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83. [*] మరియు వారు (కొందరు 

క్ర ైస్త వులు) ప్ర వక్త పర  అవతరిొంప్జేయబడిన 

దానిని (ఈ గ్ర ొంథానిి) వినినప్పుడు, 

స్త్యానిి తెలుసుకునిొందుకు, వారి క్ళ్ల  

నొండి క్న్నిళ్లల  కారటొం న్నవు చూస్తత వు. 58 

వారు ఇలా అొంటారు: ''ఓ మా ప్ర భూ! మేము 

విశ్వసొంచాము. కావున మమమల్ని స్తక్ష్ాొం 

ఇచ్చేవారిలో వార సుకో!  

84. ''మరియు మేము అలాల హ్న మరియు 

మా వదద కు వచ్చేన స్త్యానిి విశ్వసొంచ 

కుొండా ఉొండటానికి మాకేమర ొంది? మా ప్ర భువు 

మమమల్ని స్దవరత నలతో చ్చర్చేలని మేము 

కోరుకుొంటున్నిము.''  

85. కావున వారు ప్ల్నకిన దానికి ఫల్నతొంగా, 

అలాల హ్ వారికి కిర ొంద కాలువలు ప్ర వహొంచ్చ 

స్వరగ వన్నలన ప్ర స్తదిస్తత డు. వారొందులో 

శాశ్వతొంగా ఉొంటారు. మరియు స్జ్జ నలకు 

లభొంచ్చ ప్ర తిఫలొం ఇదే!  

86. మరియు ఎవరర తే స్తా-తిరస్తారులర  

మా సూచనలన (ఆయాత్ లన) 

అస్త్యాలని తిరస్ారిొంచారో, అలాొంటి వారు 

భగ్భగ్ మొండే నరకాగ్ని వాసులవుత్యరు.  

87. ఓ విశావసులార్చ! అలాల హ మీకు ధరమ 

సమ్మతం చేసిన పరిశుధధ  వస్తు వులను 

నిషిధధ ం చేస్తకోకండి మరియు హదుద లు 

మీరక్ొండి. నిశ్ేయొంగా, అలాల హ హదుద లు 

మీరిపోయే వారిని ప్రర మొంచడు. 59   

 
58) చూ. 3:199. ఇథియోపియా ('హబషహ) ర్చజు – జాఫర్ (ర'ది.'అ.) నొండి – సూరహ్ 

మరామ్ (19), విని క్న్నిళ్లు కార్చేడు. అతడు (ర'ది.'అ.) ఇస్తల ొం స్వవక్రిొంచాడు. దానికి 

ఈ 'హదీస్' స్తక్ష్ాొం: 'హబషహ ర్చజు మరణొంచ్చనప్పడు దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) స్హార్చలో 

తమ అనచరులతో స్హా ప్రోక్ష్ ('గాయబాన్న) నమా'జే-జ్న్న'జ్హ చ్చశారు. ('స్. 

బు'ఖారీ, 'స్. ముసల ొం).  

59) ఒక్ 'స్'హాబీ దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) దగ్గ రికి హాజ్రర  అన్నిడు: ''ఓ దర వప్ర వకాత ! నేన 

మాొంస్ొం తినటొం వలన న్న కామవాొంఛలు పరుగుతున్నియి. కావున నేన 

َسِمُعْواَواِذََ اَََُاَ اَِلََماَ٘ الرَُّسْوِلََََنْزَِلَ
اَْعُيَنُهمَْ ْمِعََََتَر ٘يَ ادلَّ ِمَنَ تَفِْيُضَ

اََعَرفُْواَِمَنَاْْلَق َِ ََ٘يُقْولُْوَنَمجتَِممَّ ََربََّنا
ِهدَِفَاْكُتبْنََا َمنَّاَ َََََْيَنَاََمَعَالشّٰ
َ

َََِلَاَََلَنُْؤِمُنَََََامََوََ اََجآَءنَََََمَاوََََبِاّللّٰ
حملََ ِ اْْلَق  ي ََوَنْطَمُعََِمَنَ ْدِخلََناَاَْنَ

ََب َنَارََ لِِحْْيَ ََََمَعَالَْقْوِمَالصّٰ َ
ََافَاَثََ ََُبُهُمَ َاّللّٰ َجنٍّٰتََ قَالُْواَ بَِماَ

ََ اَْلَنْه ُر ََتْتَِهاَ ِمْنَ ِِلِْينََََتْرِْيَ ََخ 
ََْجَزآُءَاََوذ لَِكَمحشَفِْيَهَا ََمَُل ََْحِسنِْْيَ

َكفََ ِْيَنَ َوَكذََُّروََْواَّلَّ َ٘بَُاَ بِا ي تَِنا َْواَ
ٰٓئَِكَ َخجمَِمَُبَاْْلَِحيََْاَْصحَ اُول

َ
ُِمْواَ َُتَر  ََلَ ا َمُنْواَ ِْيَنَ اَّلَّ ي ٘اَي َهاَ

ََ اََحلَّ َماَ٘ ََُطي ِب ِتَ َوََلَََاّللّٰ لَُكْمَ
ََتْعَتُدْوا َمحشَ َ ََاِنَّ َاّللّٰ َََلََ ُُيِب  َ
َََََِدْيَنَالُْمْعتََ
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88. మరియు అలాల హ్ మీకు జీవనోపాధిగా 

ప్ర స్తదిొంచ్చన వాటిలో ధరమస్మమతమర న, 

ప్రిశుదధ మర న వాటిని తినొండి. మీరు 

విశ్వసొంచ్చన అలాల హ్ యొందు భయ-భకుత లు 

క్ల్నగ్న ఉొండొండి.  

89. మీరు ఉదేద శ్ొం లేకుొండానే చ్చసన 

ప్ర మాణాలన గురిొంచ్చ అలాల హ్ మమమల్ని 

ప్టుు కోడు. కాని మీరు బుదిధ పూరవక్ొంగా చ్చసే 

ప్ర మాణాలన గురిొంచ్చ ఆయన మమమల్ని 

(తప్ుకుొండా) ప్టుు కుొంటాడు. కావున దానికి 

(ఇలాొంటి ప్ర మాణ భొంగానికి) ప్రిహారొంగా 

మీరు మీ ఇొంటి వారికి పట్టు , మధా రక్మర న 

ఆహారొం పదిమ్ంది ప్రదలకు పటాు ల్న. లేదా 

వారికి వస్తత ైలు ఇవావల్న. లేదా ఒక్ బానిస్కు 

విముకిత ని క్ల్నగ్నొంచాల్న. ఎవడికి ఈ శ్కిత  లేదో! 

అతడు మూడు దిన్నలు ఉప్వాస్ొం ఉొండాల్న. 

మీరు ప్ర మాణొం చ్చస భొంగ్ప్రిసేత , ఇది దానికి 
ప్రిహారొం (క్ఫ్ఫార్చ). 60 మీ ప్ర మాణాలన 

కాపాడు కోొండి. మీరు క్ృతజుు లర  ఉొండటానికి 

అలాల హ్ తన ఆజ్ు లన ఈవిధొంగా మీకు 

విశ్దప్రుసుత న్నిడు.61  

90. ఓ విశావసులార్చ! నిశ్ేయొంగా, మదా 

పానొం, 62 జూదొం, బల్నపీఠొం మీద బల్న 

 
మాొంస్తహార్చనిి న్నపర  నిషేధిొంచుకున్నిన.'' అటిు  స్ొందరభొంలో ఈ ఆయత్ అవతరిొంప్ 

జేయబడిొంది. (తిరిమజీ').   

60) ప్ర మాణొం: ఇది 'అరబీీలో 'హలఫ్ లేక్ అయ్మాన్ అనబడుతుొంది. ఇవి మూడు 

రకాలు: (i) ల'గువన్: ఇది మానవుడు మాటి-మాటికి ఆలోచ్చొంచకుొండా చ్చసే ప్ర మాణొం. 

దీనిక్టిు  ప్రిహారొం (క్ఫ్ఫార్చ) లేదు. (ii) 'గ్మూసున్: మానవుడు ఇతరులన మోస్ప్పచే 

టానికి చ్చసే బూటక్ ప్ర మాణొం. ఇది మహాపాప్ొం. దీనిక్టిు  ప్రిహారొం (క్ఫ్ఫార్చ) ఉప్యోగ్ 

క్రొం కాదు. (iii) ము'అఖ్ఖ దతున్: మానవుడు స్హృదయొంతో పూరిత  నిశ్ేయొంతో చ్చసే 

ప్ర మాణొం. దీనిని భొంగ్ప్రిసేత  ప్రిహారొం (క్ఫ్ఫార్చ) ఇవావల్న. అది ఈ ఆయత్లో వచ్చేొంది.  
61) చూడొండి, 2:224-225; 38:44.  

62) మదాపానొం (స్తర్చయి మొదలర న మతుత  ప్దారా్చలన తినటొం, తా్యగ్టొం, పీలుేకోవటొం) 

గురిొంచ్చ ఇది మూడవ ఆజ్ఞ . ఇక్ాడ వీటిని గురిొంచ్చ నిషేధొం వచ్చేొంది. ఇొంతకు ముొందు 

2:219, 4:43లలో వీటిని గురిొంచ్చ ఆజ్ు లు వచాేయి.   

َُكَُوََ َرزَقَُكُمَ اَ ِممَّ َُْواَ َحََََاّللّٰ ل ًلا
َِ اتَُّقوباَاَطي  وَّ ََََاممسَ ِيََْ٘اََاّللّٰ ََِّلَّ ب اَنُْتْمَ ٖهََ

ََُمْؤِمُنْوَنَ
َ يَُؤاِخُذُكُمَ َََُلَ َاّللّٰ ََ٘ ِفْ بِاللَّْغوَِ

ي َؤاِخُذُكْمََ َول ِكْنَ اَيَْمانُِكْمَ
ا ْدت ُمَ َعقَّ َََرتُه ََ٘افََكفََّمجتَََْلَيَْمانََبَِماَ

َِمْنَاَوَْسِطََشََعََاِْطَعاُمََ ِكْْيَ ةََِمس 
تَُمََ َنََْطعُِموَْاَ اَََ ْوَاَْهلِْيُكْمَ

اََكِْسَوتَُ ََتْرِيْرَُُهْمَ َرَقَبةٍَْوَ َفَمْنََمحشَََ
اَيَّامٍَ ثَل َثةَِ فَِصَياُمَ ََيِْدَ ْمَ

َّ ََل ذ لَِكََمحش َحلَْفُتمََْاَكفََّ اَِذاَ اَيَْمانُِكْمَ محشَََرُةَ
اَيْمَََواْحَفُظوَْ٘ َانَُكمَْاَ لَِكََمحشَ َكذ 

ََيَُ ُ ِ َُاَبْي  لََعلَُّكمَََّْللّٰ ا ي تِٖهَ ََلَُكْمَ
َََُكُرْوَنَتَشَْ َ

ا ا َي ٘اَي َهاَ ِْيَنَ اَمُنوََّْ٘لَّ اِنََّماَ ْْلَْمُرََاَ



 భాగం: 7 5. సూరహ్ అల్-మా’ఇదహ్ 243 7 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ الَمائَِدةِ  -5
 
ఇవవటొం (అ'న్నాబ్) 63 మరియు శ్కున్ననిక్ర  

బాణాల ప్ర యోగ్ొం (అ'జాల మ్) ఇవన్ని 

జుగుపాాక్రమర న  విషయాలు (రిజ్ా్), 
షర 'త్యన్ చ్చషు లు, కావున మీరు స్తఫలాొం 

పొందాలొంట్ట వీటిని తాజొంచొండి.  

91. నిశ్ేయొంగా, షర 'త్యన్ మదాపానొం 

మరియు జూదొం దావర్చ మీ మధా విరోధాలు 

మరియు విదేవషాలు రేక్తిత ొంచాలని మరియు 

మమమల్ని అలాల హ్ ధాానొం నొండి మరియు 

నమా'జ్ నొండి ఆపాలని కోరుతున్నిడు. 

అయితే మీరు మానకోర్చ?  

92. మరియు మీరు అలాల హ్కు విధేయులర  

ఉొండొండి మరియు ప్ర వక్త న అనస్రిొంచొండి. 

(చెడు ప్టల ) జాగ్ర తత గా ఉొండొండి! ఒక్వేళ్ 

మీరు విముఖ్త చూపితే! నిశ్ేయొంగా, మా 

ప్ర వక్త  బాధాత, కేవలొం మా స్ొందేశాలన మీకు  

స్ుషు ొంగా చ్చరవేయటొం మాతామే అని 

తెలుసుకోొండి.  

93. విశ్వసొంచ్చ స్త్యార్చాలు చ్చసే వారిపర , 

(ఇొంతకు ముొందు) వారు తిని దానిి 

గురిొంచ్చ దోషొం లేదు; ఒక్  వేళ్ వారు దర వభీతి 

క్ల్నగ్న ఉొండి, విశ్వసొంచ్చ, స్త్యార్చాలు చ్చసూత  

ఉొంట్ట, ఇొంకా దర వభీతి క్ల్నగ్న ఉొండి విశావసు  

లర తే, ఇొంకా దర వభీతి క్ల్నగ్న ఉొండి స్జ్జ నలర తే! 

మరియు అలాల హ్ స్జ్జ నలన ప్రర మస్తత డు.   

94. ఓ విశావసులార్చ! (మీరు ఇ'హాామ్ 
సాతిలో ఉనిప్పుడు) – మీ ఇొందిర యాలకు 

అగోచరమర న అలాల హ్  న చూడకుొండానే 

ఆయనకు ఎవరు భయప్డత్యరో 

చూడటానికి – అలాల హ్ మీ చ్చతులకు 

మరియు మీ బలల ములకు అొందుబాటులో 

ఉని కనిి వేట జ్ొంతువుల దావర్చ 

మమమల్ని ప్రీక్ష్కు గురిచ్చస్తత డు. కావున దీని 

 

63) చూడొండి, 5:3 వాాఖాానొం-7.  

َواَْلَْزََلَ َواَْلَنَْصاُبَ َ ُمََوالَْميِِْسُ
ِنََ ْيط  الشَّ َعَمِلَ ِْنَ م  رِْجٌسَ

ََََََْوَنَفَاْجَتنُِبْوُهَلََعلَُّكْمَُتْفلِحَُ
الشََّ يُرِيُْدَ َنَُْيطَ اِنََّماَ َنَْاَََ ي ْوقَِعَََ
الَْعدََ َواْلََاَوَةَبَيَْنُكُمَ ِفَغََْ َضآَءَ

َْاْلََْ َوال كََُميِِْسَِْمرَِ َويَُصدَّ َعْنَََ ْمَ
َ َِذِْكرَِ َاّللّٰ ل وةََِ الصَّ َوََعِنَ َفَهْلَمجتَ

ْنَتُهْوَنَ ََاَنُْتْمَم 
َ َََواَِطْيُعواَ َاّللّٰ الرَُّسْوَلََ ََواَِطْيُعواَ
ْتَُمجتََْوَاَواْحَذرَُ تََوَّلَّ فََافَاِْنَ اَُموَْ٘لََعَْْمَ

َرَُسْوَِلََ َْل ُغَااَاْلََاَنََّماَلََع  ََل ََُمبِْْيُ

َالَيَْ َ لََعَ ِيََْسَ ا َمُنْواَََّلَّ وََعِملُواََنَ
ِتَُجَناٌحَفِْيَماََطعُِمْو٘اَاَِذاَ لِح  الصّٰ
وََعِملُواَ ا َمُنْواَ وَّ َقْواَ اتَّ َماَ

اتََّقوَْ َ ُثمَّ ِتَ لِح  ا َمنَُالصّٰ وَّ ََاَ ُثمَّ ْواَ
وََّ َقْواَ َْوانَُاَْحسََاتَّ َُوََمحشَ َاّللّٰ ََ ُُيِب 
َََخجمََْْيََنَِالُْمْحسَِ

ِيَْاََي َ٘ اَّلَّ ا َمُنوَْي َهاَ ََّلَََنَ ََْبلَُونَُّكمَُاَ
َُ َاّللّٰ َتَناُل َ٘ءٍَبَِشََْ ْيِدَ الصَّ َِنَ م  ََ

َُاَيِْديُْكْمََورَِماُحُكْمََِّلَْعلََمََ ََاّللّٰ
َافُهَ  َتد يَََفَمِنَاعَْمجتََبِالَْغْيِبََََمْنََّيَّ

ََََِّلٌْمٌَبَاَََاذََعَََهَ َبْعَدَذ لَِكَفَلََ
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(ఈ హెచేరిక్) తరువాత కూడా ఎవడు 

హదుద లన అతిక్ర మస్తత డో, వాడికి 

బాధాక్రమర న శిక్ష్ ఉొంటుొంది.  

95. ఓ విశావసులార్చ! మీరు ఇ'హాామ్ 

సాతిలో ఉనిప్పుడు వేట జ్ొంతువున చొంప్ 

క్ొండి. 64 మీలో ఎవరర న్న ఉదేద శ్పూరవక్ొంగా 

దానిని చొంపితే, అతడు చొంపిన జ్ొంతువుతో 

స్రితూగే ఒక్ ప్శువున ప్రిహారొంగా 

స్మరిుొంచుకోవాల్న. దానిని (ఆ  ప్శువున) 

మీలో న్నాయవరత నలర న ఇదద రు వాకుత లు 

నిరణ యిొంచాల్న. ప్శువున ఖుర్చీన్న కరకు 

క్'అబహ వదద కు చ్చర్చేల్న. లేదా దానికి ప్రి  

హారొంగా కొందరు ప్రదలకు భోజ్నొం పటాు ల్న, 

లేదా దానికి ప్రిహారొంగా – త్యన చ్చసన దాని 

ప్ర తిఫలానిి చవిచూడటానికి – ఉప్వాస్  

ముొండాల్న. గ్డిచ్చపోయిన దానిని అలాల హ్ 

మనిిొంచాడు. కాని ఇక్ ముొందు ఎవరర న్న 

మళ్ళు అలా చ్చసేత  అలాల హ్ అతనికి ప్ర తీకారొం 

చ్చస్తత డు. మరియు అలాల హ్ స్రవ శ్కిత   

స్ొంప్నిడు, ప్ర తీకారొం చ్చయగ్లవాడు.  

96. స్ముదర  జ్ొంతువులన వేటాడటొం 

మరియు వాటిని తినటొం, 65 మీ  కరకు  

మరియు ప్ర యాణీకుల ప్ర యోజ్నొం కరకు 

ధరమస్మమతొం చ్చయబడిొంది. కాన్న, మీరు 

ఇ'హాామ్ సాతిలో ఉనిొంత వరకూ భూమపర  

ఉని జ్ొంతువులన వేటాడటొం మీకు 

నిషేధిొంచబడిొంది. కావున మీరు (ప్పనరుతా్యన 

దినమున) ఎవరి ముొందు అయితే స్మావేశ్ 

ప్రచబడత్యరో ఆ అలాల హ యొందు భయ-

భకుత లు క్ల్నగ్న ఉొండొండి. (1/8)  

 
64) మీకు హాని క్ల్నగ్నొంచగ్ల జ్ొంతువులన, ఇ'హాామ్ సాతిలో చొంప్వచుే. ఉదా: పాము, 

తేలు, పిచ్చే కుక్ా మొ. ప్రదలకు భోజ్నొం పటు డొం మరియు ఉప్వాస్ విషయాలలో ధరమ 

వేతత లన స్ొంప్ర దిొంచొండి. ఇవి చొంప్బడిన జ్ొంతువున బటిు  వివిధ రకాలుగా ఉొంటాయి. 

65) న్నటి జ్ొంతువు మరణొంచ్చనది కూడా 'హలాలే. చూడొండి, ఇబ్ని-క్స్వ'ర్.  

ََ
َ

ا َِي ٘اَي َهاَ ا َمنََُّلَّ َتْقُتلَُوَْْيَنَ ََلَ واَاَ
يَْ َواََالصَّ ُحُرمٌََدَ َقَتلَهَ محشََنُْتْمَ ََوَمْنَ

َماَ ِْثُلَ م  فََجَزآٌءَ اَ ِدا َتَعم  م  ِمْنُكْمَ
ذََواَ بِٖهَ َُيُْكُمَ اَلََّعِمَ ِمَنَ َقَتَلَ

ِْنكَُ م  َهْديااَ َعْدٍلَ الَْكْعَبةَِْمَ ب لَِغَ َ
َاَْوََعدَََْطََرٌةََاَكفََََّاَوَْ ِكْْيَ ُلَََعاُمََمس 
ِصيََذ َ َُذْوَقَامَالَِكَ ِ َّل  اََََاَ ََمحشْمرِهََٖوبَاَلَ

ََ ََُعَفا َسلََفَََاّللّٰ اَ َََعمَّ ََعَدَمحش َوَمْنَ
ََ ََُفَينَْتقُِم َُوََمحشََِمْنهَََُاّللّٰ َعزِيٌْزَُذوَََاّللّٰ
ََََانْتَِقاٍمَ

ََ
َلَُكْمََصْيدَُ ََوَطَعاُمهَ ََاْلَْحرَََِاُِحلَّ

لَّكََُمَتَا َ َمََْعا يََّلِلوَََ َاَرةَِسَّ َِمََمجتَ وَُحر 
َكََُعلَيَْ َْْمَ ال ََِصْيُدَ ُدْمتََُب  َماَ ْمََ
َا َمحشُحُرما ََواتَََّ ََُقواَ َاّللّٰ اََِّلْهََِ َ ِْي٘ اَّلَّ

ْوَنَ َََُتَْشُ
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97. * అలాల హ్ ప్వితా గ్ృహొం అయిన 

క్'అబహ న మానవజాతి  కరకు, సురకిిత 

మర న శాొంతినిలయొంగా (బైతుల్్ 'హరామ్గా) 

చ్చశాడు. 66 మరియు ప్వితా మాస్తనిి 

మరియు బల్న (హద్య) ప్శువులన 

మరియు మడలలో ప్టాు లువేస క్'అబహ్కు 

ఖుర్చీన్న కరకు తేబడే ప్శువులన 

(ఖ్లాఇ'దలన) కూడా నియమొంచాడు. ఇది 

ఆకాశాలలోన మరియు భూమలోన 

ఉనిదొంత్య నిశ్ేయొంగా, అలాల హ్ 

ఎరుగునని మరియు నిశ్ేయొంగా, అలాల హ్కు 

ప్ర తి ఒక్ా విషయొం గురిొంచ్చ బాగా తెలుస్ని 

స్ొంగ్తి మీరు తెలుసుకోవాలని!  

98. నిశ్ేయొంగా, అలాల హ్ శిక్ష్ విధిొంచటొంలో 

క్ఠినడని మరియు నిశ్ేయొంగా, అలాల హ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అపార క్రుణాప్ర దాత, అని 

మీరు తెలుసుకోొండి.  

99. స్ొందేశ్హరుని బాధాత కేవలొం 

(అలాల హ్ స్ొందేశాలన) మీకు చ్చరవేయటమే! 

మరియు మీరు వెల్నబుచ్చేది మరియు 

దాచ్చది అొంత్య అలాల హ్కు బాగా  తెలుసు.  

100. (ఓ ప్ర వకాత !) ఇలా అన: ''చెడు 

వసుత వుల ఆధిక్ాత న్నకు ఎొంత నచ్చేన్న! 

చెడు మరియు మొంచ్చ వసుత వులు 

స్రిస్మానొం కాజాలవు. 67 కావున ఓ 

బుధిధ మొంతులార్చ! మీరు స్తఫలాొం 

పొందాలొంట్ట అలాల హ్ యొందు భయ-భకుత లు 

క్ల్నగ్న ఉొండొండి.''  

 

66) క్'అబహ ('హరమ్) స్రిహదుద లో – ఇ'హాాొంలో ఉన్ని, లేకున్ని – వేటాడటొం, జ్ొంతువు 

లన చొంప్టొం, చెటల న నరుక్టొం నిషేధిొంచబడాాయి. చూడొండి, 2:125.  

67) 'ఖబీస్': అొంట్ట, అధరమ, అప్వితా, చెడా, నిక్ృషు , అప్రిశుదధ  వసుత వులు, చ్చషు లు, 

మాటలు, విషయాలు మొదలర నవి. 'తయిాబ్: అొంట్ట ధరమ, మొంచ్చ, ప్వితా, ఉతాృషు , 

శ్రర షఠ , ప్రిశుదా వసుత వులు, చ్చషు లు, మాటలు విషయాలు మొదలర నవి.  

ََ ََُجَعَل اْْلََراَمَََاّللّٰ اْلَْيَتَ الَْكْعَبَةَ
اْْلَرََ ْهَرَ َوالشَّ ل ِلنَّاِسَ اَ اَمَقِي ما

َْ َوالَْقًَلََٓوال ََِهْدَيَ ََدََئ ُمْو٘اََْعلََِلََََلَِكَذ َمحش
ََ ََاَنَّ م و ِتََوَماَسَََّماَِفَالُمََلَََيعَََْاّللّٰ

اَْلَرَْ َواََِفَ ََِضَ ََنَّ َََِاّللّٰ ٍءََب َََشْ ِ
ُكل 

َََََعلِْيٌمَ
َ
َ
َ

ََ اَنَّ ََاِْعلَُمْو٘اَ الْعَِقاِبََََاّللّٰ َشِديُْدَ
َ َََواَنَّ َىجتََغُفْوٌرَرَِّحْيٌمََاّللّٰ
َ
المََ َ لََعَ اْلَل غَُاَ َ اَِلَّ َُاَوََََمحشرَُّسْوِلَ َّللّٰ
ََََْكُتُمْونََاَتََْعلَُمََماَُتْبُدْوَنََومََيََ

ََ ي َ َلَّ اْلََْقُْلَ ي ُِبَبِْيُثَْسَتوِيَ َوالطَّ ََ
اْْلَبِْيِثَ َكْْثَةَُ اَْعَجَبَكَ مجتَََولَْوَ

َ ََفَاتَُّقواَ َاّللّٰ اَْلَْلَاِبَََ ي ٘اُوِِلَ
َخجمَلََعلَُّكْمَُتْفلُِحْوَنَ
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101. ఓ విశావసులార్చ! మీ కరకు 

వాక్త ప్రిసేత  మీకు బాధ క్ల్నగ్నొంచ్చ విషయాలన 

గురిొంచ్చ, మీరు ప్ర శిిొంచక్ొండి. ఖుర్ఆన్ 

అవతరిొంప్జేయబడేటప్పుడు, మీరు వాటిని 

గురిొంచ్చ ప్ర శిిసేత ! అవి మీకు విశ్దప్రచ 

బడవచుే! ఇొంత వరకు వేసన ప్ర శ్ిలన 

అలాల హ్ మనిిొంచాడు. మరియు అలాల హ్ 

క్ష్మాశీలుడు, స్హన శీలుడు.  

102. వాస్త వానికి మీకు పూరవొం ఒక్ జాతి 

వారు ఇటువొంటి విషయాలనే అడిగారు. 

తరువాత వారు వాటిని తిరస్ారిొంచ్చన 

వారర పోయారు. 68   

103. అలాల హ్ బ'హీరహ్న గాన్న, 

స్తయి'బహ్ న గాన్న, వ'స్వలహ్న గాన్న లేక్ 

'హామ్న గాన్న నియమొంచ లేదు. 69  కాని 

స్తా-తిరస్తారులు అలాల హ్పర  అబదాధ లు 

క్ల్నుసుత న్నిరు. మరియు వారిలో చాలా 

మొంది బుదిధ హీనలే!  

104. మరియు వారితో: ''అలాల హ్ 

అవతరిొంప్జేసన వాటి వెర ప్పనకు మరియు 

ప్ర వక్త  వెర ప్పనకు తరల్న రొండి.'' అని 

అనిప్పుడు, ''మా త్యతముత్యత తలు 

అవలొంబిసూత  ఉొండగా మేము చూసన 

 

68) అబూ హురర ర్చ (ర'ది.'అ.) క్థనొం: దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) తమ ప్ర వచనొంలో ఇలా 

అన్నిరు: '' 'హజ్జ ్్  మీ కరకు విధిగా నియమొంచబడిొంది.'' అప్పడు ఒక్ స్హాబీ (ర'ది. 

'అ.) ప్ర శిిొంచాడు: ''ప్ర తి స్ొంవతారమా?'' దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) మౌనొం వహొంచారు. ఆ 

వాకిత  మరీ రొండు స్తరుల  అదే ప్ర శ్ి అడిగాడు. దాని క్తన ('స్'అ.స్.): ''నేన అవున అొంట్ట 

అది మీకు విధి అయేాది మరియు అది మీ చ్చత అయేాది కాదు.'' ('స్.ముసల ొం కిత్యబుల్ 

'హజ్జ ్్ 'హదీస్' నొం. 412, దీనినే అ'హమద్, అబూ-దావూద్, నస్తయీ' మరియు ఇబ్ని-

మాజా ఉలేల ఖొంచారు). కావున ఖురఆన్లో ఉని ఆజ్ు న, ఉనివి ఉనిట్టల  పాటిొం చాల్న. 

ఏ విషయమర తే దానిలో ప్రర్కానబడ లేదో వాటిని గురిొంచ్చ మౌనొం వహొంచటమే మేలు.  

69) ఇవి ముష్రర క్ ఖురర షులు తమ ఆడ ఒొంటెలకు ఇచ్చేన ప్రరుల . వాటిని వారు తమ 

దేవతలకు అరిుతొం చ్చస, వాటిని ప్నలకు, స్వారీలకు ఉప్యోగ్నొంచకుొండా, విచఛల 

విడిగా మేసూత  తిరుగ్టానికి వదిలే వారు. ఇొంకా చూడొండి, 6:138-139, 143-144.  

َِي ٘اََ ا َمُنْواَََلَتَْسـ ََي َهاَاَّلَّ َََعنَْْواََلَُْيَنَ
لَكَُ ُتْبَدَ اِْنَ ََاَْشَيآَءَ ت ََُسْؤُكْمَمجتْمَ

تَْسـ ََوََ َعْنهََاِْنَ ِحْْيََلُْواَ ُلََاَ يََُنَّ َ
لَُكمَْ ُتْبَدَ َمحشالُْقْرا ُنَ ََ ََُعَفاَ ََاّللّٰ

َُاوََمحشََعْنَهَا َََََََغُفْوٌرََحلِْيٌمََّللّٰ

َقْبلِكَُ ِْنَ م  قَْوٌمَ َساَلََهاَ ََقَْدَ ُثمَّ ْمَ
فِرِيَْنَ

َََاَْصَبُحْواَبَِهاَك 
َ
ََمَا ََجعَََ ََُلَ َاّللّٰ ةٍََ ََبِْْيَ وََِّمْنَ  ََلََ
َِ وَصَِبَََسآئ ََلَ وَّ وٍََّةَ َحاْيلٍَةَ ٍمحملََََلَ

ل ِكنََّ ْوَنَوَّ َيْفََتُ َكَفُرْواَ ِْيَنَ اَّلَّ َ
ََ َِلََعَ ََالَْكِذَبَََاّللّٰ ََلَمحش َواَْكَْثُُهْمَ

ََََيْعقِلُْوَنَ
ََ لَُهْم قِْيَلَ اَنَْزَلََََتَعالَْواَواَِذاَ َماَ٘ َ اِل 

َُ َماَََُسْوِلَقَالُْواََحْسبَُنَاالرََََّاَِلَوََََاّللّٰ
َ ا بَآَعََوََجْدنَاَ ََءنََالَْيهَِ َكَاَوََمحشَ َنَلَْوَ
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విధానమే మాకు చాలు!'' అని వారు 

స్మాధానమస్తత రు. ఏమీ? వారి 

త్యతముత్యత తలు ఎలాొంటి జాు నొంలేని 

వారర నప్ుటికీ మరియు స్న్నమరగ ొం పొందని 

వారు అయినప్ుటికీ (వీరు, వారినే 

అనస్రిస్తత ర్చ)?  

105. ఓ విశావసులార్చ! మీ స్వయానికి 

మీరు బాధాత వహొంచొండి. మీరు 

స్న్నమరగ ొంలో ఉొంట్ట, మారగ భర షుు లర న వారు, 

మీకు ఎలాొంటి హాని చ్చయలేరు.70  మీరొంత్య 

అలాల హ్ వెర ప్పనకే మరల్న పోవలస వుొంది. 

అప్పుడు ఆయన మీరేమేమ చ్చసూత  ఉొండేవారో 

మీకు తెల్నయ జేస్తత డు.  

106. ఓ విశావసులార్చ! మీలో ఎవరిక్ర న్న 

మరణ స్మయొం ఆస్నిమర తే – మీరు 

వీలునామా వార సేటప్పుడు – మీలో న్నాయ 

వరత నలర న ఇదద రు వాకుత లన స్తకిులుగా 

తీసుకోొండి. ఒక్వేళ్ మీరు ప్రయాణ సాతిలో 

ఉొండి – అక్ాడ మీకు మరణ ఆప్ద స్ొంభవిసేత  

– మీ వారు కాకుొండా ఇతరులలో ఎవరినర న్న 

ఇదద రిని (స్తకిులుగా) తీసుకోవచుే. ఆ 

ఇదద రిన్న నమా'జ్ తరువాత ఆప్పకోొండి – 

మీకు స్ొందేహముొంట్ట – వారిదద రూ అలాల హ్పర  

ప్ర మాణొం చ్చస ఇలా అన్నల్న: ''మా దగ్గ రి 

 
70) ప్ర జ్లు ఈ ఆయత్న స్రిగాగ  అరాొం చ్చసుకోలేనొందు వలన అబూ-బక్ర ్్ సదీద ఖ్ 

(ర'ది.'అ.) వారితో ఇలా అన్నిరు: ''ప్ర జ్లార్చ! నేన దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.)న ఇలా 

అొంటుొండగా విన్నిన: 'ప్ర జ్లు చెడు జ్రుగుతుొండగా చూస, దానిని మారేటానికి 

ప్ర యతిొం చ్చయకుొంట్ట తవరలోనే అలాల హ్ (సు.త.) వారిని తన శిక్ష్కు గురిచ్చయవచుే!' 

'' (ముస్ిద్ అ'హమద్ ప్పస్త క్ము 1, ప్రజ-5. తిరిమజీ', 'హదీస్' నొం. 2178; అబూ-

దావూద్, 'హదీస్' నొం. 4338). ఈ ఆయత్ అరాొం ఏమటొంట్ట: మీరు స్న్నమరగ ొం మీద ఉొండి, 

చెడు నొండి దూరొంగా ఉొంటూ, ప్ర జ్ లకు స్న్నమరగ ొం చూప్పతూ దుర్చమరగ ొం నొండి ఆప్పతూ 

ఉొంట్ట, వారు మీ మాటన లక్ష్ాపటు నిచో మీ ప్ని మీరు చ్చశారు. దానికి ప్ర తిఫలొం 

పొందుత్యరు. కాని మీ పార ణానికి హాని క్ల్నగే భయొం ఉొంట్ట! మీరు: 'అమా్్ బిల్ మ'అరూఫ్ 
వ నహా 'అనిల్ మునా్్ర్.'న ఉప్రకిిొంచ వచుే!  

ََلَا بَآؤُهَُ وَّ َشْيـ ااَ َيْعلَُمْوَنَ ََلَ ْمَ
َََََيْهَتُدْوَنَ

َ
َ

َعلَْيُكْمََ ا َمُنْواَ ِْيَنَ اَّلَّ ي ٘اَي َهاَ
َيَُُض ُكمَََْلَمجتََاَنُْفَسُكمَْ ْنََضلَّ َمَّ
ََِاَلََاَِمحشََمَْتَُاَِذاَاْهَتَديَْ َمرِْجُعُكْمََََّللّٰ

َََجِيَْ اَ ُكْنَكََُفُينَب ِئَُعا بَِماَ ُتْمَْمَ
ََََََملُْونَََتعَْ
ِْيَنَا َمُنْواََشَهاَدةَُبَيْنُِكْمََي ٘اَي َ َهاَاَّلَّ

َ الَْمْوُتَِحْْيَ اََحَدُكُمَ َ اَِذاََحَُضَ
َِ ِْنكَََُذَواََعدَْالْوَِصيَّةَِاثْن  ْمَاَْوٍَلَم 

َغْْيَِا َخرَ  ِمْنَ اَِمَْكَُِنَ اَنْتََُ ْمَْنَ
اَْلََ ِفَ بُْتْمَ ْمََكََُبتََْافَاََصَْرِضََََضَ

ِصْيبََ الَْموَْم  ََِتَُةَ ِمْن ََبُِسْوَنُهمََََتَْمحش اَ َفُيْقِسمَ  ل وةَِ الصَّ َِِنَََبْعِدَ اِِنَََبِاّللّٰ
لَْوَ وَّ َثَمنااَ بِٖهَ نَْشََتِْيَ ََلَ اْرتَبُْتْمَ
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బొంధువు  కరక్ర న్న స్రే, మేము స్తవరాొం కరకు 

మా స్తకిాానిి అమమము. మేము అలాల హ్ 

కరకు ఇచ్చే స్తకిాానిి దాచము. మేము 

ఆవిధొంగా చ్చసేత  నిశ్ేయొంగా, పాపాతుమలోల ొంచ్చ 

అయిపోత్యము!''  

107. కాని, ఆ తరువాత ఆ ఇదద రు 

(స్తకిులు) పాప్ొం చ్చశారని తెల్నసేత ! అప్పుడు 

మొదటి ఇదద రి (స్తక్ష్ాొం) వలన హకుాన 

కోలోుయిన వారి (బొంధువుల)లో నొండి 

ఇదద రు మొదటి వారిదద రి సా్తనొంలో నిలబడి 

అలాల హ్పర  ప్ర మాణొం చ్చస ఇలా అన్నల్న: ''మా 

స్తక్ష్ాొం వీరిరువురి స్తక్ష్ాొం క్ొంట్ట ఎకుావ 

హకుా గ్లది (స్తామర నది). మరియు 

మేము ఏ విధమర న అక్రమానికి పాలుడలేదు. 

మేము ఆవిధొంగా చ్చసేత  నిశ్ేయొంగా, 

అన్నాయొం చ్చసన వారిలో నొంచ్చ 

అయిపోత్యము.''   

108. ఇది (ఈ ప్దధ తి) ప్ర జ్లు నిజ్మర న 

స్తక్ష్ాొం ఇవవటానికి లేదా వారి ప్ర మాణాలన, 

తరువాత తీసుకనబడే ప్ర మాణాలు 

ఖ్ొండిస్తత యని వారిని భయపటు టానికి ఉతత మ 

మర నది. మీరు అలాల హ యొందు భయ-

భకుత లు క్ల్నగ్న ఉొండొండి, (ఆయన ఆదేశాలన) 

వినొండి. మరియు అలాల హ్ అవిధేయులకు 

స్న్నమరగ ొం చూప్డు. (1/4)  

109. * ఆ రోజు అలాల హ్ ప్ర వక్త లొందరిన్న 

స్మావేశ్ప్రచ్చ: ''మీకేమ జ్వాబు 

ఇవవబడిొంది?'' అని అడిగ్నతే! వారు: ''మాకు 

యథారా జాు నొం లేదు! నిశ్ేయొంగా, న్నవు 

మాతామే స్రవ అగోచర విషయాల జాు నొం 

గ్లవాడవు.'' అని ప్లుకుత్యరు.71  

 

71) ఇక్ాడ ప్ర వక్త లు ('అలర హమ్ స్.) అొందరూ అొంటున్నిరు: ''మాకు అగోచర జాు నొం 

లేదు. అది కేవలొం అలాల హ్ (సు.త.)కు మాతామే ఉొంది!''  

َذاَقُْرب َ نَََكَنَ ْكُتُمََشَهاَدةَحملََحملََوََلَ
َِ ََّاَ٘اَِنََّاََِاّللّٰ َذااَل َََِمَنَاَْل ثِِمْْيَ

 
 َ
ََََاِنَْفََ َُعِْثَ

اَنَُّهَمَالََع ٘ اِثَْاْسَتَحقَََََّ اَاَ٘ ما
َيُقْوم َفَا َخرَ  ِمَنََِنَ َمَقاَمُهَماَ ِنَ

َ ِ اَْلَْولَْي  َعلَْيِهُمَ َ اْسَتَحقَّ ِْيَنَ
اَّلَّ

ََفُيْقِسمَ  َِِنَ َبِاّللّٰ ََ٘ َلََشَهاَدُتَنا َََ اََحق 
اْعتََمَِ َوَماَ َشَهاَدتِِهَماَ اِنََّْينََدََْنَ اَ٘ا٘حمسَ

لَِ َِّمَنَالظّٰ ََََِمْْيََاِذااَل
َ
 َ
اََذ َ َ

اَْدٰن ٘ يَّاْتَُلَِكَ َِْنَ ب ََِْواَ َهاَدة َالشَّ لََع 
اَيَْماٌنَ  َ تَُردَّ اَْنَ ََّيَافُْو٘اَ اَْوَ وَْجِهَهاَ٘

اَيَْمانِِهمَْ ََبْعَدَ َمحشَ َََواتَُّقواَ ََاّللّٰ
َََواْسَمُعْوا َُوََمحش يََََاّللّٰ الَْقْوَمََََلَ ْهِديَ
َخجمََالْف ِسقِْْيََ

َ
ََُمُعََيَْوَمَََيَْ اَذاَ٘مََُقْوُلََََفَيَالر ُسَلَََاّللّٰ
عَِقَالُوَْمحشََاُِجْبُتمَْ ََلَ ََلََااَ اِنََّكََمحشََلَْمَ

ُمَالُْغُيْوِبَ َََاَنَْتََعًلَّ
َ
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110. (గురుత  చ్చసుకోొండి!) అప్పుడు 

(ప్పనరుతా్యన దినమున) అలాల హ్: ''ఓ 

మరామ్ కుమారుడా! 'ఈస్త (ఏసు) నేన 

న్నకు మరియు న్న తల్నల కి ప్ర స్తదిొంచ్చన 

అనగ్ర హానిి జాు ప్క్ొం చ్చసుకో! నేన 

ప్రిశుదాధ తమ (రూ'హుల్ ఖుదుస) 72 దావర్చ 

నిని బలప్రిచాన, న్నవు ఉయాాలలోనూ 

మరియు పదద వాడవెర న తర్చవతనూ ప్ర జ్లతో 

మాటాల డేవాడివి. మరియు నేన గ్ర ొంథానిి 

మరియు వివేకానిి, తౌర్చతున మరియు 

ఇొంజీలున న్నకు నేర్చున. 73  మరియు న్నవు 

న్న ఆజ్ు తో ప్కిి ఆకారొం గ్ల మటిు  బొమమన 

తయారు చ్చస, దానిలో ఊదినప్పుడు, న్న 

ఆజ్ు తో అది ప్కిిగా మారిపోయేది. మరియు 

న్నవు ప్పటుు గుర డాిని మరియు కుషుఠ రోగ్నని న్న 

ఆజ్ు తో బాగుచ్చసే  వాడివి. మరియు న్నవు న్న 

ఆజ్ు తో మృతులన లేప్రవాడివి. 74  మరియు 

న్నవు స్ుషు మర న సూచనలతో ఇస్తర యీ'లు 

స్ొంతతి వారి వదద కు వచ్చేనప్పడు, 75  

వారిలోని స్తా-తిరస్తారులు: 'ఇది స్ుషు మర న 

మాయాజాలొం తప్ు మరేమీ కాదు!' '' అని 

అన్నిరు. అప్పుడు నేన వారిని, న్న నొంచ్చ 

ఆపాన!  

111. మరియు నేన, ('ఈస్త) శిషుాల 

('హవారియ్యాన్ల) మనసుాలలో ఇలా 

మాట వేసనప్పుడు: 76 ''నని మరియు న్న 

 

72) చూడొండి, 2:87.  

73) చూడొండి, 3:48.  

74) చూడొండి, 3:49.  

75) చూడొండి, 3:54.   

76) ఇక్ాడ అవ్'హయ్త అొంట్ట వ'హీ. కాని ఈ ప్దానికి ఇక్ాడ శిషుాల మనసుాలలో 

ఆలోచన వేయబడిొందని అరాొం. ఇదేవిధొంగా 'ఈస్త ('అ.స్.) తల్నల  మరామ్ ('అ.స్.) 

قَاَلََ َُاِْذَ َمْريََمََََاّللّٰ اْبَنَ َولََعَ ي عِيََْسَ َعلَْيَكَ َ نِْعَمِِتْ ََاْذُكْرَ
َِاوََ ت بُِروَْدِلَ اَيَّْدت َكَ اِْذَ َِحََكجحمَ
تَُالَْ ِفَُقُدِسيمطَ اَلَّاَسَ َكل ُِمَ
َْ َوَكهََْمهَْال َِدَ ًَلا َعلََّمجتَ ْمُتَكَََواِْذَ
َِكت َبَالَْ َوالَّْور ىَةََواْْلِْكَمةَََ َ

ْْنِْيَلَ َََواَْلِ َمجت ِْْيِ الط  ِمَنَ ََتْلُُقَ َواِْذَ
َفَتْنُفُخَفِْيَهاَـ َََكَهيَْ َ ْْيَِبِاِْذِٰنْ ةَِالطَّ
َفََ بِاِْذِٰنََْتُكْوُنَ ََطْْيااَ  َئََُوتُْبََِ
وَََْلََا بِاِْذِٰنَْْكَمَهَ ْذََواََََِمجتاَْلَبَْرَصَ

َِجََُُتْرَِ َب َكَفْفُتََواِْذََمجتََاِْذِٰنََْالَْمْوٰت 
اِْسََبَِنَْ٘ ِجئَْتُهْمََآََ اِْذَ َعْنَكَ ءِيَْلَ

َكَفُرْواََ ِْيَنَ اَّلَّ َفَقاَلَ بِاْلَي ِن ِتَ
َِسحَْ بِْْيٌَِمْنُهْمَاِْنَه َذاَ٘اَِلَّ ٌَََََرَم 

َ
َ
َ

اَِ اَوَْحْيُتَ ََلََواِْذَ اَْنَاْْلََوارََِ ي َٖنَ
ِبَْ َِا ِمُنْواَ َوب ا َرَُسْوِِلََْ قَالُْو٘اَ َمنَّاَمجتَ

ْسلُِمْوَنَبِاَنََّناَمَُْشَهْدََوا
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ప్ర వక్త న విశ్వసొంచొండి.'' వారన్నిరు: ''మేము 

విశ్వసొంచాము మరియు మేము ముసల ొంలు 

అయాాము అనే మాటకు స్తకిిగా ఉొండు!''  

112. (జాు ప్క్ొం చ్చసుకోొండి!) ఆ శిషుాలు 

('హవారియ్యాన్): ''ఓ మరామ్ కుమారుడ 

వెర న 'ఈస్త (ఏసూ) ఏమీ? న్న ప్ర భువు మా 

కరకు ఆకాశ్ొం నొండి ఆహారంతో నిండిన ఒక 

పళ్ళం దిొంప్గ్లడా?'' అని అడిగారు! 77 

దానికి ('ఈస్త): ''మీరు వాస్త వానికి విశావసులే 

అయితే, అలాల హ్ యొందు భయ-భకుత లు 

క్ల్నగ్న ఉొండొండి!'' అని అన్నిడు.  

113. వారు: ''వాస్త వానికి, మేము దాని 

నొండి తిని, మా హృదయాలన తృపిత  

ప్రుచుకోవటానికి మరియు న్నవు మాతో 

స్తాొం ప్ల్నకావని తెలుసుకోవటానికి మరియు 

దాని గురిొంచ్చ మేము స్తకిులుగా ఉొండటానికి, 

మేమలా కోరుతున్నిము!'' అని అన్నిరు.  

114. దానికి మరామ్ కుమారుడు 'ఈస్త  

(ఏసు): ''ఓ అలాల హ్! మా ప్ర భూ! ఆకాశ్ొం 

నొండి ఆహారొంతో నిొండిన ఒక్ ప్ళ్ళునిి మా 

కరకు అవతరిొంప్జేయి (దిొంప్ప); అది మాకు 

మొదటి వాని నొండి చ్చవరివాని వరకు 

ప్ొండుగ్గా ఉొండాల్న; అది న్న తరఫు నొండి ఒక్ 

సూచనగా ఉొండాల్న. మాకు ఆహార్చనిి 

ప్ర స్తదిొంచు. న్నవే అతుాతత మమర న ఉపాధి 

ప్ర దాతవు!'' అని పార రాిొంచాడు.  

 

మనసుాలో మరియు మూస్త ('అ.స్.) తల్నల  మనసుాలో మాట వేయబడి ఉొండెన. వ'హీ 

కేవలం పర వకత ల పైననే అవతరింపజేయబడుతుంది.  

77) మాఇ'దతున్: అొంట్ట ఆహారంతో నిండిన ఒక పళ్ళం. దీనిని ఉరూద లో దస్త ర్'ఖాన్ అని 

అొంటారు. ఎొందుక్ొంట్ట దస్త ర్'ఖాన్ మీద కూడా ఆహారొం పటు బడుతుొంది.  

 

َ

اْبَنَََ ي عِيََْسَ اْْلََوارِي ْوَنَ قَاَلَ اِْذَ
َِلَََََرب َكََمْريََمََهْلَيَْسَتِطْيُعََ اَْنَي ََن 

َمآئِدَََعلَْينََ َمآءَِاَ السَّ َِنَ م  َةاَ قَاَلَمحشَ
ََواَقَُاتََّ ْؤمََِاّللّٰ َََََْْيََنَِاِْنَُكْنُتْمَم 
ََ
َ
نُرِيْدَُقََ نَّاَْالُْواَ اَْنَ ِمَ ْنَهاََُكَلَ

قَْدَََوَتْطَ اَْنَ َوَنْعلََمَ قُلُْوبَُناَ َ َمئِنَّ
ِمَنََ َعلَْيَهاَ َونَُكْوَنَ َصَدْقَتَناَ

ِهِدْيَنَ َََالشّٰ
َ

َََ٘لُّٰهمََّالْريََمََقَاَلَِعيََْسَاْبُنَمََ ََربََّنا
عََ َمآئِدََنََيَْلََاَنْزِْلَ َمآءََِاَ السَّ َِنَ م  ةاَ

ََلََاُكوَْتََ َوََّعَََُِنَ ِ َل  اَ َوا َْيدا َِخرِنََاَِلَاَ
م َِ َ َمجتََْنَكََوا يَةا َخْْيُ َواَنَْتَ َواْرزُْقَناَ
َ زِقِْْيَ َََالرّٰ

َ
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115. (అప్పుడు) అలాల హ్: ''నిశ్ేయొంగా, 

నేన దానిని మీపర  అవతరిొంప్జేస్తత న (దిొంప్ప 

త్యన). కాని, దాని తరువాత కూడా మీలో 

ఎవడెర న్న స్తా-తిరస్తార్చనికి పాలుడితే! 

నిశ్ేయొంగా, వానికి నేన ఇొంతవరకు 

స్రవలోకాలలో ఎవవడికీ  విధిొంచని శిక్ష్న  

విధిస్తత న!'' అని అన్నిడు.  

116. మరియు (జాు ప్క్ముొంచుకోొండి!) 

అప్పుడు (ప్పనరుతా్యన దినమున) అలాల హ్: 

''ఓ మరామ్ కుమారుడా! 'ఈస్త (ఏసు) 

ఏమీ? న్నవు ప్ర జ్లతో: 'అలాల హ్కు బదులుగా 

ననూిమరియు న్న తల్నల న్న ఆర్చధుాలుగా 

చ్చసుకోొండి!' అని చెపాువా?'' అని 

ప్ర శిిొంచగా! దానికి అతన ('ఈస్త) 

అొంటాడు: ''న్నవు ప్రమ ప్వితాుడవు. న్నకు 

ప్లక్టానికి అరహ తలేని మాటన నేన 

ప్లక్టొం తగ్నన ప్ని కాదు. ఒక్వేళ్ నేన అలా 

చెపిుఉొంట్ట న్నకు తప్ుక్ తెల్నస ఉొండేది. న్న 

మనసుాలో ఉనిది న్నకు తెలుసు, కాని న్న 

మనసుాలో ఉనిది న్నకు తెల్నయదు. 

నిశ్ేయొంగా, న్నవే స్రవ అగోచర విషయాలు 

తెల్నసనవాడవు!  

117. ''న్నవు న్నకు ఆదేశిొంచ్చొంది తప్ు, నేన 

మరేమీ వారికి చెప్ులేదు, అొంట్ట: 'న్న ప్ర భువు 

మరియు మీ ప్ర భువు అయిన అలాల హ్నే 

ఆర్చధిొంచొండి.' అని. నేన వారిమధా 

ఉనిొంత  వరకు వారికి స్తకిిగా ఉన్నిన. న్నవు 

ననుు పైకి లేపుకును తరువాత న్నవే వారిని 

క్నిపటుు కని ఉన్నివు.78  మరియు న్నవే ప్ర తి 

దానికి స్తకిివి! 79  

 

78) చూడొండి, 3:55.  

79) షహీదున్ అష్-షహీదు (51): The All-Witness, సరవసాకిి. The Omniscient. 

తన జ్ఞఞ నంతో పర తిచోట ఉండేవాడు. చూడొండి, 3:98, 58:6.            *** 

َ َُقَاَلَ َعلَْيُكمَََْاّللّٰ ِلَُهاَ ُمََن  َ ْ مجتََاِٰن ِ
بََ يَّْكُفْرَ ِمنََْفَمْنَ ََْ٘عُدَ ْ فَاِٰن ِ ُكْمَ

بُهَ  ِ َ٘اُعََاباَذََعََََاَُعذ  بُه َ٘اََلَّ ِ ََِذ  اَم  ََنََاََحدا
َََخجمََع لَِمْْيََالَْ

ََ َََواِْذ َُقَاَل مََي عَََِاّللّٰ اْبَنَ ْريََمََيََْسَ
ََ ُِذْوِِنْ اَتَّ لِلنَّاِسَ قُلَْتَ َءاَنَْتَ

ُدْوِنََ ِمْنَ َ اِل َهْْيِ َ َ ََِواُّم ِ قَاَلَمحشََاّللّٰ
يَُكوَْ َماَ َنَكَ اََُسْبح  َ ٘ ِلْ اَقُْوَلَُنَ ْنَ

َُتَقُلُْتهَ اِْنَُكنَْخمشََق ٍََِبَََََمخضَماَلَيَْسَِلَْ
ََ ََهَ لِْمتََعَََفَقْد ََلَََتعَْمحش ِفْ َماَ ََُمَ َنْفَِسْ
اََوََ ِفَََْلَ٘ َماَ َنْفِسَكَْعلَُمَ اِنََّكََمحشَََ

ُمَالُْغُيْوِبَ َََاَنَْتََعًلَّ
َ
َ

َبِٖهَ٘اَِنَ ََماَ٘اََمْرتَِنْ َماَقُلُْتَلَُهْمَاَِلَّ
َاْعُبُدوا رَََ َ َ َْاّللّٰ ِ َب  مجتََبَُّكمَْرََوَََ
َشِهْيدَاهَِلَيَْعَََوُكْنُتََ ُدْمُتَْمَ اَ مَّ اَ

ََمَْفِْيهَِ تََفَلََمجت اَ ََوََمَّ ْيَتِنْ اَنَْفَّ َتَُكْنَتَ
َعلَيَْالرََّ ََمحشََِهمَْقِْيَبَ ِ

ُك  َ لََع  َواَنَْتَ
ٍءََشِهْيٌدَ َََََشْ
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118. ''ఒక్వేళ్ న్నవు వారిని శికిిొంచదల్నసేత  

వారు న్న దాసులే! మరియు న్నవు వారిని 

క్ష్మొంచదల్నసేత ! న్నవు స్రవ శ్కిత మొంతుడవు 

మహా వివేచన్న ప్రుడవు!''   

119. అప్పుడు అలాల హ్ ఇలా 

సెలవిచాేడు: ''ఈ రోజు స్తావొంతులకు వారి 

స్తాొం లాభదాయక్మవుతుొంది. వారికి కిర ొంద 

కాలువలు ప్ర వహొంచ్చ స్వరగ వన్నలు లభస్తత యి. 

అక్ాడ వారు శాశ్వతొంగా క్లకాలొం ఉొంటారు. 

అలాల హ్ వారిప్టల  ప్ర స్నిడవుత్యడు 

మరియు వారు ఆయనతో ప్ర స్ని్

లవుత్యరు. ఇదే గొప్ు విజ్యొం (స్తఫలాొం)!''  

120. ఆకాశాల  పర ననూ, భూమ  పర ననూ 

మరియు వాటిలో నని స్మస్త ొం పర ననూ, 

స్తమాాజాాధిప్తాొం అలాల హ్దే! మరియు 

ఆయన అనిిొంటిపర  అధికారము క్లవాడు.  

***** 

ِعَباُدكََ فَاِنَُّهْمَ ْبُهْمَ ِ ُتَعذ  ََاِْنَ َواِْنَمجت
فَاِنََّ لَُهْمَ اَنَْتََتْغفِْرَ ََكَ الَْعزِيُْزَََ

َََََاْْلَِكْيُمَ
َُااَلََقََ َيَْوُمََيْنَفُعَاََه َذاََّللّٰ َِدقَِلصّٰ ْْيَ

ََُهمَْقَُِصدَْ ََتَْلَُهمَْمحش َجنٌّٰتَ ِمْنََََرِيََْ
اََتْتِهََ اَبَدا فِْيَهاَ٘ ِِلِْيَنَ خ  اَْلَنْه ُرَ محشََاَ

ََ َُرَِِضَ َعنْهَََُاّللّٰ َورَُضْواَ محشََعْنُهْمَ
ََََذ لَِكَالَْفْوُزَالَْعِظْيُمَ

َ
َِ َواَْلَْرِضَََّلِلّٰ م و ِتَ السَّ َوَماَََُملُْكَ
ََفِْيِهنََّ ََََُهوََوََمحش ِ

ُك  َ قََََشَْلََع  ِديٌْرٍََءَ
َََخجم
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 6. సూరహ్్ అల్్-అన్'ఆమ్ 

అన్'ఆమున్: పశువులు. ఈ సూరహ్ చ్చవరి మ్కకహ్ కాలొంలో అవతరిొంప్జే 

యబడిొంది. 162- 163వ ఆయాతులలో ఉని పార రాన ఎొంతో మహతవమర నది. 

50వ ఆయత్ ఎొంతో ముఖ్ా మర నది: ''(ఓ ప్ర వకాత !) వారితో ఇలా అన: 'న్న వదద  
అలాల హ్ కోశాగార్చలున్నియని గాన్న, లేదా న్నకు అగోచర జాు నమునిదని గాన్న , 

నేన మీతో  అనడొంలేదు. లేదా నేన దర వదూతనని కూడా అనడొంలేదు. కాని నేన 

కేవలొం న్నపర  అవతరిొంప్జేయబడిన దివాజాు న్ననిి (వహీని) మాతామే అనస్రిసుత  

న్నిన.' '' 165 ఆయాతులుని ఈ సూరహ ప్రరు 136వ ఆయత్ లో ఉొంది.  

అనంత కరుణామ్యుడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. ఆకాశాలన మరియు భూమని స్ృష్రు ొంచ్చ; 

చీక్టల న మరియు వెలుగున నలకల్నపిన 

అలాల హ్కు మాతామే స్మస్త  స్తత తా్యలు 

శోభస్తత యి. అయిన్న స్తా-తిరస్తారులు 

(ఇతరులన) తమ ప్ర భువుకు స్మానలుగా 

ప్రిగ్ణసుత న్నిరు.  

2. ఆయనే మమమల్ని మటిు తో స్ృష్రు ొంచ్చ, 

ఆ తరువాత మీకు ఒక్ గ్డువు 

నియమొంచాడు. 1  ఆయన దగ్గ ర మర్కక్ 
నిరీణ త  గ్డువు కూడా ఉొంది. 2  అయిన్న మీరు 

స్ొంశ్యొంలో ప్డి ఉన్నిరు.  

3. మరియు ఆయన! అలాల హ్యే, 

ఆకాశాలలోనూ మరియు భూమలోనూ 

(ఆర్చధుాడు). మీరు దాచ్చది మరియు 

వెల్నబుచ్చేది, అొంత్య ఆయనకు తెలుసు 

మరియు మీరు చ్చసేది (మొంచ్చ-చెడు) అొంత్య 

ఆయనకు బాగాతెలుసు. 3  

 
1) అొంట్ట మరణ స్మయొం.  

2) అొంట్ట ప్పనరుతా్యన దినొం.  

3) అలాల హ్ (సు.త.) 'అరిష్పర  ఉంటాడు. ఆయన ఔనిత్యత ానికి తగ్ననటుల గా. కాన్న 

అలాల హుత'ఆలా తన జ్ఞఞ నంతో పర తిచోట ఉంటాడు. అొంట్ట ఏ విషయొం కూడా అలాల హ్ 

(సు.త.) జాు న ప్రిధి నొండి అగోచరొంగా లేదు. ఇది అహెల సునిత్ వారి విశావస్ొం 

(అఖీదహ్). వివర్చలకు చూడొండి, 43:84, 'తబరీ, ఇబ్ని-క్స్వ'ర్.  

َِاِمْسِبَ ََََالرَِّحْيمََِْْح نَِالرَََّّللّٰ
ََ َِاَْْلَْمُد م و ِتَََّلِلّٰ السَّ َخلََقَ ِْيَ اَّلَّ

لُم ِتَ الظ  وََجَعَلَ َواَْلَْرَضَ
َََواَل ْورََ َكَفرَُحمق ِْيَنَ اَّلَّ َ ََُثمَّ َِْوا َِهمَْبَِرب 

َََََيْعِدلُْوَنَ
َََُِهوََ م َِخََََيَْاَّلَّ ُثمََّلََقُكْمَ َ ِطْْيٍ ََْنَ

َ اََقَض ٘ ََ سََوََمحشَََجًلا ِعْندََاََجٌلَم  َ ََه ًَّمي
ْوَنََاَنُْتْمَتََُثمََّ َََْمََتُ
َُهوََوََ ََُ َاّللّٰ َوِِفََ م و ِتَ السَّ ِفَ

ََاَْلَْرِضَ وََجْهَرُكْمََمحش ِسَُّكْمَ َيْعلَُمَ
ََََْوَنََويَْعلَُمََماَتَْكِسبَُ
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4. అయిన్న వారి ప్ర భువు సూచనల నొండి 

వారి వదద కు ఏ సూచన వచ్చేన్న దానికి వారు 

విముఖ్తే చూప్రవారు!  

5. వాస్త వానికి, ఇప్పుడు వారు తమ వదద కు 

వచ్చేన స్త్యానిి (ఈ దివా గ్ర ొంధానిి)  

అస్తామని తిరస్ారిొంచారు. 4 కాబటిు  వారు 

ప్రిహసొంచ్చ దాని (ప్ర తిఫలానిి) గురిొంచ్చన 

వారత లు వారికి తవరలోనే చ్చరననివి.  

6. ఏమీ? వారు చూడలేదా (వారికి 

తెల్నయదా)? వారికి పూరవొం ఎనోి తర్చలన 

మేము న్నశ్నొం చ్చశాము. మేము మీకు ఇవవని 

ఎనోి బల స్ొంప్దలనిచ్చే వారిని భువిలో 

సారప్రిచాము; మరియు వారిపర  మేము 

ఆకాశ్ొం నొండి ధార్చపాతొంగా వరి్చలు 

కురిపిొంచాము; మరియు కిర ొంద నదులన 

ప్ర వహొంప్జేశాము; చ్చవరకు వారు చ్చసన 

పాపాలకు ఫల్నతొంగా వారిని న్నశ్నొం చ్చశాము; 

మరియు వారి సా్తనొంలో ఇతర తర్చల వారిని 

లేపాము.  

7. మరియు (ఓ ప్ర వకాత !) ఒక్వేళ్ మేము 

చరమ పతర ంపై 5 వార యబడిన గర ంథానిు న్నపర  

అవతరింప జేసినా, అప్పుడు వారు దానిని 

తమ చ్చతులతో త్యకి చూసన్న! స్తా-

తిరస్తారులు: ''ఇది స్ుషు మర న మాయాజాలొం 

మాతామే!'' అని అొంటారు. 6  

8. మరియు వారు: ''ఇతని వదద కు (ప్ర వక్త  

వదద కు) ఒక్ దర వదూత ఎొందుకు దిొంప్బడ 

లేదు?'' అని అడుగుత్యరు. మరియు ఒక్వేళ్ 

మేము దర వదూతనే ప్ొంపి  ఉొంట్ట! వారి తీరుు 

 

4) చూడొండి, 'స్. ముసల ొం, ప్పస్త క్ము 1, అధాాయొం-240.  

5) ఖర్'త్యసున్ (ఖ్ర్చ'తీసు, బ.వ.): Parchment, అొంట్ట వార యడానికి అనవయేాటటుల  

ప్దున చ్చసన తోలు, చరమప్తాొం, చరమ ప్తా ర్చతప్ర తి.  

6) చూడొండి, 15:14-15 మరియు 52:44.  

ا يَةٍَوََ ِْنَ م  تَاْتِْيِهْمَ ََماَ ََ ِْنَ ِتَا ي َم 
ََكنُوََْمََْرب ِهَِ ََضَِاَُمْعرَِْنهََاَعََاَِلَّ ََْْيَ
بََُفقََ َكذَّ بَِاْدَ لَمََّْواَ َ ِ َجآَءُهْممحشََْْلَق  اَ

بِٖهَ َكنُْواَ َماَ اَْۣنبُٰٓؤاَ يَاْتِْيِهْمَ فََسْوَفَ
ََََََيَْسَتْهزُِءْوَنَ

َ
ْبلِِهْمَاَِمْنَقََاَلَْمَيََرْواََكْمَاَْهلَْكنََ

نَّٰ كَّ ِْنَقَْرٍنَمَّ اَلَْمََْرِضَمَََاَْلََُهْمَِفَم 
نَْ ِ لََُّنَمك  مََلََْواَرْسََََُكمََْ السَّ آَءََناَ

م ََِعلَيَْ وََِّهْمَ اَْلَنْه َرَْدَرارااممسَ َجَعلَْناَ
فَاَْهلَْكن ُهْمَ ََتْتِِهْمَ ِمْنَ ََتْرِْيَ
َبْعِدهِْمََ ِمْنَ  َواَنَْشاْنَاَ بُِذنُْوبِِهْمَ

َخرِيَْقَْرناَ
ََََنَاَا 

َ
َْلَاََعلََ اٍسََقِْرَطَبااَِفََْكَكِت َيََْولَْوَنَزَّ

َِفَلََمُسوَْ ب َِديِْهمَْاَيَُْهَ ِلَََ اَّلَّ ْيَنَََقاَلَ
ََاِْنَه َذاَ٘اَُِرْو٘اََكفََ بِْْيٌ َِسْحٌرَم  َََلَّ
َ

َولَْوَمحشَََوقَالُْواَلَْوََلَ٘اُنْزَِلََعلَْيهََِملٌَكَ
اَْلَْمرَُ َ لَُّقِضَ َ َملًَكا ََلَاَنَْزَْلَاَ َ ُثمَّ ََ

َََُيْنَظُرْوَنَ
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వెొంటనే జ్రిగ్న ఉొండేది. ఆ తరువాత వారికి 

ఎలాొంటి వావధి కూడా ఇవవబడి ఉొండేది 

కాదు. 7   

9. మరియు ఒక్వేళ్ మేము దర వదూతన 

అవతరిొంప్జేసన్న, అతనిని మేము మానవ 

రూప్ొంలోనే అవతరిొంప్జేస ఉొండేవారొం. 

మరియు వారు ఇప్పడు ఏ స్ొంశ్యొంలో 

ప్డిఉన్నిరో! వారిని ఆ స్ొంశ్యానికే గురిచ్చస 

ఉొండేవారము.  

10. మరియు వాస్త వానికి న్నకు పూరవొం 

కూడా చాలా  మొంది ప్ర వక్త లన ఎగ్త్యళి 

చ్చయటొం జ్రిగ్నొంది, కావున ప్రిహసొంచ్చవారు 

దేనిని గురిొంచ్చ ఎగ్త్యళి చ్చసేవారో అదే వారిని 

చుటుు కునిది.  

11. ఇలా అన: ''మీరు భూమలో స్ొంచారొం 

చ్చస, స్తా-తిరస్తారుల ముగ్నొంప్ప ఎలా 

జ్రిగ్నొందో చూడొండి!''  

12. వారిని అడుగు: ''ఆకాశాలలో మరియు 

భూమలో ఉనిదొంత్య ఎవరికి చెొందినది?'' 

అని. (న్నవే) జ్వాబివువ: ''(అొంత్య) అలాల హ 

దే!'' ఆయన క్రుణొంచటానిి, తనపర  త్యన 

(క్రత వాొంగా) విధిొంచుకున్నిడు. 8  

నిశ్ేయొంగా, ఆయన ప్పనరుతా్యన దినమున 

మీ అొందరిన్న స్మావేశ్ప్రుస్తత డు. అొందులో 

ఎలాొంటి స్ొందేహొం లేదు. ఎవరర తే తమన 

త్యము నషాు నికి గురిచ్చసు కున్నిరో, అలాొంటి 

వారే విశ్వసొంచరు! (3/8)  

13. * మరియు రేయిొంబవళ్ులో 

ఉనిదొంత్య ఆయనకు చెొందినదే. మరియు 

ఆయనే స్రవొం వినేవాడు, స్రవజుు డు.  

 

7) చూడొండి, 3:164.  

8) దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) ప్ర వచనొం: ''అలాల హ్ (సు.త.) స్ొందేశ్ొం: 'నిశ్ేయొంగా, న్న కారుణాొం 

న్న ఆగ్ర హాని క్ొంట్ట మొంచ్చొంది.' '' ('స్. బు'ఖారీ, మరియు 'స్. ముసల ొం). చూ. 6:54, 7:156.  

َ
َ

جََ ََعَََولَْوَ َعَََملًَكاَلْن ُه ْلَّ ََ رَُجًلا َلْن ُهَ
ََََََنَاَيَلْبُِسوَْْيِهْمَمََّلََْسَناَعََلَلَبََوََّ
َ
َ

ََ َقْبلَِكََئََاْسُتْهزََِولََقِد ِْنَ م  بِرُُسٍلَ َ
اَ مَّ ِمْنُهْمَ َسِخُرْواَ ِْيَنَ بِاَّلَّ فََحاَقَ

َخجمََكنُْواَبِٖهَيَْسَتْهزُِءْوَنَ
َ
ِسْْيَُقَُ اْنظَُْلَ َ ُثمَّ اَْلَْرِضَ ْواََرَُْواَِفَ
َََبِْْيََُةَالُْمَكذ ََِنَََعقِبَََفََكََكيَْ

َِ ل  اَِفَقُْلَ م وَ َمْنَمَّ محشََْلَْرِضَِتََواَالسَّ
َََِقُْلَ ّٰ ِ الرَّْْحَةََمحشََّلل  َنْفِسهَِ َ لََع  محشَََكَتَبَ

ََلَ الْقِي َمةَِ يَْوِمَ َ اِل  ََّلَْجَمَعنَُّكْمَ
ِيَْمحشَََريَْبَفِْيهَِ وَْ٘اََّلَّ اَاَنُْفَسُهْمَََنََخِِسُ
ََََنَِمُنوَْؤََْفُهْمَََلَيَُ

ََ
ِفَمَََََوَل َ َسَكَنَ َََْاَ محشَارَِهَََواَلََََّلَِاَّلَّ
ِمْيعََُُهوََوََ ََََلِْيُمََالْعََالسَّ
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14. (ఓ ము'హమమద్!) ఇలా అన: ''ఏమీ? 

ఆకాశాల మరియు భూమ స్ృష్రు కి మూలా 

ధారుడు 9 అయిన అలాల హ్న కాదని నేన 

మరవరినర న్న ఆర్చధుానిగా 10 చ్చసుకోవాలా? 

మరియు ఆయనే అొందరికీ ఆహారొం 

ఇసుత న్నిడు మరియు ఆయన క్వవడూ 

ఆహారమవవడు.'' (ఇొంకా) ఇలా అన: 

''నిశ్ేయొంగా, అొందరి  క్ొంట్ట ముొందు నేన 

ఆయనకు (అలాల హ్కు) విధేయుడన 

(ముసల ొంన) కావాలని మరియు ఆయనకు 

(అలాల హ్కు) స్తటి క్ల్నుొంచ్చ వారిలో చ్చరకూడ 

దని ఆదేశిొంచబడాాన!''  

15. (ఇొంకా) ఇలా అన: ''ఒక్వేళ్ నేన న్న 

ప్ర భువుకు అవిధేయుడునర తే నిశ్ేయొంగా, 

నేన గొప్ు దినప్ప శిక్ష్ నొండి 

భయప్డుతున్నిన!''  

16. ఆ రోజు ఎవరిపర  నొంచ్చ ఆ శిక్ష్ 

తొలగ్నొంచబడుతుొందో ఆ వాకిత ని ఆయన 

అపారొంగా క్రుణొంచ్చనట్టల . మరియు అదే 

స్ుషు మర న స్తఫలాొం. 11  

17. మరియు అలాల హ్ న్నకు ఏదర న్న హాని 

క్ల్నగ్నసేత ! ఆయన తప్ు మరవవరూ దానిని 

తొలగ్నొంచలేరు. మరియు ఆయన న్నకు మేలు 

చ్చసేత ! ఆయన అనిిొంటిపర  అధికారొం క్లవాడు.  

18. మరియు ఆయన తన దాసులపర  

స్ొంపూరణ  అధికారొం (పార బలాొం) 12 గ్లవాడు. 

 

9) ఫ్ఫతిరున: Originator. స్ృష్రు కి మూలాధారుడు, ఉతుతిత కి కారకుడు. స్ృష్రు ొంచ్చవాడు.  

10) వల్నయుాన్: అొంట్ట ఇక్ాడ ఆర్చధుాడు అని అరాొం. స్తధారణొంగా దీని అరాొం: 

సేిహతుడు, స్హాయకుడు, రకిిొంచువాడు. Friend, Protector, Owner, Defender. 

అల్్-వలియుు (56):The Patron, సంరక్షకుడు, స్రవపోషకుడు, స్తవమ. చూ. 2:107.  

11) చూడొండి, 3:185.  

12) అల్-ఖాహరు, అల్్-ఖహాార్ (16): The Subduer, అణచేవాడు, ప్ర బలుడు. 

Irresistible, Over comer, Overpowerer. తన స్ృష్రు పర  స్ొంపూరణ  అధికారొం, 

ََقَُ اََغْْيَ َِْلَ فَاِطرََََِاّللّٰ َوَِّلياَ اَتَِّخُذَ
َ َواَْلَْرِضَ م و ِتَ َُهوََوََالسَّ ُيْطعُِمََ

ُيْطَعمَُ ََوََلَ اَُمحشَ َ٘ ْ اِٰن ِ اََقُْلَ ْنَِمْرُتَ
اَسَْ َمْنَ َلَ اَوَّ َمََلََاَُكْوَنَ ََوََلََ

َِمنََتَُكوَْ ََََََََْْيَََالُْمْشِكََِننَّ
َ
ََ

اََََْلَقَُ َ٘ ْ اِنَْاِٰن ِ َََعَصيََََْخاُفَ َُْت ِ َََرب 
ََََذاَبَيَْوٍمََعِظْيٍمَعََ
َ

َفَقْدََ يَْوَمئٍِذَ َعْنُهَ ي ْْصَْفَ َمْنَ
َمحشَرَِْحَهَ  ََََوذ لَِكَالَْفْوُزَالُْمبِْْيُ َ
يََّ َْمَسْسَكََواِْنَ ََُ َاّللّٰ فًََلََ َ ٍ بُُِض 
ََاََََِل ََََ٘كِشَفَ َكََيَّْمَسسََْواِْنََََمحشُهوَََلَّ

َََِفُهوَََْْيٍَِبََ َُك  ٍءَقَدَََِلََع  ََيٌْرََََشْ
َُهوََوََ ِعَبادِهَٖالْقَََ فَْوَقَ َاهُِرَ ََُهوََوََمحشَ

َ َََََاْْلَِكْيُمَاْْلَبِْْيُ
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మరియు ఆయన మహా వివేచన్నప్రుడు, 

స్రవొం తెల్నసన వాడు. 13  

19. (ఓ ము'హమమద్! వారిని) అడుగు: 

''అనిిటిక్ొంట్ట క్ొంట్ట గొప్ు స్తక్ష్ాొం ఏది?'' 

ఇలా అన: ''న్నకూ మరియు మీకూ మధా 

అలాల హ్ స్తకిిగా ఉన్నిడు. మరియు 

మమమల్ని మరియు ఇది (ఈ స్ొందేశ్ొం) 

అొందిన వారిని అొందరిన్న హెచేరిొంచటానికి, 

ఈ ఖుర్ఆన్ న్నపర  అవతరిొంప్జేయబడిొంది.'' 

ఏమీ? వాస్త వానికి అలాల హ్తో పాటు ఇొంకా 

ఇతర ఆర్చధా దర వాలు  ఉన్నిరని మీరు 

నిశ్ేయొంగా స్తక్ష్ామవవగ్లర్చ? ఇలా అన: 

''నేనర తే అలాొంటి స్తక్ష్ామవవన!'' ఇొంకా ఇలా 

అన: ''నిశ్ేయొంగా, ఆయన (అలాల హ్) 

ఒక్ాడే ఆర్చధాదర వొం. మరియు నిశ్ేయొంగా, 

మీరు ఆయనకు స్తటి క్ల్ను సుత ని దాని 

నొండి న్నకు ఎలాొంటి స్ొంబొంధొం లేదు!''  

20. ఎవరిక్ర తే మేము గ్ర ొంధానిి ప్ర స్తదిొం 

చామో! వారు తమ ప్పతాులన గురిత ొంచ్చనటుల , 

ఇతనిని (ము'హమమదున) కూడా గురిత స్తత రు. 

ఎవరర తే, తమన త్యము నషాు నికి గురిచ్చసు 

కుొంటారో అలాొంటి వారే విశ్వసొంచరు.   

21. మరియు అలాల హ్పర  అస్తాొం క్ల్నుొంచ్చ 

వాని క్ొంట్ట! లేదా, అలాల హ్ సూచనలన 

తిరస్ారిొంచ్చ వాని  క్ొంట్ట, ఎకుావ 

దుర్చమరుగ డు ఎవడు? నిశ్ేయొంగా 

దుర్చమరుగ లు ఎనిటికీ స్తఫలాొం పొందరు.  

 
ఆధిప్తాొం, ఆధిక్ాత గ్లవాడు. లోబరచుకోగ్ల, స్తవధీనొంలోకి తెచుేకోగ్ల, వశ్ొం 

చ్చసుకోగ్ల, జ్యిొంచ గ్లవాడు, చూ. 6:61.  

   అల్్-వాహిదు అల్్-ఖహాార్లకు చూ. 12:39. ఇవి అలాల హ్ (సు.త.) అతుాతత మ  ప్రరుల .  

13) అల్్-ఖబీరు (32): The All-Aware, సరవ పరిచితుడు. Well-Acquainted 

With all things, అొంత్య ఎరిగ్ననవాడు, అొంత్య తెల్నసనవాడు. ఇది అలాల హ్ (సు.త.) 

అతుాతత మ ప్రరల లో ఒక్టి, చూడొండి, 6:103, 34:1, 67:14.  

َشَهاَدةاَ َ اَْكَبُ ٍءَ ََشْ َ اَي  ََقُْلَ قُِلَمحش
َُ َاّللّٰ َبْيِنََْشِهْيَيمطَ َوبَيَْنُكمٌَْدَ  يمطَََ

اَِ َ ه ذَََلَََّواُوِِْحَ الُْقْرا ََ َِلُنَْاَ ْمََِذَركَُُنَ
َِ بََٖهَوََب لَتَشَْاَئِنََّمحشََغََلَََمْنَ  َنََهُدوَُْكْمَ

َمعََ َ َََِاَنَّ اُْخر يََاّللّٰ َ ََا لَِهةا َ٘محش َلَّ قُْلَ
َاَْشَهدَُ َمجتَ ُهَوَ اِنََّماَ ٌَقُْلَ َاِل  اِحٌدَََ وَّ

اَتُْشَِ ِمَّ ٌءَم  َبَرِْيٓ اِنَِّنْ ََََيملُكْوَنَوَّ
َ
ََ

ا تَْين ُهمَُ ِْيَنَ َاََّلَّ َالِْكت َبََ َنَهَ َيْعرِفُوََْ
َيعََْكمََ َرُِفَاَ َُهمَْءََاَبَْنآَْوَنَ َِجحمَ ْيَنََاََّلَّ

َََخِِسَُ َفُهْمَََلَيُْؤِمُنْوَنَاَنُْفَسُهْمََْو٘ا
َََخجم

ََ لََعَ يَ افََْت  ِنَ ِممَّ اَْظلَُمَ ََِوَمْنَ ََاّللّٰ
بِا ي تِهَٖ َبَ َكذَّ اَْوَ ََكِذبااَ َاِنَّهَ محشَ َََلََ

لُِمْوَنَُيْفلُِحَ َََالظّٰ
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22. మరియు ఆ రోజు మేము వారొందరిన్న 

స్మావేశ్ప్రుస్తత ము. ఆ తరువాత 

(అలాల హ్కు) స్తటి క్ల్నుొంచ్చ (ష్రరుా చ్చసే) 

వారితో ఇలా అడుగుత్యము: ''మీరు 

(దర వాలుగా) భావిొంచ్చన (అలాల హ్కు స్తటి 

క్ల్నుొంచ్చన) ఆ భాగ్స్తవములు ఇప్పుడు 

ఎక్ాడున్నిరు?''   

23. అప్పుడు వారికి: ''మా ప్ర భువెర న, 

అలాల హ్ స్తకిిగా! మేము ఆయనకు 

(అలాల హ్కు) స్తటి క్ల్నుొంచ్చవారము 

(ముష్రర కీన్) కాదు!'' అని చెప్ుడొం తప్ు 

మర్కక్ స్తకు ఉొండదు.  

24. చూడొండి! వారు తమన గురిొంచ్చ 

త్యమే ఏ విధొంగా అబదాధ లు క్ల్నుొంచు 

కున్నిరో! మరియు ఏ విధొంగా  వారి నొండి, 

వారు క్ల్నుొంచుకునివి (బూటక్ దర వాలు) 

మాయమర  పోయాయో!   

25. మరియు (ఓ  ప్ర వకాత !) వారిలో కొందరు 

నిని (న్న మాటలన) విొంటున్నిరు. 

మరియు వారు దానిని అరాొం చ్చసుకోకుొండా 

మేము వారి హృదయాలపర  తెరలు వేస 

వున్నిము మరియు వారి చెవులలో చెవుడు 

ప్టిు ొంచ్చ వున్నిము. 14 మరియు వారు ఏ 

అదుభత సూచనన చూసన్న దానిని 

విశ్వసొంచరు. చ్చవరకు వారు న్న వదద కు వచ్చే, 

న్నతో వాదులాడేటప్పుడు, వారిలో స్త్యానిి 

తిరస్ారిొంచ్చవారు: ''ఇవి కేవలొం పూరీవకుల 

క్టుు క్థలు మాతామే!'' అని అొంటారు.   

26. మరియు వారు ఇతరులన అతని 

(ప్ర వక్త ) నొండి ఆప్పత్యరు. మరియు 

స్వయొంగా త్యము కూడా అతనికి దూరొంగా 

ఉొంటారు. మరియు ఈ విధొంగా వారు 

 

14) చూడొండి, 2:7.  

َنَْ ثَََُُشُُهمََْويَْوَمَ اَ َنقَََُجِْيعا َ ْوُلَمَّ
َِ اَْشََنََيَْلِّلَّ اَيْنََكََُ ََكٓؤَُْو٘اَ ُشَ ُكُمَََ
ِْيَنَُكنَْا ََََُتْمَتَزُْعُمْوَنََّلَّ
ََ
َ

قَالُْواَ اَْنَ َ٘ اَِلَّ فِْتنَُتُهْمَ تَُكْنَ لَْمَ َ ُثمَّ
ََِرب َِنَاوََ َََََماَُكنَّاَُمْشِكِْْيَََاّللّٰ
َ
َاُنَْ

لََع ٘ َكَذبُْواَ َكْيَفَ َمَْنُْفِسهَِاََََُظْرَ
ََعْنهَُ وَْاَيََنُوَْاََكَْمَمََّوََضلَّ ََََنََْفََتُ

َ
نََْوِمنَْ َّْستََََُهْمَمَّ وََجَعلَْناََمجتََِمُعَاََِّلَْكَي

ْفَقُهْوهََُ يَّ اَْنَ َ اَِكنَّةا قُلُْوبِِهْمَ َ لََع 
َ٘ا َذانِِهْمََوقْرااوََ َا يََمحشََِِفْ ٍةَََواِْنَيََّرْواَُكَّ

يُؤَْ َ بَِهَاَلَّ ََِمُنْواَ اَِذَامحش َ
٘ َآُءْوكََجَََََحِتّٰ

َُِلَََيُقوََََُْيَادِلُْونََكَ اَاِْنََكَفُروَََْْ٘ينََاَّلَّ
َ٘ه ذََ َاَْلَوََّطََِااَسَََاَ٘اَِلَّ َْْيُ َََلِْْيَ
َ

َويَنَْ َعْنُهَ َيْنَهْوَنَ َعنْهَُـ ََوَُهْمَ مجتََْوَنَ
َوَماَ اَنُْفَسُهْمَ َ٘ اَِلَّ ي ْهلُِكْوَنَ َواِْنَ

َََََيَْشُعُرْونََ
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తమకు త్యమే న్నశ్నొం చ్చసుకుొంటున్నిరు. 

కాని వారది గ్ర హొంచటొం లేదు!  

27. మరియు ఒక్వేళ్ వారిని నరక్ొం ముొందు 

నిలబ్నటు బడినప్పడు, న్నవు చూసేత  (ఎొంత 

బాగుొండేది(: ''అయోా మేము మళ్ళు తిరిగ్న 

ప్ొంప్బడితే  బావుొండేది. అదే గ్నక్ జ్రిగ్నతే, 

మేము మా ప్ర భువు సూచనలన, 

తిరస్ారిొంచము. ఇొంకా మేము  విశావసులలో 

చ్చరిపోత్యము!'' అని వారు ప్లుకుత్యరు. 15  

28. (వారు ఇలా అనటానికి కారణొం), 

వాస్త వానికి వారు ఇొంత  వరకు దాచ్చనదొంత్య 

వారికి బహరగ తొం కావటమే! మరియు ఒక్వేళ్ 

వారిని (గ్త జీవితొంలోకి) తిరిగ్న ప్ొంపిన్న, 

వారికి నిషేధిొంచబడిన వాటినే వారు తిరిగ్న 

చ్చస్తత రు. నిశ్ేయొంగా, వారు అస్తావాదులు!  

29. మరియు వారు: ''మాకు ఇహలోక్ 

జీవితొం తప్ు మర్కక్ (జీవితొం) లేదు 

మరియు మేము తిరిగ్న లేప్బడము (మాకు 

ప్పనరుతా్యనొం లేదు)!'' అని అొంటారు.  

30. మరియు ఒక్వేళ్ వారిని, తమ ప్ర భువు 

ముొందు నిలబ్నటు బడినప్పుడు, న్నవు చూడ 

గ్ల్నగ్నతే (ఎొంత బాగుొండేది)! ఆయన 

(అలాల హ) అొంటాడు: ''ఏమీ? ఇది 

(ప్పనరుతా్యనొం) నిజ్ొం కాదా?'' వారు 

జ్వాబిస్తత రు: ''అవున  (నిజ్మే) మా ప్ర భువు 

స్తకిిగా!'' అప్పుడు ఆయన: ''అయితే మీరు 

మీ స్తా-తిరస్తార్చనికి ఫల్నతొంగా శిక్ష్న 

అనభవిొంచొండి!'' అని అొంటాడు.  

31. వాస్త వొంగా అలాల హ్న క్లుసు  

కోవటానిి అబదధ ొంగా ప్రిగ్ణొంచ్చ  వారే 

 

15) చూడొండి, 23:107-108 మరియు 32:12.  

ََ ََول لََعَ ُوقُِفْواَ اِْذَ تَر ٘يَ َْوَ اَلَّارََِ
ي لَيَْ نََُفَقالُْواَ وََرََتََناَ َ َبَََََلَد  ِ ََنَُكذ 
َ ََرب َِنَابِا ي ِتَ ِمَنََنَُكْونََوَََ َ

َالُْمؤَْ َََََِمنِْْيَ
َ

ِمْنََ َُّيُْفْوَنَ َكنُْواَ اَ مَّ لَُهْمَ بََداَ بَْلَ
ُنُهْواَمحشَََقْبُلَ لَِماَ لََعاُدْواَ ْواَ ُرد  َولَْوَ
َََْمَلَك ِذبُْوَنَُهََواِنَّهََُعنَْ
َ

ِهَََوقَالُوَْ٘ اِْنَ َحَياُتنََاَ َ اَِلَّ ادلَ َ َياَنَْاَ
َََِمَاوََ َِمَََنُْنَب َْبُعْوث َََْْيَ
َ
ََر ٘يَاِْذَُوقَِلَْوَتََوََ قَاَلََََمحشَرب ِِهمَُْفْواَلََع 

بِاْْلَق َِ ه َذاَ َاَلَيَْسَ َمحشَ بَٰل  قَالُْواَ
بَِمَاََمحشَرب َِنَاوََ الَْعَذاَبَ فَُذْوقُواَ َقَاَلَ

َخجمََْكُفُرْوَنَُكْنُتْمَتََ
ََ

َخِِسََ َقَْدَ ِْينَََ بِلَِقآَاَّلَّ بُْواَ َكذَّ ءََِ
َِا َحََمحشََّللّٰ

اَِذاََِتّٰ٘ اعََآَءْتُهمَُجَََ السَّ ُةَََ
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నషాు నికి గురి అయిన వారు! 16 చ్చవరకు 

అక్స్తమతుత గా ప్ర ళ్యము వారిపర కి వచ్చే 

నప్పడు వారు: ''అయోా మా దౌర్చభగ్ాొం! దీని 

విషయొంలో మేమొంత అశ్ర ధధ  వహొంచాము 

క్దా! అని వాపోత్యరు. (ఎొందు క్ొంట్ట) వారు 

తమ (పాపాల) బరువున తమ వీప్పలపర  

మోసుకని ఉొంటారు. వినొండి! వారు మోసే 

భారొం ఎొంత దురభరమర నది!  

32. మరియు ఇహలోక్ జీవితొం ఒక్ ఆట, 

ఒక్ కాలకిేప్ము మాతామే! మరియు దర వభీతి 

గ్లవారికి ప్రలోక్వాస్మే అతాొంత శ్రర షఠ  

మర నది. ఏమీ? మీరు అరాొం చ్చసుకోలేర్చ?  

33. (ఓ  ప్ర వకాత !) వాస్త వానికి వారు 

ప్లుకుతుని మాటల వలన న్నకు దుుఃఖ్ము 

క్లుగుతునిదని మాకు బాగా తెలుసు. 

అయితే  నిశ్ేయొంగా, వారు అస్తుాడవని 

నిని తిరస్ారిొంచటొం లేదు. కాని! 

దుర్చమరుగ లు అలాల హ్ సూచనలన (ఆయాత్ 
లన) తిరస్ారిసుత న్నిరు.17  

34. మరియు వాస్త వొంగా, న్నకు పూరవొం 

చాలా మొంది ప్ర వక్త లు, అస్తుాలని తిరస్ా 

రిొంచబడాారు. కాని తమ తిరస్ారిొంచ 

బడటొంపర  మరియు  త్యము బాధిొంచబడటొంపర  

వారు స్హనొం  వహొంచారు. క్డకు మా 

స్హాయొం వారికి చ్చరినది. 18 మరియు 

అలాల హ్ మాటలన ఎవవరూ మారేలేరు. 

మరియు వాస్త వానికి, పూరవప్ప ప్ర వక్త ల కనిి 

స్మాచార్చలు ఇదివరకే న్నకు అొందాయి.  

 
16) చూడొండి, 'స్. బు'ఖారీ, ప్పస్త క్ము 8, 'హదీస్' నొం. 515.  

17) 'అలీ (ర'ది.'అ.) క్థనొం: ''ఒక్స్తరి అబూ-జ్హల్ (దర వప్ర వక్త  'స్'అ.స్. యొక్ా శ్తాువు) 

ఇలా అన్నిడు: 'ఓ ము'హమమద్! ('స్'అ.స్.) నేన, నిని అస్తుాడవని అనటొం లేదు. 

కాని న్నవు వినిపిొంచ్చవాటిని మటుకు స్త్యాలని నమమలేన.' '' (తిరిమజీ').  

18) చూడొండి, 40:51, 58:21 మరియు 37:171-172.  

ََبْغتََ قَالُْواَ َ َماَةا َ لََع  َتَناَ ي َحِْسَ
َُيِْملُْوَنَ وَُهْمَ فِْيَهاحملَ ْطَناَ فَرَّ

ُظُهْورِهِمَْ َ لََع  ََاَْوزَارَُهْمَ َسآَءَمحش اَََلَ
ََََزُِرْوَنََماَيََ َ

ْنيََ ََ٘وَماَاْْلَي وةَُادل  َلََا لَْهوٌََاَِلَّ محشََعٌِبَوَّ
ََ اَْل َارَُِلَََّول َخْْيٌَِخرَََ َُةَ ِيََْ َنََل ِّلَّ
َََلُْوَنَفًََلََتْعقَِاََمحشَُقْونَََيتََّ

اِنَّهَ  َنْعلَُمَ َقَْدَ ِْيَََ اَّلَّ ََّلَْحُزنَُكَ
ََيُقْولُْونََ بُْونََكَََ ِ يَُكذ  ََلَ فَاِنَُّهْمَ

لَِ الظّٰ َ بِا ََول ِكنَّ َ َِمْْيَ َِي ِتَ ََاّللّٰ
َََََيَْحُدْوَنَ َ

كَُوََ ِنَْلََقْدَ م  رُُسٌلَ بَْتَ ِ َكََلََِقبَََْذ 
لََعَ َبَُفََصَ َْواَ ُكذ ََِ َواََُماَ ْوذُْواَبُْواَ

اََ َ
٘ نََات ىَحِتّٰ نَْْصُ َلَمجتََُهْمَ ِ ُمَبد  َوََلَ

َِلََِكِم ِتََ ِمْنََمجتََاّللّٰ َجآَءَكَ َولََقْدَ
ََئَِنََّبا َ َََالُْمرَْسلِْْيَ
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35. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) వారి 

విముఖ్త న్నకు భరిొంచనిదర తే న్నలో శ్కిత  ఉొంట్ట, 

భూమలో ఒక్ సొరొంగ్ొం వెతికి, లేదా ఆకాశ్ొంలో 

ఒక్ నిచెేన వేస, వారి కరకు ఏదర న్న 

అదుభత సూచన తీసుకుర్చ! మరియు 

అలాల హ్ కోరితే వారొందరిన్న స్న్నమరగ ొం 

వెర ప్పనకు తెచ్చే ఉొండేవాడు! కావున న్నవు 

అజాు నలలో చ్చరకు. (1/2)  

36. * శ్ర దధ తో వినే వారు మాతామే 

స్వవక్రిస్తత రు. ఇక్ మృతులు (స్తా-

తిరస్తారులు), అలాల హ్ వారిని బర తికిొంచ్చ 

లేప్పత్యడు. తరువాత వారు (ప్ర తిఫలొం 

కరకు) ఆయన వెర ప్పనకే మరల్నొంచబడత్యరు.  

37. మరియు వారు: ''ఇతనిపర  (ప్ర వక్త పర ) 

ఇతని ప్ర భువు  తరఫు నొండి ఏదర న్న అదుభత 

సూచన ఎొందుకు అవతరిొంప్జేయబడ 

లేదు?'' అని అొంటారు. ఇలా అన: 

''నిశ్ేయొంగా, అలాల హ్! ఎలాొంటి అదుభత 

సూచననర న్న అవతరిొంప్జేయగ్ల శ్కిత  క్ల్నగ్న 

ఉన్నిడు, కాని వారిలో అనేకులకు ఇది 

తెల్నయదు.''  

38. మరియు భూమపర  స్ొంచరిొంచ్చ ఏ 

జ్ొంతువు గాన్న, లేక్ తన రొండు రక్ాలతో 

ఎగ్నరే ఏ ప్కిి గాన్న, మీలాొంటి స్ొంఘజీవులుగా 

లేకుొండా లేవు! మేము గ్ర ొంధొంలో ఏ కరత్య 

చ్చయలేదు. 19 తరువాత వారొందరూ తమ  

ప్ర భువు వదద కు స్మీక్రిొంచబడత్యరు.  

39. మా సూచనలన అస్త్యాలని 

తిరస్ారిొంచ్చ వారు, చెవిటివారు మరియు 

మూగ్వారు, అొంధకారొంలో ప్డిపోయినవారు! 

అలాల హ్ త్యన తలచ్చన వారిని మారగ  

భర షుు లుగా చ్చస్తత డు మరియు త్యన తలచ్చన 

 

19) చూడొండి, 16:89.   

َكَ عَََواِْنَ َ َكُبَ اِْعَراُضُهْمََنَ لَْيَكَ
ََ َنَفقَاَتَطْعَتََاسَْفَاِِن َ تَبَْتِِغَ َاَِفَاَْنَ
َِضَاَْلَرَْ ُسلَََّ امَااَْوَ ِفَ َمآءَِاَ َلسَّ
َِ بِا يَََفَتاْت َةٍََيُهْمَ َمحشَ َشآَءَ ََُولَْوَ ََاّللّٰ

َي الُْهد  َ لََعَ ََْلََمَعُهْمَ فًََلََ
َ َِمَنَاْْل ِهلِْْيَ ََََتَُكْوَننَّ

يَْسَتِجْيُبَ ِْينََاِنََّماَ اَّلَّ يَْسَمُعْونَََ خمشَََ
َ َ َيَََوالَْمْوٰت  َُْبَعُثُهُمَ َاّللّٰ اََِّلْهََِ َ َُثمَّ

َََممكَنََجُعوَْرَْيَُ
ََُوقََا لَوَْل َِْواَ نُز  َعلَيَََْلَ َِلَ م  ا يٌَةَ ْنََهَِ
ب ِهَٖ ََمحشََرَّ اِنَّ ََقُْلَ اَْنَََاّللّٰ َ

لََع ٘ قَادٌِرَ
ََلَ اَْكَْثَُهْمَ َ ل ِكنَّ وَّ َ ا يَةا َِلَ ي ََن 

ََََيْعلَُمْوَنَ
َ

ََ ِمْن َوََلََوَماَ اَْلَْرِضَ ِفَ ئٍِرَطََََٰٓدآبٍَّةَ
اَِيَّطَِ َِِبََناَحْيهَِ َْْ٘يُ ََمحشَثالُُكمَْمَْاَََََاَُممٌََلَّ
ْطَناََفَََماََ ََََءٍَت ِبَِمْنَََشَِْفَالْكَِرَّ ُثمَّ
َ ْوَنَََرب ِِهمَْاِل  َََُُيَْشُ

بُْكٌمََ َوَّ بُْواَبِا ي تَِناَُصمٌّ ِْيَنََكذَّ َواَّلَّ
لُم ِتَ الظ  َِفَ َمحشَ ََمْنَ ََّشاَِ َُي ََاّللّٰ

َمحشيُْضلِلْهَُ َّشَََ ي َاََْوَمْنَ َََيَْعلْهََُ ََ لََع 
ْستََاِصََ ٍَََمَقِيٍَْطَم 
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వారిని రుజుమారగ ొంలో ఉొంచుత్యడు.20  

40. (ఓ ప్ర వకాత !) వారిని అడుగు: 

''చూడొండి! ఒక్వేళ్ మీపర  అలాల హ్ శిక్ష్ 

వచ్చేప్డిన్న, లేదా మీ పర  ప్ర ళ్యొం వచ్చేన్న! 

మీరు అలాల హ్న తప్ు ఇతరులన 

ఎవరినర న్న మోర పటుు కుొంటార్చ? మీరు 

స్తావొంతులే అయితే చెప్ుొండి.  

41. ''అలా కానేరదు! మీరు ఆయననే 

(అలాల హ్ నే) పిలుస్తత రు. దేనికోస్ొం మీరు 

ఆయనన వేడుకున్నిరో, ఆ ఆప్దన 

ఆయన తలుచుకుొంట్ట తొలగ్నస్తత డు. 

అప్పుడు మీరు ఆయనకు స్తటి క్ల్నుొంచ్చ 

వారిని మరచ్చపోత్యరు!''  

42. మరియు వాస్త వానికి మేము, న్నకు 

పూరవొం (ఓ ము'హమమద్!) అనేక్ జాతుల 

వారి వదద కు ప్ర వక్త లన ప్ొంపాము. ఆ పిదప్ 

వారు వినమాులవటానికి, మేము వారిని 

దారిదార ాలకు మరియు అన్నరోగ్ా బాధలకు 

గురిచ్చశాము.   

43. మా తరఫు నొండి వారిపర  ఆప్ద 

వచ్చేనప్పడు వారొందుకు వినమాులు కాలేదు? 

కాని వారి హృదయాలు మరిొంత 

క్ఠినమయాాయి మరియు షర 'త్యన్ వారు 

చ్చసే క్రమ లనిిొంటిన్న వారికి మొంచ్చవిగా 

క్నబడేటటుల  చ్చశాడు.  

44. వారికి చ్చయబడిన బోధనన వారు 

మరచ్చపోయినప్పుడు మేము వారిపర  అనిి 

వసుత వుల దావర్చలన తెరిచాము, చ్చవరకు 

వారు తమకు ప్ర స్తదిొంచబడిన  వాటి వలన 

 
20) చూడొండి, 2:26, 4:88, 143 అలాల హుత'ఆలా వారినే మారగ భర షు తవొంలో ప్డనిసా్తడు, 

ఎవరర తే – విచక్ష్ణా శ్కిత  మరియు తెల్నవి ఉొండి కూడా – స్త్యానిి తెలుసుకుని దానిపర  

అమలు ప్రచటానికి ప్ర యతిొంచ్చయరో! స్తాొం తెల్నసన్న దానిని నమమరో! అలా్లహ్్ 

(సు.త.) ఎవవరిన్న కూడా బలవంతంగా మారగ భ్ర షట తవంలో పడవేయడు. కాని షర 'త్యన్ 
ఎలల ప్పుడూ మానవుణణ  మారగ భర షు తవొం వెర వుకు ఆహావనిసుత ొంటాడు.  

َ
َْلَقَُ اِنَْكَُاََرَءْيتَََ اَت ىكَُْمَ ْمَََ

ََََِعَذاُبَ اَعُةََاَوَََْاّللّٰ السَّ اَتَْتُكُمَ َ
َ َ َِاََغْْيَ َاّللّٰ ُكنُْتْمََ اِْنَ تَْدُعْوَنمجتَ
َ ِدقِْْيَ َََص  َََ

َفَيْكشَِ تَْدُعْوَنَ اِيَّاهَُ َماَبَْلَ ُفَ
اَنَْسْوَنَمََتََُعْوَنَاََِّلْهَِاِْنََشآَءَوََتَدَْ

َخجمَتُْشُِكْوَنَ
َ
َلَْسََاَرَََْدَْقَََولََ

اِل ٘ اَُمٍمََناَ٘ َقبََْ ِْنَ م  لَِكَََ
َاََخْذن ُهمَْفََ آءَََِ َّ َوالُضَّ بِاْلَاَْسآءَِ

َََلََعلَُّهْمََيَتَُضَُّعْوَنَ
َ

تََُضَُّعْواَ بَاُْسَناَ َجآَءُهْمَ اِْذَ فَلَْوََلَ٘
قََسْتََول َ َِكْنَ َوَزيََّنَََ قُلُْوبُُهْمَ
ُنََلَُهمَُ ْيط  ََََنَََماََكنُْواََيْعَملُوَْالشَّ
َ

نَُسوَْلَمََّفََ ذََََُااَ ََِماَ ب ُِرْواَ
َفَتَك  ْحَناَٖهَ

ََعلَْيهَِ
٘ َحِتّٰ ٍءمحشَ ََشْ َ ِ

ُك  اَبَْواَبَ ْمَ
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ఆనొందాలలో మునిగ్న ఉొండగా, మేము వారిని 

అక్స్తమతుత గా (శికిిొంచటానికి) ప్టుు కున్నిము, 

అప్పుడు వారు నిర్చశులయాారు.  

45. ఈ విధొంగా దుర్చమర్చగ నికి పాలుడిన 

వారు స్మూలొంగా నిరూమల్నొంచబడాారు. 

మరియు స్క్ల ప్ర శ్ొంస్లు స్రవ లోకాలకు 

ప్ర భువెర న అలాల హ్కే శోభస్తత యి.   

46. ఇలా అన: ''ఏమీ? మీరు 

ఆలోచ్చొంచార్చ? ఒక్వేళ్ అలాల హ్ మీ వినికిడిన్న 

మరియు మీ చూప్పనూ పూరిత గా తీసేసుకని, 

మీ హృదయాలపర  ముదర వేసేత ! అలాల హ్ తప్ు, 

ఏ దేవుడెర న్న వాటిని మీకు తిరిగ్న 

ఇవవగ్లడా?'' చూడు! మేము ఏ విధొంగా మా 

సూచనలన వారికి విశ్దీక్రిసుత న్నిమో! 

అయిన్న వారు ముఖ్ొం తాిప్పుకుొంటున్నిరు.  

47. ''చూడొండి ఒక్వేళ్ మీపర  అక్స్తమతుత గా 

గాన్న, బహరొంగ్ొంగా గాన్న అలాల హ్ యొక్ా శిక్ష్ 

వచ్చేప్డితే, దుర్చమరుగ లు తప్ు ఎవరు 

న్నశ్నొం చ్చయబడత్యరు?''21 అని వారిని 

అడుగు.  

48. మరియు మేము ప్ర వక్త లన కేవలొం 

శుభవారత లు ఇచ్చేవారుగా మరియు 

హెచేరిక్లు చ్చసే  వారుగా మాతామే 

ప్ొంప్పత్యము. కావున ఎవరర తే విశ్వసొంచ్చ 

(తమ నడవడిక్న) స్రిదిదుద కుొంటారో, 

అలాొంటి వారికి ఎలాొంటి భయమూ ఉొండదు 

మరియు వారు దుుఃఖ్ప్డరు కూడా!  

49. కాని మా సూచనలన అస్త్యాలని 

తిరస్ారిొంచ్చ వారికి, తమ అవిధేయతకు 

ఫల్నతొంగా శిక్ష్ అొంటుకుొంటుొంది. 22  

 

21) చూడొండి, 10:50.  

22) చూడొండి 'స్. ముసల ొం, ప్ప. 1, అధాాయొం -240. అబూ-హురర ర్చ (ర'ది.'అ.) క్థనొం: 

''దర వ ప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) అన్నిరు: 'ఎవరి చ్చతిలోనర తే న్న పార ణముొందో ఆ అలాల హ్ (సు.త.) 

َ اَِذاَفَرُِحْواَبَِماَ٘اُْوتُْو٘اَاََخْذن ُهْمََبْغَتةا
ْبلُِسْونََ  َََفَاَِذاَُهْمَم 

ِيََْفُقطَِ اَّلَّ الَْقْوِمَ َدابُِرَ َظلَُمْوانَََعَ ََمحشَ
َِرََََواْْلَْمدَُ َِّلِلّٰ َمَِلََالْعَ َب  َََََْْيَ

َ
اََقَُ اَََرَءْيتَُْلَ اِْنَ َْمَ ََُخَذَ ََاّللّٰ

َ لََع  وََخَتَمَ َواَبَْصاَرُكْمَ َسْمَعُكْمَ
َ َ َغْْيُ ٌَ اِل  ْنَ مَّ َِقُلُْوبُِكْمَ ََاّللّٰ

َََفَنَُْص ُِفَاُنُْظْرََكيَْمحشََيَاْتِْيُكْمَبِهَٖ
َُهْمَيَْصدَِ َََْوَنَفَُاَْل ي ِتَُثمَّ َ

ََاُبَََعذََمَْىكَُاََرَءْيَتُكْمَاِْنَاَت َََقُْلَ
َِ ََُيْهلَُكَاَِْهَرةاََهْلَاَْوَجََََْغَتةَابََََاّللّٰ َلَّ

لُِمْوَنَ َََالَْقْوُمَالظّٰ

ِيَْنََ ِ َُمبَش  َاَِلَّ َوَماَنُرِْسُلَالُْمرَْسلِْْيَ
ًَلَاَْصلََحَفَََفَمْنَا َمَنَوََمجتَََوُمْنِذرِيْنََ

َََنََْمََُيَْزنُوَْهََُخْوٌفََعلَْيِهْمََوََلَ
َ
َ

َكذََّ ِْيَنَ َْوابََُواَّلَّ ََِ َيمََي َا َب َُهمَُسَ تَِناَ
ََََُسُقْوَنََكنُْواََيفَْاُبَبَِماَالَْعذََ



 భాగం: 7 6. సూరహ్్ అల్్-అన్'ఆమ్ 264 7 :ْزءُ الجُ    ْنعَامِ ُسوَرةُ الَ  -6
 

50. (ఓ ప్ర వకాత !) వారితో ఇలా అన: ''న్న 

వదద  అలాల హ్ కోశాగార్చలు ఉన్నియని గాన్న 

లేదా న్నకు అగోచర జాు నమునిదని గాన్న, 

నేన మీతో అనడొం లేదు. లేదా నేన 

దర వదూతనని  కూడా అనడొం లేదు. కాని నేన 

కేవలొం న్నపర  అవతరిొంప్ జేయబడిన దివా 

జాు న్ననిి (వ'హీని) మాతామే అనస్ 

రిసుత న్నిన.'' 23 వారిని ఇలా అడుగు: 

''ఏమీ? అొంధుడూ మరియు దృష్రు   గ్లవాడు 

స్మానలవుత్యర్చ? అయితే మీరొందుకు 

ఆలోచ్చొంచరు?''  

51. మరియు తమ ప్ర భువు స్నిిధిలో 

స్మావేశ్ప్రచబడత్యరని భయప్డే వారికి, 

ఆయన తప్ు వేరే రకిిొంచ్చవాడు గాన్న, 

సఫ్ఫరసు చ్చసేవాడు గాన్న ఉొండడని, (ఈ 

ఖుర్ఆన్) దావర్చ హెచేరిొంచు. 

తదావర్చనర న్న వారు దర వభీతి ప్రులు   

అవుత్యరేమో!  

52. మరియు తమ ప్ర భువున ఉదయొం 

మరియు స్తయొంతాొం పార రాిసూత , కేవలొం ఆయన 

ప్ర స్నితన 24 పొందాలనకునే వారిని న్నవు 

దూరొం చ్చయకు. న్నపర  వారి లక్ా ఏ 

మాతామూ లేదు.  మరియు న్న లక్ా కూడా 

వారిపర  ఎొంత మాతామూ లేదు. కావున న్నవు 

వారిని దూరొం చ్చసేత  న్నవు దుర్చమరుగ లలో చ్చరిన 

వాడవుత్యవు.  

 

స్తకిిగా! ఈ కాలప్ప య్యదులు మరియు క్ర ైస్త వులలో ఎవరే గాన్న న్న గురిొంచ్చ విని న్న 

స్ొందేశానిి విశ్వసొంచకుొండా మరణస్తత రో వారు నరక్వాసు లవుత్యరు.' ''  

23) చూడొండి, 7:188. 

24) ప్ర ళ్య దిన్నన విశావసులకు లభొంచ్చ అతి గొపప వరం అలా్లహ్్ (సు.త.) దరశనం. 

అొందుకే ఖుర్ఆన్లో అనేక్ చోటల లో: ''అలాల హ్ ముఖానిి చూడగోరే వారు...'' అని 

చెప్ుబడిొంది కాబటిు  ఇక్ాడ: ''ఓ ప్ర వకాత : 'ధనవొంతులు, ప్రరు ప్ర ఖాాతులు గ్ల 

అవిశావసులర న ముష్రర క్ల మాటలలో ప్డి – ఇస్తల ొం స్వవక్రిొంచ్చ తమ ప్ర భువెర న అలాల హ్ 

(సు.త.) న పార రాిొంచ్చ – ప్రద వారిని, బానిస్లన దూరొం చ్చయకు.' ''అని వారిొంచబడిొంది.   

َ٘اَقُْوُلَلَُكْمَِعْنِدْيََخَزآئُِنََ قُْلََلَّ
َِ اَقُْوُلَََاّللّٰ َوََلَ٘ الَْغْيَبَ اَْعلَُمَ َوََلَ٘

مََلَُكمَْ َ ْ اِٰن ِ ََلٌَكََ ََمجت اَِلَّ اَتَّبُِعَ اَمََاِْنَ
اَِ َ ََلََّيُوِْح ٘ يَْسَتوَِمحشَ َهْلَ يََقُْلَ

َعََْْلََا ًَّم  َْْيََُواْلَِصََ فًََلَاََمحشَ
ُروَْتََ َخجمََنََتَفكَّ
َ
َ
اَْنََواََ ََّيَافُْوَنَ ِْيَنَ اَّلَّ بِهَِ نِْذْرَ

ََ اِل  ْو٘اَ َْشُ ِْنَََََرب ِِهمَُْي  م  لَُهْمَ لَيَْسَ
َ ََلَ وَّ َ َوِِلٌّ لََُّدْونِٖهَ َعلَُّهْمََشفِْيٌعَ

ََََيتَُّقْوَنَ ََ
َََِلَوََ اَّلَّ َتْطُردَِ يَْدُعْوَنَََ َُهمََْربََّْيَنَ
َِ ََاب
وةََِواغََلْ محشََههَ ْوَنَوَجََْيُرِيْدََُعِش َِلَْد 

ٍءَََماَعََ ِْنَََشْ لَْيَكَِمْنَِحَسابِِهْمَم 
ِْنََ م  َعلَْيِهْمَ ِحَسابَِكَ ِمْنَ َماَ وَّ
ِمَنََ َفَتُكْوَنَ َفَتْطُرَدُهْمَ ٍءَ ََشْ

لِِمْْيََال َََََظّٰ
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53. మరియు: ''మా అొందరిలో నొండి, 

అలాల హ్ అనగ్ర హొంచ్చొంది వీళ్ునేన్న?''25 అని 

వారు ప్ల్నకినొందుకు గాన, మేము వారిలోని 

కొందరిని మరి కొందరి దావర్చ ప్రీక్ష్కు 

గురిచ్చశాము. క్ృతజుు త్య భావొంతో మల్నగే 

వారిని అలాల హ్ ఎరుగ్డా? 26   
54. మరియు మా సూచనలన విశ్వసొంచ్చన 

వారు న్నవదద కు వచ్చేనప్పడు న్నవు వారితో 

ఇలా అన: ''మీకు శాొంతి క్లుగు గాక్ 

(స్లాొం)! మీ ప్ర భువు క్రుణొంచటమే తనపర  

విధిగా నిరణ యిొంచుకున్నిడు (వార సుకు 

న్నిడు). నిశ్ేయొంగా, మీలో ఎవరర న్న 

అజాు నొం వలల  తప్పు చ్చస, ఆ తరువాత 

ప్శాేత్యత ప్  ప్డి స్రిదిదుద కుొంట్ట! నిశ్ేయొంగా, 

ఆయన క్ష్మాశీలుడు, అపార క్రుణాప్ర దాత.''  

55. మరియు పాప్పల మారగ ొం స్ుషు  

ప్డటానికి మేము ఈ విధొంగా మా 

సూచనలన వివరొంగా తెలుప్పతున్నిము.  

56. ఇలా అన: ''నిశ్ేయొంగా అలాల హ్న 

వదిల్న, మీరు పార రాిొంచ్చ ఈ ఇతరులన (క్ల్నుత 

దర వాలన) ఆర్చధిొంచటొం నొండి నేన వారిొంచ 

బడాాన.'' మరియు ఇలా అన: ''నేన మీ 

కోరిక్లన అనస్రిొంచన. (అలా చ్చసేత !) వాస్త  

వానికి నేనూ మారగ భర షుు డన అవుత్యన. 

మరియు నేన స్న్నమరగ ొం పొందే వారిలో 

ఉొండన.''  

 

25) చూడొండి, 46:11, ఈ మాటలు ధనవొంతులు మరియు ప్రరు ప్ర ఖాాతులు గ్ల 

అవిశావసులర న ముష్రర కులు మొటు మొదటి కాలొంలో ఇస్తల ొం స్వవక్రిొంచ్చన ప్రదవారిన్న, 

బానిస్లనూ చూస అన్నిరు.   

26) ''అలాల హ్ (సు.త.) మీ రూప్పరేఖ్లు చూడడు. ఆయన కేవలొం మీ హృదయాలు 

మరియు మీ క్రమలు మాతామే చూస్తత డు.'' ('స్. ముసల ొం, కిత్యబ్ అల్-బిరర ్్, బాబ్ అత్-

త'హాీమ్).  

بََ َفَتنَّاَ لَِكَ بَِبعَْعََْوَكذ  ٍضََضُهْمَ
اَه ٘ؤَُ َُقْولُْو٘اَ ِ مََََلََّٓل  َََُنََِّءَ َْيِهمَْلََعََََاّللّٰ

ِْنَ  بَيْنَِنَام  ََ َمحشَ َُاَلَيَْسَ َاّللّٰ بِاَْعلََمََ
ِكرِيَْنَ ََََبِالشّٰ

بِا ي تَِناََ يُْؤِمُنْوَنَ ِْيَنَ َواَِذاََجآَءَكَاَّلَّ
َعلَْيُكمَْ َسل ٌمَ ََفُقْلَ َكَتَبََ

الرَّْْحََََُكمََْربَ  َنْفِسهَِ َ اَنَّهَ لََع  َََةحملَ
ُسْوٓءَامََ ِمْنُكْمَ َعِمَلَ ِِبََاَ ْنَ ٍةََلَََاهَََ

ََ ِمتََُثمَّ َبعَْاَبَ َواَْصَْنَ  ََلَحََِدهَٖ ََهَ فَاَنََّحمل
ََََغُفْوٌرَرَِّحْيٌمَ

اَْل ي ِتَ ُلَ ِ ُنَفص  لَِكَ َوَكذ 
َ ََسبِْيُلَالُْمْجرِِمْْيَ َخجمََولِتَْستَبِْْيَ

َ
َْ اِٰن ِ نُِهْيُتَقُْلَ ِْيَنَََََ اَّلَّ اَْعُبَدَ اَْنَ

ُدوَْعَُتَدَْ ِمْنَ َِِنََْوَنَ َ٘محشََاّللّٰ َلَّ قُْلَ
ََََحملَوآَءُكمَْهَْاََََبِعَُتََّاََ اِذااََضلَلُْتَقَْد َ
ََََنَالُْمْهَتِدْيَنََماَ٘اَنَاَمَِوََّ
َ
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57. ఇలా  అన: ''నిశ్ేయొంగా నేన న్న  

ప్ర భువు తరఫు నొండి లభొంచ్చన స్ుషు మర న 

ప్ర మాణొంపర  ఉన్నిన. మీరు దానిని 

అబదధ మని నిర్చక్రిొంచారు. మీరు తొొందర 

పట్టు  విషయొం న్న దగ్గ ర లేదు. నిరణయాధికారొం 

కేవలొం అలాల హ్కే ఉొంది. ఆయన స్త్యానిి 

తెలుప్పతున్నిడు. మరియు ఆయనే 

స్రోవతత మమర న న్నాయాధికారి!'' 27    
58. ఇలా అన: ''ఒక్వేళ్ వాస్త వానికి మీరు 

తొొందరపట్టు  విషయొం (శిక్ష్) న్న ఆధీనొంలో 

ఉొండినటైెతే, న్నకూ-మీకూ మధా ఈ పాటికి 

వావహారొం తేల్నపోయి ఉొండేది. మరియు 

అలాల హ్కు దుర్చమరుగ లన గురిొంచ్చ బాగా  

తెలుసు.'' (5/8)  

59. * మరియు అగోచర విషయాల 

త్యళ్ప్ప చెవులు ఆయన (అలాల హ్) వదద నే 

ఉన్నియి. వాటిని, ఆయన తప్ు 

మరవవరూ ఎరుగ్రు. మరియు భూమ 

లోనూ, స్ముదర లోనూ ఉని దొంత్య ఆయనకు 

తెలుసు. మరియు ఆయనకు తెల్నయకుొండా 

ఏ చెటుు  ఆకుకూడా ర్చలదు. మరియు 

భూమలోని చీక్టి పరలలో ఉని ప్ర తి  గ్నొంజ్, 

అది ప్చ్చేది కాన్న, ఎొండినది కాన్న, అొంత్య ఒక్ 

స్ుషు మర న గ్ర ొంధొంలో (వార యబడి) ఉొంది. 28   

60. మరియు ఆయనే ర్చతాి వేళ్ (మీరు నిదర   

పోయినప్పడు) మీ ఆతమలను తీస్తకుంటాడు 

(స్తవధీన ప్రచుకుొంటాడు) 29 మరియు ప్గ్టి 

వేళ్ మీరు చ్చసేదొంత్య ఆయనకు తెలుసు. ఆ 

 

27) చూడొండి, 8:32-33.  

28) అగోచర విషయాల త్యళ్ప్ప చెవులు ఐదు. (i) ప్పనరుతా్యన దినప్ప జాు నొం, (ii) వరిొం 

వచ్చే వేళ్ (iii) తల్నల  గ్ర్చభశ్యొంలో ఉని బిడా విషయొం, (iv) రేప్ప స్ొంభవిొంచ బోయే 

విషయొం, (v) మరణొం స్ొంభవిొంచ్చ చోటు. ('స్. బు'ఖారీ, తఫ్సార్ సూరహ్ అల్-అన్'ఆమ్).  

29) చూడొండి, 39:42. చావున గురిొంచ్చ అవతరిొంప్జేయబడిన మొదటి ఆయత్.  

ِْنََ َبَي َِنٍةَم  َْلََع  َْرََّقُْلَاِٰن ِ ِ ْبُتْمَََب  َوَكذَّ
محشَلُْوَنَبِهََٖماَِعْنِدْيََماَتَْسَتْعجَِمحشََبِهَٖ

ََ َِاِِنَاْْلُْكُمَاَِلَّ َاْلََْمحشََّلِلّٰ َقَََّيُقص 
َالْف ِصَُهَوَوََ َََََْْيََلََِخْْيُ
َ

َّوَْ ل ََََقُْلَ تَْستََِعْنِديَْاَنَّ ْعِجلُْوَنَََماَ
َِ َوبَيَْنُكمَْب َ َبْيِنْ اَْلَْمُرَ َ لَُقِضَ محشََٖهَ
َُوََ ََاّللّٰ لِِمْْيَ َََاَْعلَُمَبِالظّٰ
َ
َ

الَْغْيِبَََوَِعْنَده َ َيْعلَََمَفاتُِحَ ََلَ ُمَهاََ٘
َ َ َمحشُهوََاَِلَّ َمََُويَْعلَََ ََِ الَْب  ِفَ ََماَ

ََمحشَََواْلَْحرَِ َرقَةٍَْنََمَُِقُطََسََْوَماَت َاَََِوَّ َلَّ
ََيْعلَمَُ َوََلَ ََهاَ َ ِفْ ُظلُم ِتََحبٍَّةَ

َ ََلَيَابٍِسَاَِلَّ اَْلَْرِضََوََلََرْطٍبَوَّ
َ بِْْيٍ َََِفَْكِت ٍبَم 

 َ

َُهوََوََ ََِ ب َيَتَوفّٰىُكْمَ ِْيَ ِْلَاَّلَّ اَّلَّ
بِاَلََّوََ َجرَْحُتْمَ َماَ ََيَْعلَُمَ ُثمَّ َهارَِ
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పిదప్ నిరీణ త గ్డువు, పూరిత  అయేా  వరకు 

దానిలో (ప్గ్టి వేళ్లో) మమమల్ని తిరిగ్న 

లేప్పత్యడు. ఆ తరువాత ఆయన వెర ప్పనకే మీ 

మరల్నొంప్ప ఉొంది, అప్పుడు (ప్పనరుతా్యన 

దినమున) ఆయన మీరు చ్చసూత  ఉని 

క్రమలన్ని మీకు తెలుప్పత్యడు. 30  

61. ఆయన తన దాసులపర  స్ొంపూరణ  

అధికారొం (పార బలాొం) 31  గ్లవాడు. మరియు 

ఆయన మీపర  క్నిపటుు కని ఉొండే వారిని 

ప్ొంప్పత్యడు. చ్చవరకు మీలో ఒక్నికి చావు 

స్మయొం వచ్చేనప్పడు, మేము ప్ొంపిన 

దూతలు అతనిని మరణొంప్జేస్తత రు. మరియు 

వారు నిరల క్ష్ాొం చ్చయరు. 32  

62. తరువాత వారు, వారి వాస్త వ 33 

స్ొంరక్ష్కుడు, అలాల హ్ స్నిిధిలోకి 

చ్చరేబడత్యరు. తెలుసుకోొండి! స్రవ 

న్నాయాధి కారొం ఆయనదే! మరియు లక్ా 

తీసుకోవటొంలో ఆయన అతి శీఘా్రడు!  

63. '' 'మమమల్ని ఈ ఆప్ద నొండి 

కాపాడితే మేమొంతో క్ృతజుు లమవుత్యము.' 

అని మీరు వినమాులర  రహస్ాొంగా 

వేడుకునిప్పుడు! భూమ మరియు 

స్ముదార ల చీక్టల  నొండి మమమల్ని 

కాపాడేదవరు?'' అని వారిని అడుగు.  

 

30) చూడొండి, 78:9-11.  

31) చూడొండి అల్-ఖాహరు - 6:18.  

32) చూడొండి, 32:11లో ఒక్ మరణ దర వదూత ప్రర్కానబడాాడు. కాన్న, ఈ ఆయత్లో దర వ 

దూతలు, అని ఉొంది. ఇదేవిధొంగా 4:97 మరియు 6:93లలో కూడా దర వదూతలు, అని 

ఉొంది. దీనివలల  స్ుషు మయేాది ఏమటొంట్ట మరణొంప్జేసే దర వదూత ఒక్ాడే, కాని ఇతరులు 

అతని స్హాయకులు. ఆ మరణొంప్జేసే దర వదూత ప్రరు 'ఇ'జ్ఞర 'యీల్్. (ఇబ్ని-క్స్వ'ర్).  

33) అల్్-'హఖ్ఖు  (52): The Truth, పరమ్ సతుం. The Really Existing, Whose 

existence and divinity are proved to be true. నిజ్ొం, యథారాొం. చూ. 2:119. 

َِّلُقَْيََ فِْيهَِ َْبَعُثُكْمَ َض ٘ َاََجٌلََ
َمَ  اَِثَُمجتَََسًّمي َ َََمرِْجُعكَََُّلْهََِمَّ ُثمَّ ْمَ
َََََخجمب ِئُُكْمَبَِماَُكْنُتْمََتْعَملُْوَنََيُنََ
ََ
ِعَبادِهَََُٖهوََوََ فَْوَقَ َويُرِْسُلَََالَْقاهُِرَ

حََ محشَ َحَفَظةا اَِذاَعلَْيُكْمَ َ
٘ َجآَءَََِتّٰ
َ الَْمْوُتَ رُُسلَُتََاََحَدُكُمَ ْتُهَ َناَََوفَّ

َِ ََََُطْونََوَُهْمَََلَُيَفر 
َ
وَْ٘مََّثَُ ُرد  اَِلََ َََِاَ اْْلَق ََِمْول ىََاّللّٰ محشَُهُمَ

اْْلُْكمَُ َلَُ َاَََلَ َُهوََوََيمطَ ُعََ اَْسَ
َ َََاْْل ِسبِْْيَ

ُظلُم ِتَ ِْنَ م  ْيُكْمَ ِ ي َنج  َمْنَ قُْلَ
َواْلَحَْ َِ تَْدُعوَْالَْب  َنَهَ رَِ ََ تََُض َعا
َ مجتَ ىَنَالََوَُّخْفَيةا اَنْج  َئِْنَ ه ََ ِذهََِٖمْنَ
َِمََلَُكْونََ ََََََِكرِيَْنَشَّٰلَنَانَّ
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64. ''అలాల హ్ మాతామే మమమల్ని దాని  

నొండి మరియు ప్ర తి విప్తుత   నొండి 

కాపాడుతున్నిడు. ఆ పిదప్ మీరు ఆయనకు 

స్తటి (భాగ్స్తవములు) క్ల్నుసుత న్నిరు!'' అని 

వారికి చెప్పు.  

65. ఇలా అన: ''ఆయన మీ  పర నొండి గాన్న, 

లేదా మీ పాదాల కిర ొంది నొండి గాన్న, మీపర  

ఆప్ద అవతరిొంప్జేయగ్ల స్తమరాాొం క్ల్నగ్న  

ఉన్నిడు; మరియు మమమల్ని తెగ్లు 

తెగ్లుగా చ్చస, ప్రస్ుర క్లహాల రుచ్చ 

చూపిస్తత డు.'' 34  చూడు! వారు (స్త్యానిి) 

గ్ర హొంచాలని, మేము ఏ విధొంగా మా 

సూచనలన వివిధ రూపాలలో 

వివరిసుత న్నిమో!  

66. మరియు ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) 

స్తామర నది అయిన్న న్న జాతివారు దీనిని 

అస్తామని తిరస్ారిొంచారు. వారితో ఇలా 

అన: ''నేన మీ కరకు బాధుాడన 

(కారాస్తధకుడన) కాన!'' 35  

67. ప్ర తి  వారత కు (విషయానికి) ఒక్ గ్డువు 

నియమొంప్బడి ఉొంది. మరియు తవరలోనే 

మీరిది తెలుసుకోగ్లరు.  

68. మరియు మా సూచనలన (ఆయాతు 

లన) గురిొంచ్చ వారు వృధా  మాటలు 

(దూషణలు) చ్చసూత  ఉొండటొం న్నవు చూసేత , 

 

34) దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) ప్ర వచనొం: 'నేన మూడు దు'వాలు చ్చశాన: (i) న్న ఉమమత్ 

న్నటిలో ముొంచబడి న్నశ్నొం చ్చయబడగూడదని, (ii) క్రువుకు గురి అయి న్నశ్నొం 

చ్చయబడ కూడదని, (iii) వారు ప్రస్ురొం యుదాధ లు చ్చకనకూడదని. అలాల హ్ (సు.త.) 

మొదటి రొండు దు'వాలు అొంగీక్రిొంచాడు. కాని మూడవ దు'వా నొండి నని ఆపాడు. 

('స్'హీ'హ్ ముసల ొం. 2216) ఇొంకా చూడొండి, 35:43.  

35) అొంట్ట అలాల హ్ (సు.త.) స్ొందేశానిి మీకు యావతుత  అొందజేయుటమే న్న ('స్'అ.స్.)  

ప్ని. కాని మమమల్ని దానిపర  అమలు చ్చసేటుల  చ్చయడొం న్న ('స్'అ.స్.) ప్ని కాదు. చూ. 

18:29. 

َُِلََقَُ ِْنهََُيَنج َََِاّللّٰ ََْيُكْمَم  ِ
اََوِمْنَُك 

َاَنُْتْمَتُْشُِكْوَنَ ََََكْرٍبَُثمَّ
َ

َ َُهوََقُْلَ يَّْبَعَثََ اَْنَ َ
لََع ٘ الَْقادُِرَ

َعَذاباَ فَََعلَْيُكْمَ ِْنَ م  اَْوَاَ ْوقُِكْمَ
اَرَْ ََتِْتَ اَْوَجَُِمْنَ لُِكْمَ

يَُيَلَْ وَّ اَ ِشَيعا َِذْيقََبَِسُكْمَ
بَاََْضَعَْبََ َبعََْسَُكْمَ ٍَضََ ُظْرَاُنَْمحشَ

اَكْيَفَ ُِفَ نَُْص  لََعلَُّهْمََ َْل ي ِتَ
ََََيْفَقُهْوَنَ

َبَبِٖهَقَْوُمَكَوَُهَوَاْْلَق َ قُْلَمحشَََوَكذَّ
َّْسُتََعلَْيُكْمَبَِوكِْيٍلَ ََىجتل

َ
ََ ِ
ْسَتَقرٌَّلُِك  َتْعلَُمْوَنََََسْوَفَوََّحمسَََنَبٍاَم 
َََ

ِ اَّلَّ َراَيَْتَ ََواَِذاَ َ٘وُْضَََّيَُْيَنَ ِفْ َْوَنَ
فََا ي َ عََتَِناَ َاَْعرِْضَ َحِتّٰ َْنُهْمَ
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వారు ఇతర విషయాలపర  మాటాల డనొంత 

వరకు న్నవు వారి నొండి దూరొంగానే ఉొండు. 

మరియు ఒక్వేళ్ షర 'త్యన్ నిని 

మరపిొంప్జేసేత ! జ్ు పిత కి వచ్చేన తరువాత 

అలాొంటి దుర్చమరుగ లర న వారితో క్లస  

కూరోేకు. 36   

69. మరియు దర వభీతి గ్లవారు, వారి 

(అవిశావసుల) లక్ాకు ఏమాతాొం బాధుాలు 

కారు. కాని హతోప్దేశ్ొం చ్చయటొం, 
(విశావసుల ధరమొం). బహుశా, వారు కూడా 

దర వభీతి గ్లవారు కావచుే!  

70. మరియు తమ ధర్చమనిి ఒక్ ఆటగా 

మరియు కాలకిేప్ొంగా భావిొంచ్చవారిని న్నవు 

వదల్నపటుు . మరియు ఇహలోక్ జీవితొం వారిని 

మోస్ప్పచ్చేొంది. ఏ  వాకిత   గాన్న తన క్రమల 

ఫల్నతొంగా న్నశ్నొం చ్చయబడకుొండా 

ఉొండటానికి దీని (ఈ ఖుర్ఆన్) దావర్చ 

హతోప్దేశ్ొం చెయిా. అలాల హ్ తప్ు, అతనికి 
రకిిొంచ్చవాడు గాన్న, సఫ్ఫరసు చ్చసేవాడు గాన్న, 

ఎవవడూ ఉొండడు. మరియు అతడు 

ఎలాొంటి ప్రిహారొం ఇవవదలచుకున్ని అది 

స్వవక్రిొంచబడదు. ఇలాొంటి వారే తమ క్రమల 

ఫల్నతొంగా న్నశ్నొం చ్చయబడేవారు. వారికి 
తమ స్తా-తిరస్తార్చనికి ఫల్నతొంగా, 

తా్యగ్టానికి స్లస్ల  కాగే న్నరు మరియు 

బాధాక్రమర న శిక్ష్ గ్లవు.  

71. (ఓ ము'హమమద్!) వారితో అన: 

''ఏమీ? అలాల హ్ న వదల్న మాకు లాభొం 
గాన్న, నషు ొం గాన్న క్ల్నగ్నొంచలేని వారిని మేము 

పార రాిొంచాలా? మరియు అలాల హ్ మారగ దరశ 
క్తవొం దొరికిన తరువాత కూడా మా 

మడమలపర  వెనదిరిగ్న పోవాలా? అతని వలే 

ఎవడెర తే తన స్హచరులు స్న్నమరగ ొం వెర ప్పకు 

పిలుసూత  'మా వెర ప్పకు ర్చ!' అొంటున్ని – 

 

36) చూడొండి, 4:140.   

َغْْيِٖهَ َحِديٍْثَ َ ِفْ اَمحشََََّيُوُْضْواَ َواِمَّ
ُنَفًََلََتْقُعْدََبْعَدََ ْيط  يُنِْسيَنََّكَالشَّ

ِْكر يََمَعَالْقََ َْوِمَالظَّٰاَّل  َََلِِمْْيَ
ََ

َِ اَّلَّ َ لََعَ َيتَُّقْونَََوَماَ َْيَنَ ِمْنَََ
م َِ ََشَِْحَسابِِهْمَ َءٍَْنَ ْنََل كَِوَََّ

َََْوَنَْمََيتَّقََُعلَّهَُر يَلََكَْذَِ
َ
لَعِبااَََوذََ دِْيَنُهْمَ َُذْواَ اَتَّ ِْيَنَ اَّلَّ رَِ

ْنَيا ادل  اْْلَي وُةَ ْتُهُمَ وََّغرَّ لَْهوااَ َوَّ
تَُ اَْنَ بِٖهَ٘ ِْرَ َنفََْوَذك  بَِماَبَْسَلَ َ ٌس 
ََ َِاَِمْنَُدْوِنََهَََكَسَبْتحمطَلَيَْسَل ََاّللّٰ

ََلََ وَّ َ َْلََتْعدَِْنََاَِوَََََشفِْيٌعمجتَوِِلٌّ ُكَّ َََ
ََعْدلٍَ يُؤََْ َ ِمْنَهَاَلَّ َمحشَخْذَ ٰٓئَِكَََ اُول

َكَسُبْوا بَِماَ اُبِْسلُْواَ ِْيَنَ لَُهْمَمجتََاَّلَّ
اََِّلٌْم ََ وََّعَذاٌبَ َْحِْيٍمَ ِْنَ م  اٌبَ َشَ

ََخجمََنَاَيَْكُفُروَْبَِماََكنُوَْ َ

مَِ اَنَْدُعْواَ ََنَْقُْلَ ُدْوِن ََِ ََلَََاّللّٰ َماَ
وََ يَُُضَ َيْنَفُعَناَ وََنََََلَ َنَُردَ اَ

لََع ٘ ََ
بََاَْعقََ َهدَ ابَِناَ اِْذَ َْعَدَ َُىَناَ ََاّللّٰ

ِفَ َ ي ِطْْيُ الشَّ اْسَتْهَوتُْهَ ِيَ َكَّلَّ
َل َ٘ َحْْيَاَنممسَ َاَْلَْرِضَ ٌبََ اَْصح 
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షర 'త్యన్ మోస్ప్పచేటొం వలన – భూమలో 

ఏమీ తోచకుొండా తిరిగుత్యడో?'' 37 వారితో 

అన: ''నిశ్ేయొంగా అలాల హ్ మారగ ్
దరశక్తవమే నిజ్మర న మారగ దరశక్తవము. 38 

మరియు మేము స్రవ లోకాల ప్ర భువుకు 

విధేయులముగా (ముసల ొంలముగా) ఉొండాలని 

ఆజాు పిొంచబడాాము;  

72. ''మరియు నమా'జ్న సా్తపిొంచమని 

మరియు ఆయన యొందు భయ-భకుత లు 

క్ల్నగ్న ఉొండమని కూడా. 39  మరియు 

మీరొంత్య ఆయన (అలాల హ్) వదద కే 
స్మీక్రిొంచబడత్యరు.''  

73. మరియు ఆకాశాలన మరియు 

భూమని స్తాబదధ ొంగా 40 స్ృష్రు ొంచ్చొంది 

ఆయనే! మరియు ఆ రోజు ఆయన: 

''అయిపో!'' అని అనగానే, అది అయి 

పోతుొంది. ఆయన మాట్ట స్తాొం! మరియు 

బాకా ('సూర్) ఊదబడే రోజు, 41  స్తరవ 
భౌమాధికారొం ఆయనదే. ఆయనే అగోచర 

మరియు గోచర విషయాలన్ని తెల్నసన 

వాడు. మరియు ఆయన మహా వివేచన్న 

ప్రుడు, స్రవొం తెల్నసన వాడు. (3/4)  

74. * (జాు ప్క్ొం చ్చసుకోొండి!) ఇబార హీమ్ తన 

తొండిర  ఆ'జ్ర్తో ఇలా అని విషయొం: 

''ఏమీ? న్నవు విగ్ర హాలన ఆర్చధా దర వాలుగా 

చ్చసుకుొంటున్నివా? నిశ్ేయొంగా నేన, 

నిని మరియు న్న జాతి వారిని స్ుషు మర న 

 

37) చూడొండి, 2:14, 14:22 మరియు 15:17.  

38) చూడొండి, 16:37.  

39) చూడొండి, 2: 45.  

40) అొంట్ట ఒక్ ఉదేద శ్ొంతో.  

41) 'హదీస్'లో ఇలాఉొంది: ఇసార ఫీల్్ ('అ.స్.) బాకా' (సూర్)న తననోటిలో పటుు కని, 

తలవొంచ్చ, దానిని ఊదటానికి అలాల హ్(సు.త.) ఆజ్ు కరకు వేచ్చఉొంటారు. (ఇబ్ని-క్స్వ'ర్, 

అబూ -దావూద్, తిరిమజీ', 'హ.నొం.4742, 4030, 3244). 'సూరున్: Trumpet, బాకా, 

కముమ, తుత్యత ర.  

َََْيَّْدُعْونَه َ٘ َِاَِلَال َمحشَََنَاُهَديَائْت قُْلَاِنَّ
َ َُِهَديَ َاّللّٰ يَ الُْهد  َُهَوَ اُِمْرنَاَوََمحشَ
َِلِنُْسلَِمَ ََََيحضَِمْْيََع لََالََْلَِرب 

ََ

اََ َََواَْنَ وََقِْيُموا ل وَةَ ُقْوُهَالصَّ ََاتَّ ُهَوََوََمحش
ْوَنَ َاََِّلْهََُِتَْشُ ِْي٘ َََاَّلَّ

َ

َُهوََوََ م و ِتََ السَّ َخلََقَ ِْيَ اَّلَّ
بِاْْلَق َِ ََواَْلَْرَضَ َيقَُوََمحشَ ْوُلَيَْوَمَ
َفَيُكْونَُ َوَلَُمحشََاْْلَق َََقَْوُلَُحمقََُكْنَ
َاَََفُخَِفَالُْملُْكَيَْوَمَُينَْ ُمَع لَِمحشََْورَِلص 

َهَاَغْيِبََالَْ اْْلَِكْيُمَََُهوََوََمحشَََدةََِوالشَّ
َ ََاْْلَبِْْيُ

َ
َواِْذَقَاَلَاِبْر هِْيُمََِلَبِْيهَِا َزَرَاَتَتَِّخُذََ

اََ َ٘ ْ اِٰن ِ مجتَ ا لَِهةا اَ َوقََاَْصَناما ْوَمَكََر ىَكَ
َ بِْْيٍ ٍلَم 

َََِفََْضل 
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మారగ భర షు తవొంలో ఉని వారిగా 

చూసుత న్నిన!'' 42   

75. మరియు ఈ విధొంగా దృఢ నమమక్ొం 

ఉని వారిలో చ్చర్చలని, మేము ఇబార హీమ్కు 

భూమాాకాశాలపర  ఉని మా స్తమాాజ్ా 

వావసా్న చూపిొంచాము.  

76. ఆ పిదప్ ర్చతాి చీక్టి అతనిపర  

క్ముమకునిప్పుడు, అతన ఒక్ నక్షత్రర నిు 

చూస: ''ఇది న్న ప్ర భువు!'' అని అన్నిడు. 

కాని, అది అస్త మొంచగానే: ''అస్త మొంచ్చ వాటిని 

నేన ప్రర మొంచన!'' అని అన్నిడు.  

77. ఆ తరువాత ఉదయిొంచ్చ చందుర ణి్ణ 

చూస: ''ఇది న్న ప్ర భువు!'' అని అన్నిడు. 

కాని అది అస్త మొంచగానే, ఒక్ వేళ్ న్న ప్ర భువు 

న్నకు స్న్నమరగ ొం చూప్క్పోతే నేన 

నిశ్ేయొంగా, మారగ భర షుు లర న వారిలో 

చ్చరిపోయే వాడన!'' అని అన్నిడు.  

78. ఆ తరువాత ఉదయిొంచ్చ సూరుుణి్ణ 

చూస: ''ఇది న్న ప్ర భువు, ఇది అనిిటిక్ొంట్ట 

పదద గా ఉొంది!'' అని అన్నిడు. కాని అది 

కూడా అస్త మొంచ గానే: ''ఓ న్నజాతి ప్ర జ్లార్చ 

మీరు అలాల హ్కు స్తటి (భాగ్స్తవమాము) 

క్ల్నుొంచ్చ దానితో వాస్త వొంగా న్నక్లాొంటి 

స్ొంబొంధొం లేదు!'' అని అన్నిడు.  

79. (ఇొంకా ఇలా  అన్నిడు): ''నిశ్ేయొంగా  

నేన ఏకాగ్ర చ్చతత ొంతో (ఏక్దర వ సదాధ ొంతొం / 

స్తా ధరమొం) పాటిొంచ్చవాడనర  న్న ముఖానిి 

భూమాాకాశాల స్ృష్రు కి మూలాధారి అయిన 

ఆయన (అలాల హ్) వెర ప్పనకే తాిప్పు 

కుొంటున్నిన. మరియు నేన ఆయనకు 

స్తటి (భాగ్స్తవములన) క్ల్నుొంచ్చ వారిలో 

చ్చరిన వాడన కాన.''  

 

42) చూడొండి, 'స్'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పస్త క్ొం 4, 'హదీస్' నొం. 569.  

 َ
نُرَِ لَِكَ

مَََوَكذ  اِبْر هِْيَمَ َ لَُكْوَتَْي٘
وََسََّلا َوَِّلََرََْْلََام و ِتَ ِمِضَ َنََُكْوَنَ

َالُْمْوقِنَِ َََْْيَ
َكْوَكباَا  َ َرا ُْلَ اَّلَّ َعلَْيهَِ َ اََجنَّ مجتَفَلَمَّ

َْ ِ َرب  ه َذاَ اَلَ
ََقَ ََلَ٘مجت قَاَلَ اَفََلَ اَ٘ فَلَمَّ

َ ََََاَْل فِلِْْيََاُِحب 
الَْقَمرََ َراََ اَ ه ذََبََََفَلَمَّ قَاَلَ َ اََازًِغا

َْ ِ ََمجتَرب  ََ٘ ا َفَلَمَّ قَََ ََااَفََلَ َََّلَ ل ََمَْلَئِْنَ
َََيهَْ ََلََِدِٰنْ َ ْ ِ َمََِرب  الَْقْوِمََُكْوَننَّ َنَ

َ ٓال ِْْيَ َََالضَّ
َقَاَلَه َذاََ ْمَسَبَازَِغةا اََراََالشَّ فَلَمَّ

َه َذاَ٘اَْكَبَُ ْ ِ اَ٘اََمجتََرب  َفَلَْتَقَاَلَفَلَمَّ
ٌءَ َبَرِْيٓ ْ ِ

اَتُْشُِكْونََم َِي َقْوِمَاِٰن  ََََمَّ
َ

هَْ وَجَّ َ ْ وَْجِهََاِٰن ِ َََُِتَ ِْيََل َرََطَفََّلَّ
م وَ ا َواَْلََلسَّ َحنِْيفَاِتَ ََاْرَضَ وََّماََ٘

َ َََممهَاَنَاَِمَنَالُْمْشِكِْْيَ
ََ
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80. మరియు అతని జాతివారు అతనితో 

వాదులాటకు దిగారు! అతన వారితో 

అన్నిడు: ''ఏమీ? మీరు న్నతో అలాల హ్ 

విషయొంలో వాదిసుత న్నిర్చ? వాస్త వానికి 

ఆయనే న్నకు స్న్నమరగ ొం చూపిొంచాడు. 

మరియు మీరు ఆయనకు స్తటి (భాగ్స్తవము 

లుగా) క్ల్నుొంచ్చన వాటికి నేన భయప్డన. 

కాని న్న ప్ర భువు తలుచుకుొంట్ట ఏదర న్న 

స్ొంభవిొంచవచుే. న్న ప్ర భువు స్క్ల 

వసుత వులన (తన) జాు నొంతో ఆవరిొంచ్చ  

వున్నిడు. ఏమీ? మీరు గ్ర హొంచలేర్చ?  

81. ''మరియు మీరు అలాల హ్కు స్తటి (భాగ్ 

స్తవములు)గా క్ల్నుొంచ్చన వాటికి నేనొందుకు 

భయప్డాల్న? వాస్త వానికి, ఆయన మీకు ఏ 

విధమర న ప్ర మాణొం ఇవవనిదే, మీరు 

అలాల హ్కు స్తటి  (భాగ్స్తవములన) క్ల్నుొంచ్చ 

కూడా భయప్డటొం లేదే? కావున ఈ రొండు 

ప్కిాల వారిలో ఎవరు శాొంతి పొందటానికి 

అరుహ లో! మీకు తెల్నసేత  చెప్ుొండి?''  

82. ఎవరర తే విశ్వసొంచ్చ, తమ విశావస్తనిి 

ష్రరా్్తో 43  క్లుష్రతొం చ్చయరో! అలాొంటి 

వారే సురకిితొంగా ఉనివారు. మరియు వారే 

స్న్నమరగ ొంలో ఉనివారు.  

83. మరియు ఇదే మా వాదన (నిదరశనొం) 

దానిని మేము ఇబార హీమ్కు, తన జాతి వారికి 

వాతిరేక్ొంగా ఇచాేము. మేము కోరిన వారికి 

ఉనిత సా్తన్నలన ప్ర స్తదిస్తత ము. 44  

నిశ్ేయొంగా, న్న ప్ర భువు మహా వివేచన్న 

ప్రుడు, స్రవజుు డు (జాు నస్ొంప్నిడు).   

 

43) ఇక్ాడ ''జులమ్్ - అొంట్ట ష్రరా్్ అని అరాొం. చూడొండి, 31:13 ''నిశ్ేయొంగా, ష్రరా్్ 

(బహు దర వార్చధన) గొప్ు దుర్చమరగ ొం.'' ('స్. బు'ఖారీ, తఫ్సార్ , సూరతుల్-అన్'ఆమ్).  

44) చూడొండి, 4:125.  

هَ  َِفَآَقَاَلَاَتُحََمحشََقَْوُمهَ ََوََحآجَّ ْ ِ
ْوِٓن  ج 

َِ َهدَ ََاّللّٰ ََىنََِوقَْدَ َماََََوََلَ٘محش اََخاُفَ
بِهَٖ٘ َتُْشُِكْوَنَ َّشَََ ي اَْنَ َ٘ َاَِلَّ َْآَءَ ِ َََرب  َََاَشْيـ َا َََْوَِسعََمحش ِ ََََرب  ءٍَََُكَّ محشََاَِعلْمَاََشْ

ُروََْاَفًََلَ َََََنََتَتَذكَّ
َ
َ

َوََلَ ْكُتْمَ اَْشَ َماَ٘ اََخاُفَ َوَكْيَفَ
ََ ْكُتْم اَْشَ اَنَُّكْمَ َََِتَافُْوَنَ َماَََبِاّللّٰ

َ ِْلَ يََُن  َعلَيَْلَْمَ ناَابِٖهَ ُسلْط  محشَُكْمَ
الْفََ َ َِرَِفَاَي  ب َ اََحق  َ ََاَْلَْمنَِيَْقْْيِ اِْنَمجت

َيملََْوَنَمَُلََُتْمََتعَُْكنَْ

َِاََ ا مَََّلَّ ََْيَنَ َول يَلْبُِسوَُْ٘نْواَ اِْيمََْمَ َنُهْمََااَ
وَُهْمََ اَْلَْمُنَ لَُهُمَ ٰٓئَِكَ اُول بُِظلٍْمَ

ْهَتُدْوَنَ َخجمََم 
اَِ ا تَْين َهاَ٘ ُتَناَ٘ َََبْر هِْيمَََوتِلَْكَُحجَّ لََع 

َدرََمحشََقَْوِمهَٖ ََّشآءَُجَ نَْرَفُعَ ن ْنَ مَّ محشٍََتَ
َ ََََََمٌَيَْْيٌمََعلََِحكََََِربََّكَاِنَّ
َ
َل َْ٘بنََهَََووََ وََََاَ َقَ ََمحشََيَْعُقْوَبَاِْسح  ّلُُكي

ََهَدْيَنا َقبُْلَمجتَ ِمْنَ َهَدْيَناَ اَ ََونُوْحا
َداوَ  ِيَّتِٖهَ ُذر  َواَي ْوَبََوِمْنَ وَُسلَْيم َنَ َدَ

َوَََويُوُْسَفَوََ لَِكََمحشََه ُرْونََُموْٰس  َوَكذ 
ََْْنْزِيَ َال َيحضَُمْحِسنِْْيَ
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84. మరియు మేము అతనికి 

(ఇబార హీమ్కు) ఇస్'హాఖ్ మరియు 

య'అఖూబ్లన ప్ర స్తదిొంచాము.45 ప్ర తి 

ఒక్ారికీ స్న్నమరగ ొం చూపాము. అొంతకు 

పూరవొం నూ'హ్కు స్న్నమరగ ొం చూపాము. 

మరియు అతని స్ొంతతి లోని వారర న 

దావూద్, సులర మాన్, అయ్యాబ్, య్యసుఫ్, 

మూస్త మరియు హారూన్లకు మేము 

(స్న్నమరగ ొం చూపాము). మరియు ఈ విధొంగా 

మేము స్జ్జ నలకు తగ్నన ప్ర తిఫలొం ఇస్తత ము.  

85. మరియు 'జ్క్రియాా, య'హాా, 'ఈస్త 

మరియు ఇలాాస్లకు 46 కూడా (స్న్నమరగ ొం 

చూపాము). వారిలో ప్ర తి ఒక్ారూ 

స్దవరత నలే!  

86. మరియు ఇస్తమ'యీల్, అల్-యస్'అ 

(ఎల్నషా), య్యనస్ (జోనహ) మరియు 

లూ'త్లకు 47  కూడా (స్న్నమరగ ొం చూపాము). 

ప్ర తి ఒక్ారికీ (వారి కాలప్ప) స్రవలోక్ 

వాసులపర  ఘనతన ప్ర స్తదిొంచాము.  

87. మరియు వారిలో నొండి కొందరి తొండిర -

త్యతలకు, వారిస్ొంత్యన్ననికి మరియు వారి 

 

45) చూడొండి, 11:71.  

46) చూడొండి, 37:123. ఇల్లుస్ (Elijah ('అ.స్.), హారూన్ ('అ.స్.) స్ొంతతికి చెొందిన 

వారు. అతని నివాస్ొం బాల్్బక్ నగ్రొం. ఇలాాస్ (ఏల్నయా) య్యదుల (హబూర ) ప్ర వక్త . 

ఇతన ఫలస్వత న్ ఉతత ర భాగ్ొంలో అహబ్ మరియు అహాజయా ర్చజుల కాలొంలో ఉన్నిరు, 

(దాదాప్ప 9వ కీర . శ్కానికి ముొందు). ఇతని తరువాత అల్్-యస'అ (Elisha, 'అ.స్.) 

ప్ర వక్త గా వచాేరు.  

47) లూ'త్ ('అ.స్.) ఇబార హీమ్ ('అ.స్.) స్తదరుడెర న హారాన బిన్-ఆజ్ర్ కుమారుడు. 

ఇబార హీొం ('అ.స్.), లూ'త్ ('అ.స్.) యొక్ా చ్చన్నిని. కాని అతన కూడా ఇబార హీొం 

('అ.స్.) యొక్ా స్ొంతతిలోనివారిగా ప్రిగ్ణొంచబడాారు. ఖుర్ఆన్లో ఇటువొంటి 

ఉదాహరణ మర్కక్టి ఉొంది. ఇస్తమ'యీల్ ('అ.స్.) య'అఖూబ్ ('అ.స్.) యొక్ా తొండిర గా 

ప్రిగ్ణొంచబడాారు. వాస్త వానికి అతన, య'అఖూబ్ ('అ.స్.) యొక్ా పదద న్నని 

(Paternal Uncle). చూడొండి, 2:133.  

َل َ٘ قَََََووََهْبَناَ ََََمحشْعُقْوَبََويََََاِْسح  ََّلُُكي
َْيَنَاَهدََ َهَديََْونَُمجتَ اَ َقْبُلَوْحا ِمْنَ ََناَ

ِيَّتِٖهََداوَ  َدَوَُسلَْيم َنََواَي ْوَبََوِمْنَُذر 
وَه ُرْونََ َ َوُموْٰس  محشََويُوُْسَفَ

لَِكََْنَْ َََََْحِسنِْْيََزِيَالْمََُوَكذ 
َ

َوََوَََوَزَكرِيَّاََ َوَِعيَْس  محشََاَسَاَِّْلََيَْحٰي 
َم َِ لَُِكٌّ َيحضَََْْيََحََِنَالصّٰ
َ
َاَعََويُْونَُسَََوالْيَسََم عِْيَلَاِسَْوََ محشَََولُْوطا

َ َالْع لَِمْْيَ لَْناَلََعَ َفَضَّ َيحضََوّلُُكي
 ََ

َواِْخَوانِِهمَْ ِيّٰتِِهْمَ َوُذر  ا بَآئِِهْمَ مجتَََوِمْنَ
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స్తదరులకు కూడా మేము (స్న్నమరగ ొం 

చూపాము). మేము వారిని (మా సేవకరకు) 

ఎనికని, వారికి రుజుమారగ ొం వెర ప్పనకు 

మారగ దరశక్తవొం చ్చశాము.  

88. ఇదే అలాల హ్ మారగ దరశక్తవొం. దీని 

దావర్చ ఆయన తన దాసులలో త్యన కోరిన 

వారికి స్న్నమరగ ొం చూప్పత్యడు. ఒక్వేళ్ వారు 

అలాల హ్కు  స్తటి (భాగ్స్తవములన) క్ల్నుసేత , 

వారు  చ్చసన స్త్యార్చాలన్ని వృధా 

అయిపోయేవి! 48   

89. వీరొందరే, మేము గ్ర ొంథానిి, వివేకానిి 

మరియు ప్ర వక్త  ప్దవిని ప్ర స్తదిొంచ్చన వారు. 

ఒక్వేళ్ వారు గ్నక్ దానిని తిరస్ారిొంచ్చన 

ప్క్ష్ొంలో, దానిని ఎనిడూ తిరస్ారిొంచని 

ఇతర ప్ర జ్లన, దీనికి కారాక్రత లుగా 

నియమొం చాము.49  

90. ఇలాొంటి వారే అలాల హ్ మారగ దరశ 

క్తవొం పొందినవారు. కావున వారి మార్చగ నేి 

అనస్రిొంచు. వారితో ఇలా అన: '' నేన 

దీనికి బదులుగా మీ నొంచ్చ ఎలాొంటి 

ప్ర తిఫలానిి అడగ్టొం లేదు. ఇది స్మస్త  లోక్ 

వాసులకు ఒక్ హతోప్దేశ్ొం మాతామే!''   

91. మరియు వారు: ''అలాల హ్, ఏ 

మానవుని పర ననూ ఏమీ అవతరిొంప్జేయ్

లేదు.'' 50 అని ప్ల్నకినప్పుడు, వారు 

(అవిశావసులు) అలాల హ్న అరాొం 

చ్చసుకోవలసన విధొంగా అరాొం చ్చసుకోలేదు. 

 

48) ఇక్ాడ అలాల హ్ (సు.త.) 18 మొంది పర వకత లను ప్రర్కాని: ''వారు ష్రరా్్చ్చస ఉొంట్ట వారి 

స్త్యార్చాలు వృథా అయిపోయేవి.'' అని అన్నిడు. ఇదే విధొంగా అలాల హుత'ఆలా 

ము'హమమద్ ('స్'అ.స్.)న స్ొంబోధిొంచ్చ అని దానికి చూడొండి, 39:65.  

49) ఈ కారాక్రత లు అొంట్ట దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) యొక్ా అనచరులు (ర'ది.'అనహ మ్ లు) 

మరియు తరువాత వచ్చే విశావసులు అని వాాఖాాతలు అభపార యప్డాారు.  

50) చూడొండి, 10:2 మరియు 17:94.  

 

ِصََاْجَتبَْين َوََ َ اِل  وََهَديْن ُهْمَ ٍطَََاُهْمَ
ْسَتقِْيٍمَ ََََََم 

َ
َُِهَديََذ لَِكََ َمْنََََيََْيْهدَََِاّللّٰ بِٖهَ

ََّ ِمنَْشََي ِعَبادِهَٖآُءَ ََ اَْشََمحشَ ُكْواَََولَْوَ
اََكنُْواََيْعَملُْوَنََ َََْلَبَِطََعْنُهْمَمَّ

ََ

الِْكت َبَ ا تَْين ُهُمَ ِْيَنَ اَّلَّ ٰٓئَِكَ اُول
ََواْْلُْكمََ ََةََواَل ُبوَََّ يَّْكُفْرََمجتَ فَاِْنَ

َْه َ٘بَِهاََ َوكَّ َفَقْدَ بِهََُؤََلِٓءَ قَوََْناَ اَاَ ما
ََََنَرِيَْفَِبَِهاَبِكَ اَوَْلَّيْسَُ
َ

ٰٓئَِكَ َاُول هَََ ِْيَنَ َاَّلَّ ََُديَ ََاّللّٰ
ىُهُمَاْقَتِدهَْ َ٘اَْسـ َلُُكْمََمحشََفَبُِهد  قُْلََلَّ
اَْجراا ذِْكر يََمحشَََعلَْيهَِ َ اَِلَّ ُهَوَ اِْنَ

َلِلْع لَمَِ َخجمَْْيَ

َََماَقََدُرواَوََ َقَََاّللّٰ رِهَٖ٘اِْذَقَالُْواَدََْحقَّ
اَنْزََ ََُلَََماَ٘ ََََاّللّٰ ََلََع  ِْنَََشََْشٍَب محشََءٍََم 
مََ اَنْزََقُْلَ الِْكت َبََْنَ َجآَءََلَ ِْيَ اَّلَّ
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వారితో ఇలా అన: ''అయితే! మానవులకు 

జోాతి మరియు మారగ దరిశని అయిన 

గ్ర ొంధానిి, మూస్తపర  ఎవరు అవతరిొంప్  

జేశారు? దానిని మీరు (య్యదులు) విడి  

ప్తా్యలుగా చ్చస (దానిలోని కొంత  భాగానిి) 

చూప్పతున్నిరు మరియు చాలా భాగానిి 

దాసుత న్నిరు. మరియు దాని నొండి మీకూ 

మరియు మీ తొండిర -త్యతలకూ తెల్నయని 

విషయాల జాు నొం ఇవవబడిొంది క్దా?'' ఇొంకా 

ఇలా అన: ''అలాల హ్యే (దానిని 

అవతరిొంప్జేశాడు).'' ఆ పిదప్ వారిని, వారి 

ప్నికి మాల్నన వివాదొంలో ప్డి ఆడుకోనివువ!  

92. మరియు మేము అవతరిొంప్జేసన ఈ 

గ్ర ొంధొం (ఖుర్ఆన్) ఎనోి శుభాలు గ్లది. ఇది 

ఇొంతకు పూరవొం వచ్చేన గ్ర ొంధాలలో మగ్నల్న 

ఉని స్త్యాలన ధృవప్రుస్తత ొంది. మరియు 

ఇది ఉమ్మమల్్-ఖ్ఖరా (మ్కకహ్) 51  

మరియు దాని చుటుు  ప్ర క్ాలలో ఉని వారిని 

హెచేరిొంచటానికి అవతరిొంప్జేయబడిొంది. 

మరియు ప్రలోక్ము నొందు విశావస్ముని 

వారు దీనిని (ఈ  గ్ర ొంధానిి) విశ్వసస్తత రు. 

మరియు వారు తమ నమా'జ్లన 

ప్రిరకిిొంచుకుొంటారు.  

93. మరియు అలాల హ్పర  అబదధ ప్ప నిొంద 

మోప్ర వానిక్ొంట్ట, లేదా తనపర  ఏ దర వవాణ 

(వ'హీ) అవతరిొంచక్ పోయినప్ుటికీ: ''న్నపర  

దర వవాణ అవతరిొంప్జేయబడిొంది.'' అని 

చెప్రువానిక్ొంట్ట, లేదా: ''అలాల హ్ అవతరిొంప్ 

జేసనటువొంటి విషయాలన నేన కూడా 

అవతరిొంప్జేయగ్లన.'' అని ప్ల్నకే వాని 

క్ొంట్ట, మొంచ్చన దుర్చమరుగ డు ఎవడు? 

దుర్చమరుగ లు మరణ వేదనలో ఉనిప్పుడు 

 
51) అలాల హ్ (సు.త.) ఆర్చధన కరకు మొటు మొదట నిరిమొంచబడిన - క'అబహ్. అదే 

ఖిబాా, అదే మక్ాహ. ('తబరీ, ఇబ్ని-'అబాీస్ ర'ది.'అ. క్థనొం ఆధారొంగా). చూ. 3:96.  

ل ِلنَّاِسَ يَ وَُّهدا نُْورااَ َ ُموْٰس  َبِٖهَ
َََتَْعلُْونَهَ  ُتْبُدْوَنَهاََ قََراِطيَْسَ

َكثَِ لَْمَوَعَُمجتََْْيااَوَُتُْفْوَنَ اَ مَّ ل ِْمُتْمَ
ا بَََتْعلَُموَْ٘ َوََلَ٘ اَنُْتْمَ قُِلَمحشََآؤُُكمَْاَ

َُا َّللّٰ َُثمََّحملَ ِفَْذَََ خََرُْهْمَ َوِْضِهمََْ
ََََنَيَلَْعُبوَْ

 
 َ
ََوََ ُقَه َذاَكِت ٌبَاَنَْزَْل ُهَُمب  ِ َصد  ٌكَم 

َالُْقر يََ َيََديْهََِوِلُْنِذَرَاُمَّ ِْيَبَْْيَ اَّلَّ
َحْولََهَا ََوَمْنَ ِيَْمحشَ يُْؤِمُنْوَنََواَّلَّ َنَ

َبِاَْل ِخَرةَِ بِهََٖ َيُْؤِمُنْوَنَ َوَهََُ لََع  ْمَ
ََِصَ ََََْونََِهْمَُُيَافِظًََُلت
َ
َ

ََاَْظلَمَََُنَْمََوََ ِن ِممَّ ََ لََعَ يَ َََِافََْت  ََاّللّٰ
يُْوَحَ َولَْمَ َ اَِلَّ َ اُوِِْحَ قَاَلَ اَْوَ َكِذبااَ
ِمْثَلَ َمْنَقَاَلََساُنْزُِلَ ٌءَوَّ اََِّلْهَََِشْ

اََ ََماَ٘ َُنَْزَلَ َاّللّٰ اِذَِمحشَ تَر ٘يَ َولَْوَ
الَِالظَّٰ َغَمر ِتَ َ ِفْ لَْمْوِتَُمْوَنَ
بََاالْمََوََ ٰٓئَِكُةَ اَيَُْطَسَِل ِهْممجتََيَْدَِْو٘اَ
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దర వదూతలు తమ చ్చతులు చాచ్చ: ''మీ 

పార ణాలన వదలొండి! అలాల హ్ పర  అస్త్యాలు 

ప్లుకుతూ ఉనిొందు వలన మరియు 

ఆయన సూచనల ప్టల  అన్నదరణ చూప్టొం 

వలన, ఈ రోజు మీకు అవమానక్రమర న శిక్ష్  

విధిొంచబడుతుొంది!'' 52 అని అొంటూ  ఉొండే 

దృశాానిి న్నవు చూడ గ్ల్నగ్నతే ఎొంత 

బాగుొండేది! 53  

94. మరియు వాస్త వొంగా, మేము మొదటి 

స్తరి మమమల్ని ప్పటిు ొంచ్చనట్టల , మీరిప్పుడు 

మా వదద కు ఒొంటరిగా వచాేరు. మరియు 

మేము ఇచ్చేనదొంత్య, మీరు మీ వీప్పల వెనక్ 

వదల్న వచాేరు. మరియు మీరు ఆయనకు 

(అలాల హ్ కు) స్తటిగా (భాగ్స్తవములుగా) 

క్ల్నుొంచ్చన మీ సఫ్ఫరసుదారులన, మేము 

మీతోపాటు చూడటొం లేదే! వాస్త వొంగా 

ఇప్పుడు మీ  మధా ఉని స్ొంబొంధాలన్ని 

తెగ్నపోయాయి మరియు మీ భర మలన్ని 

మమమల్ని తాజొంచాయి. (7/8)  

95. * నిశ్ేయొంగా, వితత నమున మరియు 

టెొంక్న చీలేే (మొలక్తత జేసే) వాడు అలాల హ్ 

మాతామే. ఆయనే స్జీవమర న దానిని, 

నిరీజ వమర న దాని నొండి తీస్తత డు, మరియు 

నిరీజ వమర న దానిని స్జీవమర న దాని నొండి 

తీస్తత డు. ఆయనే, అలాల హ్! అయితే మీరటు 

(స్తాొం నొండి) మరల్నొంప్బడుతున్నిరు?   

96. ఆయనే (ర్చతాి చీక్టిని) చీల్నే 

ఉదయానిి తెచ్చేవాడు. మరియు ర్చతాిని 

విశార ొంతి కరకు చ్చసనవాడు మరియు 

 

52) ఇక్ాడ ప్రర్కాని శిక్ష్ చనిపోయిన తరువాత మరియు ప్పనరుతా్యనదిన్ననికి ముొందు 

ఉొండే బ'రజ ఖ్ కాలొంలో ఇవవబడే శిక్ష్.  

53) చూడొండి, 'స్'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పస్త క్ొం 2, 'హదీస్' నొం. 450 మరియు 422.  

َّْلَْوَمََُتَْزْوَنََاََمحشََاَنُْفَسُكمَََْْخرُِجْو٘ااََ
َتُقْولُْوَنَ ُكْنُتْمَ بَِماَ الُْهْوِنَ َعَذاَبَ

ََ َِلََعَ َعنَََْاّللّٰ َوُكْنُتْمَ َ ِ اْْلَق  َ َََغْْيَ
ََ ْونا ي تِٖهَت ََْسَتْكِبُ
َ
َ

َ فُرََجََِولََقْدَ َائُْتُمْونَاَ َكَماَد يَ
َلََُكمََْخلَْقن َ اَوَّ تََركَََْةٍََمرَََّ اَُتمَْوَّ مَّ َ
َْل كَُخََ ظَُوَّ َوَرآَءَ َُهْورُِكمَْْمَ َوَماَمجتَ

ِْيَنََ اَّلَّ ُشَفَعآَءُكُمَ َمَعُكْمَ نَر يَ
كُٰٓؤا لََقْدََمحشََزََعْمُتْمَاَنَُّهْمَفِْيُكْمَُشَ

اََعَبَيَْنَتََّقطََّ ََعْنُكْمَمَّ ُكْمَوََضلَّ
َخجمََُتْمَتَزُْعُمْوَنَنَْكَُ

َ َ ََاِنَّ َاّللّٰ اْلََْفَََ َِالُِقَ َب  ََمحشاَلَّو يوَََ
اَُّيَْ مَِرُِجَ َ الَْمي ِِتَلََْحَّ َوُُمْرُِجَََََنَ

الََْح َِ ِمَنَ َمحشََالَْمي ِِتَ َُذ لُِكُمَ ََاّللّٰ
َتُْؤفَُكْوَنَ َََفَاَٰنّٰ

ََ
ا وََجَعَلَ اَْلِْصَباِحمجتَ َْلَفَالُِقَ َّلَّ

ْمَسََوالَْقَمرَََسكََ الشَّ محشَْسَباناَاحَََُنااَوَّ
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సూరుాణణ  మరియు చొందుర ణణ  (కాల) గ్ణన 

కరకు నియమొంచ్చనవాడు.54  ఇవన్ని ఆ 

స్రవశ్కిత మొంతుని, స్రవజుు ని, నియామకాలే!  

97. మరియు ఆయనే మీ  కరకు చీక్టల లో – 

భూమ  మీద మరియు స్ముదర ొంలో – 

మార్చగ లన తెలుసుకోవటానికి, నక్ష్తా్యలన 

ప్పటిు ొంచాడు. 55  వాస్త వానికి, ఈ విధొంగా 

మేము జాు నవొంతుల కరకు మా సూచనలన 

వివరిొంచ్చ తెల్నపాము.  

98. మరియు ఆయనే మమమల్ని ఒకే వాకిత  

(పార ణ) నొండి ప్పటిు ొంచాడు. ఒక్ సా్లొం ఎకుావ 

కాలొం ఉొండేది, ఇొంకక్ సా్లొం తకుావ కాలొం 

ఉొండేదిగా నిర్చధ రిొంచబడాాయి. 56  వాస్త వొంగా, 

అరాొంచ్చసుకునే వారికి ఈ  విధొంగా మేము మా  

సూచనలన వివరిొంచాము.  

99. మరియు ఆయనే ఆకాశ్ొం నొండి 

వరి్చనిి కురిపిొంచాడు. తరువాత దాని 

దావర్చ మేము అనిిరకాల మొక్ాలన 

 

54) పర ది నోబుల ఖురఆన త్యతురాొం. ‘వాటి గ్మన కాలానిి నియమొంచ్చన వాడు’, అని 

జూన్నగ్ఢీలో ఉొంది. చూడొండి, 7:54, 10:5, 36:40.  

55) నక్ష్తా్యలన గురిొంచ్చ అలాల హ్ (సు.త.) యొక్ా మూడు ఆదేశాలను అబూ-ఖ్త్యదా 

(ర'ది. 'అ.) ఇలా వివరిొంచారు: (i) దగ్గ రి ఆకాశానిి మేము నక్ష్తా్యలతో అలొంక్రిొంచాము 

(67:5); (ii) షర 'త్యనలన తరిమే కరివిగా మరియు (iii) ఈ ఆయత్లో చెపిుొంది – 

చీక్టల లో మార్చగ లు తెలుసుకోవటానికి. కావున నక్ష్తా్యలలో ఎవరర న్న ఈ మూడు తప్ు 

ఇతర ఉప్యోగాలన వెతికితే! వారు తప్పుదారిలో ప్డావారే. ('స్'హీ'హ్ బు'ఖారీ, 

ప్పస్త క్ొం 4). ఇొంకా చూడొండి, అబూ-దావూద్ 'హదీస్' నొం. 3905. కాబటిు  నక్ష్తా్యల దావర్చ 

భవిషాతుత  చెప్ుడొం మొదలర నవి ఊహాగాన్నలే! అవి షరీయత్కు విరుదధ మర నవి. కావున 

వీటిని మొంతాజాలప్ప ఒక్ భాగ్ొంగా ప్రర్కానబడిొంది.  

56) ముస్త ఖ్రుర న్: నివాస్ొం. ముస్తౌద'ఉన్: కూడబ్నటు బడే సా్లొం, కటుు , గ్నడాొంగ్న లేక్ 

సేక్రిొంచబడే సా్లొం. కొందరు వాాఖాాతలు ముస్త ఖ్రుర న్ అొంట్ట తల్నల  గ్రభకోశ్ొం, లేక్ 

భూమ, అని ముస్తౌద'ఉన్ అొంట్ట తొండిర  నడుము / ర్కొండి, లేక్ గోరి/ స్మాధి. అని కూడా 

అభపార యప్డాారు (ఫత'హ అల-ఖ్దీర, ఇబ్ని-క్స్వ'ర).   

َََََمَِزَِالَْعلِيَْيَِْديُْرَالَْعزَِذ لَِكََتقَْ
َ

ِاََُهوََوََ جَََّلَّ لَُكمَُْيَ اَل ُجْومَََعَلَ َََ
َِ الَْب  م ِتَ

ُظلُ َ ِفْ بَِهاَ ِلَْهَتُدْواَ
َََواْلَْحرَِ لَِقْوٍمَمحش اَْل ي ِتَ لَْناَ فَصَّ قَْدَ
َََيَّْعلَُمْوَنَ

َ
ِيَََُْ٘هوََوََ نَّْفٍسََََاَّلَّ ِْنَ م  اَنَْشاَُكْمَ
َفُمْسَتَقرٌَّوََّ ُمْسَتْوَدعٌَََاِحَدةٍَ قَْدََََمحشوَّ

َ َََََْفَقُهْونََْوٍمَيََّقََي ِتَلَِاَْل َََالْنََفَصَّ
َ
ََ
َمآءََِمآءامجتََََوََهَُوََ َاَنَْزَلَِمَنَالسَّ ِْي٘ اَّلَّ

ٍءََ ََشْ َ ِ
ُك  َنَباَتَ بِٖهَ فَاَْخرَْجَناَ
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వెల్నకితీశాము. 57 మరియు దాని నొండి 

మేము ప్చేని పర రున ప్ొండిొంచాము. వాటిలో 

దటు మర న గ్నొంజ్లన ప్పటిు ొంచాము. మరియు 

ఖ్రూజ రప్ప చెటల  గెలల నొండి కిర ొందికి వేర లాడు 

తుని ప్ొండల గుతుత లన, దార క్ష్, జర తూన్ 

మరియు దానిమమ తోటలన 

(ప్పటిు ొంచాము). వాటిలో కనిి ఒక్దాని 

నొక్టి పోల్న ఉొంటాయి, 58 మరికనిి ఒక్దాని 

నొక్టి పోల్న ఉొండవు. ఫల్నొంచ్చనప్పుడు వాటి 

ఫలాలన మరియు వాటి ప్రిప్కావనిి 

గ్మనిొంచొండి. నిశ్ేయొంగా, వీటిలో విశ్వసొంచ్చ 

వారికి సూచనలున్నియి.  

100. మరియు వారు, ఆయన (అలాల హ్) 

స్ృష్రు ొంచ్చన జన్నితులన, అలాల హ్కే స్తటిగా 

(భాగ్స్తవములుగా) క్ల్నుసుత న్నిరు. 

మూఢతవొంతో ఆయనకు కుమారులు, 

కుమారత లు ఉన్నిరని ఆరోపిసుత న్నిరు. 59 

ఆయన ప్రమ ప్వితాుడు, వారి ఈ 

క్లునలకు మహోనితుడు.60   

101. ఆయనే ఆకాశాలన మరియు 

భూమని ఏ నమూన్న లేకుొండా 

ఆవిషారిొంచ్చన వాడు. 61 నిశ్ేయొంగా, 

 

57) ప్ర తి పార ణని అలాల హ (సు.త.) న్నటి నొండి ప్పటిు ొంచాడు. చూడొండి, 21:30.  

58) అొంట్ట కనిి విషయాలలో అవి ఒక్దానికక్టి పోల్నవున్ని, ఇతర విషయాలలో వాటి 

మధా పోల్నక్లుొండవు. అొంట్ట వాటి ఆకులు పోల్న ఉొండవచుే, కాని వాటి ఫలాల, రుచ్చ, 

రొంగు మరియు వాస్న ప్రిమాణాల విషయొంలో వేరుగా ఉొండవచుే. ఉదా: వేరేవరు 

రకాల మామడి ప్ొండుల .  

59) చూడొండి, 19:92.  

60) సుబ్'హాన: స్రవలోపాలకు అతీతుడు, ప్రమ ప్వితాుడు, చూ. 2:32, 42:11 & 

112:4.  

61) బదీ'ఉ, అల్్-బదీ'ఉ (95): The Innovator, ఆవిషకరత , ఆరంభ్కుడు, 

Originator, పర భ్వింపజేసేవాడు.  చూడొండి, 2:117.  

ا َخُِضا ِمْنُهَ ََََفَاَْخرَْجَناَ ْرُِج
مِْنُهَُّن 

ََتَاكِباامجتََ م  ِمْنََوَََحبياَ اَلَّْخِلَ ِمَنَ
قِْنَوانٌََطَ وَََّدانَِيةٌَََلْعَِهاَ ِنََْجنَّٰحملَ م  ٍََتَ

الزََّاَْعَناٍبَ وَّ َوالَ اَنَيُْتْوَنَ ر مَّ
ُمتَشََ َ وََّغْْيَ اَ اُنُْظُرْو٘اََمحشََبِهٍََاُمْشتَبِها

َويَْنعِهَٖ اَثَْمَرَ اَِذاَ٘ َثَمرِهَٖ٘ َ ََاِل  َمحش ِفْ َ اِنَّ
َََي ٍتَل َِقْوٍمَي ْؤِمُنْوَنََلُِكْمَََل َذ َ
ََ

َِوََجَعلُْواََ ََكَٓءَاْلَََِّْلِلّٰ َمَْهََُوََخلَقََنََُّشَ
َاوََخَرقُوَْ ََل ََ َوبََبَََ َ بَِغْْيَِنِْْيَ َن ٍتَ 
َِعلٍْمَ َنهَ محشَ َُسْبح  اََ َعمَّ َ َوتَع ٰل 

ََخجمَيَِصُفْوَنَ
َ

َواَْلَْرِضَ م و ِتَ السَّ َبَِدْيُعَ ََمحشَ اَٰنّٰ
َل َ َيَُكْوُنَ لَمََْودَلٌََ وَّ ََ لَّ ََ َتَُكْنَ
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ఆయనకు జీవన స్హవాసయే (భారాయే) 

లేనప్పుడు ఆయనకు కడుకు ఎలా ఉొండ 

గ్లడు? 62  మరియు ప్ర తి దానిని ఆయనే 

స్ృష్రు ొంచాడు. 63  మరియు ఆయనే ప్ర తి 

విషయొం గురిొంచ్చ బాగా తెల్నసనవాడు.  

102. ఆయనే, అలాల హ్! మీ ప్ర భువు. 

ఆయన తప్ు మర్కక్ ఆర్చధుాడు  లేడు. 

ఆయనే స్ర్చవనికి స్ృష్రు క్రత , 64 కావున మీరు 

ఆయననే ఆర్చధిొంచొండి. మరియు ఆయనే 

ప్ర తిదాని కారాస్తధకుడు. 65    

103. ఆయనన చూప్పలు అొందుకోలేవు. 66  

కాని ఆయన (అనిి) చూప్పలన అొందు 

కుొంటాడు. మరియు ఆయన సూక్ష్మదృష్రు ్

క్లవాడు, స్రవొం తెల్నసనవాడు.67  

 
62) చూడొండి, 2:116, మరియు 'స్'హీ'హ్ బు'ఖారీ, ప్పస్త క్ొం 6, 'హదీస్' నొం. 9.  

63) చూడొండి, 4:117, 19:44, 34:41, 36:60.  

64) 'ఖాల్నఖ్, అల్్-'ఖాలిఖ్ఖ (12): The Creator, సరవ సృషిట కరత . The Creator of 

all things. చూడొండి, 59:24. ఇది అలాల హ్ (సు.త.) అతుాతత మ ప్రరల లో ఒక్టి. అల్-
'ఖ్లాల ఖ్, స్ృష్రు  కిరయలో ప్రిపూరుణ డు, స్ముచ్చత రూప్ొం శ్కిత  స్తమరా్చాలన ఇచ్చే తీరిేదిదిద  

అతుాతత మొంగా స్ృష్రు ొంచ్చవాడు. చూడొండి, 15:86.  

65) వకీలున్, అల్్-వకీలు (53): The Trustee కారుసాధకుడు, కారాక్రత , కారా 

నిర్చవహకుడు, Overseer, Guardian, స్తకిి, బాధుాడు, స్ొంరక్ష్కుడు, ధరమక్రత . 

చూడొండి, 3:173.  

66) ఇహలోక్ జీవితొంలో ఎవవరూ కూడా ఆయనన చూడలేరు. కాని ప్పనరుతా్యన 

దినమున స్తుురుషుల ముఖాలు అలాల హ్ (సు.త)న చూస క్ళ్క్ళ్లాడుతుొంటాయి, 

(75:22-23).  

67) అల్్-ల'తీఫు (31): The Subtle, సూక్షమగార హి. Un-Fathomable, Gentle. అతి 

సూక్ష్మ గ్ర హణ శ్కిత  గ్ల, సూక్ష్మబుదిధ  గ్ల, విస్తత రమర న తెల్నవి యుకిత  గ్లవాడు, అొంట్ట 

అలాల హ్ (సు.త.) ప్ర తిచ్చని దానిని తెలుసుకోగ్లడు. కాని ఆయన (సు.త.)న ఎవవరూ 

తెలుసుకోలేరు.  అల్్-'ఖబీరు (32): The All-Aware, సరవ పరిచితుడు, అొంత్య 

ఎరిగ్ననవాడు. చూ, 6:18.  

అల్్-ల'తీఫు అల్్-'ఖబీరు: ఈ రొండుప్దాలు ఖుర్ఆన్లో చాలామటుు కు క్లస 

వచాేయి. ఇవి అలాల హ్ (సు.త.) అతుాతత మ ప్రరుల . ఇొంకా చూ, 22:63, 31:16, 33:34 

మరియు 67:14.  

ءٍَلََوَخََمحشََِحَبةٌََاَصَ ََشْ َ ُكَّ ََُهوََوََمجتَََقَ
ءٍَ َََشْ ِ

 َََْيٌمََعلَََِبُِكل 

ََ

َُُكُمََلَِذ َ َََلََََ٘مجتمََْرب كَََُاّللّٰ اَِلَّ ََ َاِل 
فَاْعُبُدْوُهََاخََمجتََُهوََ ٍءَ ََشْ َ ِ

ُك  مجتََلُِقَ
كِْيٌلََُهوََوََ ٍءَوَّ َََشْ ِ

َُك  َََلََع 

وََ اَْلَبَْصاُرحمسَ تُْدرُِكُهَ َيُْدرِكَََُوََهَََُلَ
َيَْاللَّطَََُِهوََوََمجتََاَْلَبَْصارََ اْْلَبِْْيُ ُفَ

ََ
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104. వాస్త వానికి ఇప్పుడు మీ ప్ర భువు 

తరఫు నొండి నిదరశన్నలు వచాేయి.  

కావున వాటిని ఎవడు గ్ర హస్తత డో తన మేలుకే 

గ్ర హస్తత డు! మరియు ఎవడు అొంధుడిగా 

ఉొంటాడో అతడే నషు పోత్యడు. 68 ''మరియు 

నేన మీ రక్ష్కుడన కాన.'' (అని అన).  

105. ఈ విధొంగా మేము సూచనలన 

విభని కోణాల నొంచ్చ విశ్దీక్రిసూత  ఉొంటాము. 

మరియు ''న్నవు ఎవరి వదద నో పాఠాలు 

నేరుేకున్నివు.'' అని వారు చెప్రుటొందుకు, 

దానిి మేము విజుు లకు బాగా స్ుషు ప్రచ్చటటుల  

చ్చస్తత ము. 69   

106. న్నవు న్న ప్ర భువు తరఫు నొండి 

అవతరిొంప్జేయబడిన దివాజాు న్ననిి 

(వ'హీని) అనస్రిొంచు. ఆయన తప్ు మర్కక్ 

ఆర్చధా దర వొం లేడు. మరియు స్తటి క్ల్నుొంచ్చ 

వారి (ముష్రర కుల) నొండి న్నవు విముఖ్త 

చూప్ప.  

107. మరియు అలాల హ్ తలచుకని ఉొంట్ట! 

వారు అలాల హ్కు స్తటి  క్ల్నుొంచ్చ ఉొండేవారు 

కాదు. 70  మరియు మేము నిని వారిపర  

రక్ష్కునిగా నియమొంచ లేదు. న్నవు వారి  

కరకు బాధుాడవు (కారాక్రత వు) కావు. 71  

 
68) చూడొండి, 17:15.  

69) చూడొండి, 25:4-5. ఇొంకా చూడొండి ఈ ఆయత్ యొక్ా త్యతురాొం కరకు, నోబుల్ 

ఖుర్ఆన్ మరియు  జూన్నగ్ఢీ, (మదీనహ్ మునవవరహ్ ప్ర చురణలు).  

70) చూడొండి, 2:253 మరియు 6:35.  

71) అొంట్ట న్నకు వారిపర  ఎటిు  అధికారొం లేదు. ఒక్వేళ్ దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.)కు అలాల హ్ 

(సు.త.) ఇతరులపర  అధికారొం ఇచ్చే ఉొంట్ట, అతన తన పినతొండిర  అబూ-'త్యల్నబ్న 

బలవొంతొంగా ముసల ొం చ్చస ఉొండేవారు. ఎొందుక్ొంట్ట దర వప్ర వక్త  ('స్'అ.స్.) తొండిర  వొంటి తన 

పోషకుణణ  తెల్నస ఉొండి కూడా నరకాగ్నిలోకి ఎలా పోనివవగ్లరు.  

َِرََِّمْنََََآئِرََُجآَءُكْمَبََصَقَْدََ ََمجتمَْكَُب 
اَبَْْصََنََْفمََ فَلَِنفََْ ََِسهََٖ ََََوَمنَْمجت َعًِّمَ

َوَماَ٘اَنَاََعلَْيُكْمََِبَفِْيٍظَمحشَََفَعلَْيَهَا
ََََََ

َوَِّلَُقْولُْواَ اَْل ي ِتَ نَُْص ُِفَ لَِكَ َوَكذ 
ََِدرَسَْ ََََلَِقْوٍمَيَّْعلَُمْونََََنهَ َتََوَِلُبَي 
َ 
َ

اُوِِْحََ ب َِكَََِمنََََْاََِّلَْكَاِتَّبِْعََماَ٘ َََلََََ٘مجترَّ
اَِ ََ َاِل  َ َُهوَََلَّ َعِنَََواَْعرَِمجتَ ْضَ
َالْمَُ َََْشِكِْْيَ
َ
َ

َ َشآَءَ ََُولَْوَ َاّللّٰ ُكْواَ اَْشَ ََماَ٘ َوَماَمحشَ
َا َحفِْيظا َعلَْيِهْمَ ََجَعلْن َكَ َوَماَ٘مجتَ

ٍَََلَِهْمَبَِوكِيَْاَنَْتََعلَيَْ
َ
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108. మరియు – అలాల హ్న వదల్న వారు 

పార రాిసుత ని ఇతరులన (వారి దర వాలన) – 

మీరు దూషించకండి. ఎొందుక్ొంట్ట, వారు 

దేవషొంతో, అజాు నొంతో అలాల హ్న దూష్రస్తత రు! 

ఈ విధొంగా మేము ప్ర తి జాతికి, వారి క్రమలు 

(ఆచరణలు) వారికి ఆక్రిణీయొంగా క్నబడే్

టటుల  చ్చశాము. తరువాత వారి ప్ర భువు 

వెర ప్పనకు వారి మరల్నొంప్ప ఉొంటుొంది; 

అప్పుడు ఆయన వారికి, వారి క్రమలన 

తెల్నయప్రుస్తత డు.  

109. మరియు వారు: ''ఒక్వేళ్ మా వదద కు 

అదుభత సూచన (మహమ) వసేత , మేము 

తప్ుక్ విశ్వసస్తత ము.'' అని అలాల హ్ ప్రరుతో 

గ్టిు  ప్ర మాణాలు చ్చశారు. వారితో అన: 

''నిశ్ేయొంగా, అదుభత సూచనలు 

(మహమలు) అలాల హ్ వశ్ొంలోనే ఉన్నియి.72 

ఒక్వేళ్ అవి (అదుభత సూచనలు) వచ్చేన్న, 

వారు విశ్వసొంచరని (ఓ ముసల ొంలార్చ!) మీకు 

ఏవిధొంగా గ్ర హొంప్జేయాల్న?''  

110. మరియు వారు తొల్నస్తరి దీనిని ఎలా 

విశ్వసొంచలేదో, అదే విధొంగా వారి 

హృదయాలన మరియు వారి క్నిలన 

మేము తాిపిు వేస్తత ము. మరియు మేము 

వారిని వారి తలబిరుసుతనొంలో దారితపిు 

తిరిగేలా వదల్నపడత్యము.  

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

 

72) చూడొండి, 17:59.                                

------- 

َِ اَّلَّ تَُسب واَ ِمْنََيََْوََلَ يَْدُعْوَنَ َنَ
َِِنََُدوَْ ََفَيَُسب واََََاّللّٰ َِعََََاّللّٰ ب اَ  َغْْيَِْدوا
َلٍْمَعَِ َزيَّنَََّكذَ محشَ ٍةَلَِكَ اُمَّ َ ِ

لُِك  اَ
ََ اِل  َ ُثمَّ رِْجُعُهْمََََرب ِِهمََْعَملَُهْمممسَ مَّ

َََََفُينَب ِئُُهْمَبَِماََكنُْواََيْعَملُْوَنَ
َ 

َ
َِْواَََواَقَْسمَُ َََِبِاّللّٰ ْمَلَئِْنََهََِجْهَدَاَيَْمان

ََُجآَءْتُهْمَا َ َبَِهَايٌَةََّلَّ ََاَاِنَّمََقُْلَََمحشْؤِمُنَّ
ََاَْل ي َ ِعْنَد َُِتَ يُْشعِرُُكْمحملَََََوَمَاََاّللّٰ

َََاَنََّهاَ٘اَِذاََجآَءْتَََلَيُْؤِمُنْوَنَ
َ
 
ََ

َدَتُهْمََواَبَْصارَُهْمََكَماََـ َوُنَقل ُِبَاَفَْ
ََ نََْمَيُْؤِمُنوَْل ٍةَوَّ َلََمرَّ َذََاَبِٖهَ٘اَوَّ رُُهْمَِفْ

َخجمََنََيْعَمُهوََُْطْغَيانِِهمَْ
 


