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111. [(*)] మరియు – ఒకవేళ మేము వారి 

వైపునకు దైవదూతలను దింపినా మరియు 

మరణించిన వారు వారితో మాటా్లడినా 

మరియు మేము సమసత  వస్తత వులను వారి 

కళాముిందు సమీకరిించినా 73 – అలా్లహ్ 
తలవనిదే, వారు విశ్వసించేవారు కారు. 

ఎిందుకింటే, వాసత వానికి వారిలో అనేకులు 

అజా్ఞనులు ఉనాారు.   

112. మరియు ఈ విధింగా మేము 

మానవుల నుిండి మరియు జినాాతుల 

నుిండి, షై'తానులను ప్ర తి ప్ర వకత కు శ్తుు వు 

లుగా చేశాము. వారు ఒకరినొకరు మోస  

పుచ్చుకోవట్లనికి ఇింపైన మాటలు చెపుు  

కుింట్లరు. మరియు నీ ప్ర భువు తలుచ్చ 

కుింటే వారల్ల చేసేవారు కాదు. కావున వారిని 

వారికలునలను వదలిపట్టు . 74   

113. మరియు ప్రలోక జీవితానిా 

విశ్వసించని వారి హృదయాలు ఇల్లింటి 

(మోసిం) వైపుకు మొగాాలని మరియు వారు 

దానితో సింతోషప్డుతూ ఉిండాలని మరియు 

వారు అరిజ ించేవి (దుషు ఫలితాలు) అరిజ స్తత  

ఉిండాలనీను.  

114. (వారితో ఇల్ల అను): “ఏమీ? నేను 

అలా్లహ్ ను వదలి వేరే నాాయనిరేేతను 

అనేవషించాల్ల? మరియు ఆయనే మీపై 

సుషు మైన గ్ర ింధానిా అవతరిింప్జేశాడు 

కదా?” మరియు నిశ్ుయింగా, ఇద (ఈ 

గ్ర ింధిం) నీ ప్ర భువు తరఫు నుిండి 

సతాాధారింగా అవతరిింప్జేయబడిిందని, 

 

73) చూడిండి, 10:96-97.  

74) 'తబరీ (ర'హమ) వార శారు ఎన్నా 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'లు ఉనాాయని. కిందరు దైవప్ర వకత  

('స'అ.స.)ను అడిగారు: ''ఏమీ? మానవులలో కూడా షై'తానులు ఉనాారా?'' అతను 

('స'అ.స.) జవాబిచాురు: ''అవును మరియు వారు జినాాతులలోని షై'తానుల కింటే 

ఎకుువ దుష్టు లు.'' ఇింకా చూడిండి, 25:30-31. 

اَن   ْ ْلَ نَز    ا َن َولَْو  ال اََِلِْهُم  ئَِكَة  َمل  ا٘ 
َعلَْيِهْم  نَا  وََحََشْ الَْمْوٰتي  َوََك َمُهُم 
َِلُْؤمُِنْو٘ا  ََكنُْوا  ا  م  ُقُبًلا  ٍء  ََشْ ُُك  

  ٘ ي َشآَء  اَِّل  يِكن     اّلٰلُ اَْن  َول
       نَ لُوْ ْم ََيْهَ اَْكََثَهُ 

 
َعُدو   نَِبلٍ   ِ

لُِكل َجَعلَْنا  لَِك   اَوَكذي
َوالِْ   ِطْيَ َشيي  يُوِِْحْ    نلِ اَّْلِنِْس 

َبْعُضُهْم اِٰلي َبْعٍض زُْخُرَف الَْقْوِل 
َشآَء  محش  ُغُرْوراا َفَعلُْوُه   َربَُّك َولَْو    َما 

ْوَن فََذرُْهْم وَ     َما َيْفََتُ

اََِلْهِ   َِدةُ ـ  اَفْ َوِِلَْصٰغي٘  اَّل  ََّل   ْيَن 
َولََِيَْضْوُه  بِاَّْليِخَرةِ    يُْؤِمُنْوَن 

   ََتِفُْوَن قْ مُّ  فُْوا َما ُهمْ ْقََتِ َوَِلَ 
 

و    اّلٰلِ اَفََغَْيَ   ا  َحَكما ُهَو  اَبَْتِٰغْ 
الِْكتيَب  اََِلُْكُم  اَنَْزَل  ِْي٘  اَّل 

ًلا  الِْكتيَب محش  ُمَفص  يتَْينيُهُم  ا ِْيَن  َواَّل 
اَن  َيْعلَ  ِْن  َن  مُ   ه  ُمْوَن  مل بلَِك ٌل    ر 
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(పూరవిం) గ్ర ింధము వొసగ్బడిన ప్ర జలకు 

బాగా తెలుస్త! 75 కావున నీవు సిందేహించే 

వారిలో చేరకు.  

115. మరియు సతాిం  రీతాా మరియు 

నాాయిం రీతాా నీ ప్ర భువు వాకుు 

సింపూరేమైనద. 76  ఆయన వాకుులను 

మారేు  వాడు ఎవవడూ లేడు. మరియు 

ఆయన సరవిం వినేవాడు, సరవజా్ఞడు.  

116. మరియు భూమిలోని అధిక 

సింఖ్యాకులను నీవు అనుసరిసేత , వారు నినుా  

అలా్లహ్ మారాిం నుిండి తపిుస్తత రు. వారు 

కేవలిం ఊహలనే అనుసరిస్తత నాారు మరియు 

వారు కేవలిం ఊహాగానాలు మాతు మే 

చేస్తత నాారు.77  

117. నిశ్ుయింగా, నీ ప్ర భువు! ఆయనకు 

ఎవడు ఆయన మారాిం నుిండి వైదొలగి 

ఉనాాడో తెలుస్త. మరియు ఎవడు 

సనామరాింలో ఉనాాడనేద కూడా ఆయనకు 

బాగా తెలుస్త.   

118. కావున మీరు ఆయన స్తచనలను 

(ఆయాత్ లను) విశ్వసించే వారే అయితే, 

అలా్లహ్ పేరు సమరిించబడిన దానినే తినిండి.  

119. మరియు మీకేమయిింద? అలా్లహ్ 
పేరు సమరిించబడిన దానిని మీరిందుకు 

తినటిం లేదు? వాసత వానికి – ఆయన 

(అలా్లహ) మీ కరకు నిషేధిించిన (జింతువుల 

 
75) చూడిండి, 2:146.  

76) కలిమ: అింటే వాగాానిం. అలా్లహ్ (స్త.త.) చేసన వాగాానిం. ''మూస్త ('అ.స.) వింటి ఒక 

ప్ర వకత ను అలా్లహుత'ఆల్ల 'అరబ్బులలో నుిండి లేపుతాడు.'' అని, చూడిండి, 2:42.  

77) అధిక సింఖ్యాకులు అనుసరిించే మారాిం సరైన మారాిం కాకపోవచ్చు! దీనికి ఈ 'హదీస్' 

ఒక నిదరశనిం. దైవప్ర వకత ('స'అ.స.) ప్ర వచనిం: ''నా అనుచరులు 73శాఖలలో 

విభజిించబడతారు. వారిలో కేవలిం ఒక శాఖవారు మాతు మే సవరాానికి పోతారు, మిగిలిన 

వారింతా నరకానికి పోతారు. సవరాానికి పోయేవారి గురుత  ఏమిటింటే వారు నేనూ మరియు 

నా అనుచరులు అనుసరిించిన మారాానేా అనుసరిస్తత రు.'' (స్తనన్ అబూ -దావూద్, 

'హదీస్' 4596, తిరిమజీ'). 

تَُكْوَنن    بِاْْلَقلِ    ِمنَ   فًََل 
    ْمََتِيَْن الْمُ 
ََكِمَ َتم  وَ  ِصْدقاا   َربلَِك   ُت ْت 

لََِكِميتِه  محش  و َعْدَّلا  َل  ِ ُمَبدل ُهَو  وَ مجت  ََّل 
ِمْيُع الَْعلِْيُم     الس 

تُطِ  اَّْلَْرِض َواِْن  ِِف  َمْن  اَْكََثَ  ْع 
َسبِ   يُِضلُّْوكَ  اِْن محش  ّلٰلِ ا  ْيلِ َعْن 

َواِْن   ن   الظ  اَِّل   اِ هُ ي ت بُِعْوَن  َّل  ْم 
   ََيْرُُصْوَن 

ُهَو اَْعلَُم َمْن ي ِضلُّ َعْن    َرب َك   اِن  
  اَْعلَُم بِالُْمْهَتِدْيَن   ُهوَ وَ مجت َسبِْيلِه  

 
ُذكِرَ  ا  ِمم  اْسُم  فََُكُْوا  َعلَْيهِ   اّلٰلِ  

ي     ْيَ نِ ْؤمِ ييتِه  مُ اِْن ُكْنُتْم بِا

ا ذُكِ  اََّل  تَاُْكلُْوا ِمم  َر َوَما لَُكْم 
وَ   اّلٰلِ ُم  اسْ  َل لَُكْم    قَدْ َعلَْيهِ  فَص 
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వివరాలను సుషు ప్రిచాడు).   గ్తాింతరిం 

లేని సింకట ప్రిసితులలో అవి కూడా మీ 

కసిం ధరమసమమతమవుతాయి. మరియు 

నిశ్ుయింగా, చాల్ల మింద అజా్ఞనింతో 

(ఇతరులను) తమ కోరికలకు అనుగుణింగా 

మారాభర షు తావనికి గురిచేస్తత నాారు. 

నిశ్ుయింగా, నీ ప్ర భువునకు, హదాులు మీరి 

ప్ర వరిత ించే వారి గురిించి బాగా తెలుస్త.  

120. మరియు పాపానిా – బహరింగ్ింగా 

గానీ, రహసాింగా  గానీ – చేయట్లనిా 

మానుకోిండి. నిశ్ుయింగా పాప్ిం చేసే వారు 

తాము చేసన దుషుృతాాలకు తగిన 

ప్ర తిఫలిం పిందగ్లరు.  

121. మరియు అలా్లహ్ పేరు సమరిించబడని 

దానిని తినకిండి. మరియు అద (తినటిం) 

నిశ్ుయింగా, పాప్ిం. మరియు నిశ్ుయింగా, 

మీతో వాదుల్లడట్లనికి షై'తానులు తమ 

మితుు లను (అవ్లియా'లను) పేర రేపిింప్ 

జేస్తత రు. 78 ఒకవేళ మీరు వారిని అనుసరిసేత ! 
నిశ్ుయింగా, మీరు కూడా అలా్లహ్కు స్తటి 

(భాగ్స్తవములు) కలిుించిన వారవుతారు.  

122. మరియు ఏమీ? ఒక మృతునిని 

(అవిశావసని), మేము సజీవునిగా 

(విశావసగా) చేస జ్యాతిని ప్ర స్తదించగా! 

దానితో ప్ర జల మధా సించరిస్తత నాాడు. 

అతడు మరియు అింధకారింలో 

(అవిశావసింలో) చికుుకని వాటి  నుిండి 

బయటకు రాజ్ఞలని వాడూ ఇదారూ 

సమానుల్ల? 79 ఇదే విధింగా సతా-

తిరస్తురులకు, వారు చేస్తత నా కరమలు, 

మన్నహరమైనవిగా చేయబడాాయి.  

 

78) చూడిండి, 2:14 మరియు 14:22.  

79) ఈ ఆయత్లో అలా్లహ్ (స్త.త.) సతా-తిరస్తురులను మృతులతో మరియు విశావస్త 

లను సజీవులతో పోల్లుడు. చూడిండి, 2:257, 11:24 మరియు 35:19-22.  

َما  اَِّل   َعلَْيُكْم  َم  َحر  ا  م 
اََِلْهِ  َكثَِْياا محش  اْضُطرِْرُتْم  َواِن  
بِاَْهوَ  ُِضلُّْوَن  ِعلٍْم َل  بَِغَْيِ  محش  آئِِهْم 

ِ َو اَْعلَ هُ   َرب َك اِن    ا ُم ب
ْ   ْعَتِدْيَن  مُ ل

   
ظَ  وَ ا َوَذُرْوا  ثِْم  اَّْلِ اِن  محش  َنه  اطِ بَ هَِر 

ِْيَن   ْثَم  سِ يَكْ اَّل  اَّْلِ ُبْوَن 
  َسُيْجَزْوَن بَِما ََكنُْوا َيْقََتِفُْوَن  

 
اْسُم   يُْذَكرِ  لَْم  ا  ِمم  تَاُْكلُْوا  َوََّل 

َواِن ه    اّلٰلِ  َواِن  محش  لَفِْسقٌ   َعلَْيهِ 
ييِطْيَ ا ََلُ لش  اَْوَِل  حُ وْ    

اِٰلي٘ ِهْم ـ  ْوَن 
اَ َواِ مجت  َِلَُجادِلُوُْكمْ  َطْعُتُموُْهْم  ْن 

  خجم ْم لَُمَْشُِكْوَن ن كُ اِ 
 

وََجَعلَْنا   فَاَْحَييْنيُه  َمْيتاا  ََكَن  اََوَمْن 
 َكَمْن  نُْوراا ي ْمِِشْ بِه  ِِف ال اِس   َل  

َثلُه   ِبَ   م  لَيَْس  لُميِت  الظُّ ارٍِج  ِِف 
َما كَ محش  ا هَ نْ ملِ  فِرِيَْن 

لِلْكي ُزيلَِن  لَِك  ذي
   ْوَن لُ ْعمَ ََكنُْوا يَ 
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123. మరియు ఇదే విధింగా మేము ప్ర తీ 

నగ్రింలో, దానిలోని పదా  వారిని, అిందులో 

కుటు లు ప్నాటిం కరకు అప్రాధాలను 

ఒడిగ్టేు వారిగా చేశాము. 80 మరియు వారు 

చేసే కుటు లు కేవలిం వారికే ప్ర తికూల మైనవి, 

కాని వారద గ్ర హించడిం లేదు. 81   

124. మరియు వారి వదాకు ఏదైనా స్తచన 

వచిునపుుడు వారు: ''అలా్లహ్ యొకు 

సిందేశ్హరులకు ఇవవబడినటా్ట, మాకు 

కూడా (దవా జా్ఞనిం) 82 ఇవవబడనింత  వరకు 

మేము విశ్వసించము.'' అని అింట్లరు. తన 

సిందేశానిా ఎవరిపై అవతరిింప్జేయాలో 

అలా్లహ్కు బాగా తెలుస్త. తవరలోనే 

అప్రాధులు అలా్లహ్ దగా్ర అవమానిించ 

బడగ్లరు. మరియు వారి కుటు ల ఫలితింగా 

వారికి తీవర మైన శిక్ష ఉింట్టింద.  

125. కావున అలా్లహ్ సనామరాిం చూప్  

దలచిన వాకిత  హృదయానిా ఇసా్తిం కరకు 

తెరుస్తత డు. మరియు ఎవరిని ఆయన 

మారాభర షు తవింలో వదలగోరుతాడో అతని 

హృదయానిా (ఇసా్తిం కరకు) – ఆకాశ్ింపైకి 
ఎకేువానివలే – బిగుతుగా కుదింప్జేస్తత డు. 

ఈ విధింగా అలా్లహ్! విశ్వసించని వారిపై 

మాలినాానిా రుదాుతాడు.  

126. మరియు ఇద నీ ప్ర భువు యొకు 

రుజ్ఞమారాిం. వాసత వానికి హతోప్దేశ్ిం 

స్వవకరిించే వారికి, మేము ఈ స్తచనలను 

వివరిించాము. (1/8)  

127. * వారి కరకు వారి ప్ర భువు వదా 

శాింతినిలయిం (సవరాిం) ఉింద. మరియు 

వారు చేస్తత నా కరమల వలన ఆయన వారికి 

సింరక్షకునిగా ఉింట్లడు.  

 
80) చూడిండి, 34:31-33, 43:23 మరియు 71:22.  

81) చూడిండి, 16:25 మరియు 29:13.  

82) అింటే ప్ర వకత ృతవిం మరియు దవాజా్ఞనిం (వ'హీ) అవతరిింప్జేయబడటిం.  

َجعَ  لَِك  قَْريٍَة    ا لْنَ َوَكذي  ِ
ُُكل ِِفْ 

فِْيَها  َِلَْمُكُرْوا  ُُمْرِِمْيَها  ِِبَ  محش اَكي
َومَ  بِاَنُْفِسِهْم  اَِّل   َيْمُكُرْوَن  ا َوَما 

     يَْشُعُرْوَن 
ي  ا َجآَءْتُهْم  ُ َواَِذا  قَال نُّ لَ ْوا  يٌَة  ْؤِمَن  ْن 

رُ  اُْوِٰتَ  َما٘  ِمْثَل  نُْؤٰتي  ُسُل َحّٰٰت 
ََيَْعُل حَ ُم  اَْعلَ   اّلَٰلُ ممش  اّلٰلِ  ْيُث 
اَْجَرُمْوا محش  َِلَه  ا رِسَ  ِْيَن  َسُيِصْيُب اَّل 

ِعْنَد   َشِديٌْدٌۣ    اّلٰلِ َصَغاٌر  وََعَذاٌب 
     نُْوا َيْمُكُرْوَن بَِما ََك 

يُّرِدِ   َ   يَه  دِ ي هْ اَْن    اّلٰلُ َفَمْن  ْح ي َْشَ
يُّرِ مجت  لًِْلِْسًَلمِ   َصْدَره   اَ َوَمْن   نْ ْد 

ا   ه  رَ دْ ََيَْعْل َص   ِضل ه  يُّ  ا َحرَجا َضيلِقا
َمآءِ  الس  ِِف  ُد  ع  يَص  لَِك  محش  ََكَن َما  َكذي

ِْيَن    اّلٰلُ ََيَْعُل   اَّل  ََّل الرلِْجَس لََعَ 
   يُْؤِمُنْوَن 
ا ُمْسَتقِيْ   َربلَِك ُط  اوَهيَذا ِصَ  قَْد  محش  ما

ُرْونَ فَ  ك  لَْنا اَّْليييِت لَِقْوٍم ي ذ      ص 
 َ دَ هُ ل ِعنْ ْم  يِم  ل الس  ُهَو  وَ   بلِِهمْ رَ   دَ اُر 

   َوَِلُُّهْم بَِما ََكنُْوا َيْعَملُْوَن 
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128. మరియు ఆయన వారిందరినీ జమ  

చేసన  రోజ్ఞ వారితో ఇల్ల అింట్లడు: “ఓ 

జినాాతుల వింశీయుల్లరా! వాసత వింగా మీరు 

మానవులలో నుిండి చాల్ల మిందని వలలో 

వేస్తకునాారు.” 83  అపుుడు మానవులలోని 

వారి సేాహతులు (అవ్ లియా') అింట్లరు: 

“ఓ మా ప్ర భూ! మేము ప్రసురిం బాగా 

స్తఖసింతోషాలు పిందాము. మరియు నీవు 

మా కరకు నియమిించిన గ్డువుకు మే 

మిపుుడు చేరుకునాాము.” అపుుడు 

ఆయన వారితో అింట్లడు: “మీ నివాసిం 

నరకాగిాయే – అలా్లహ్ కోరితే తప్ు – 

మీరిందులో శాశ్వతింగా ఉింట్లరు! 84 

నిశ్ుయింగా, నీ ప్ర భువు మహా వివేకవింతుడు, 

సరవజా్ఞడు.”  

129. ఈ విధింగా కిందరు దురామరాులను – 

మేము, వారు చేస్తకునా కరమల ఫలితింగా – 

మరికిందరికి సనిాహతులుగా చేస్తత ము.  

130. ''ఓ జినాాతుల మరియు మానవుల 

వింశీయుల్లరా! ఏమీ? నా స్తచనలను మీకు 

వినిపిించి, మీరు (ననుా) కలుస్తకునే ఈ 

దనమును గురిించి హెచురిించే ప్ర వకత లు 

మీలో నుించే మీ వదాకు రాలేదా?'' (అని 

అలా్లహ్ వారిని అడుగుతాడు). దానికి వారు: 

''(వచాురని!) మాకు వాతిరేకింగా సవయింగా 

మేమే స్తకుు లిం,'' అని జవాబిస్తత రు. మరియు 

వారిని ఈ పార ప్ించిక జీవితిం మోసపుచిుింద. 

మరియు వారు వాసత వానికి సతా 
తిరస్తురులుగా ఉిండేవారని సవయింగా 

తమకు వాతిరేకింగా తామే స్తక్షామిస్తత రు.  

131. ఇదింతా ఎిందుకింటే! నీ ప్ర భువు 

తిరస్తురము వలన నగ్రాలను – వాటిలోని 

 

83) చూడిండి, 36:60-62. 

84) చూడిండి, 40:12. 

ييَمْعََشَ  امجت  ََجِْيعا ََيَُْشُُهْم  َويَْوَم 
نلِ  اَّْلِنِْس   اْلِ َِن  مل ُتْم  اْسَتْكََثْ مجت  قَِد 
اَْوَِل  َوقَا ِهُ ـ ُ َل  مل اَّْلِنِْس  ْم    َرب َناَن 

َبْعُضنَ  بِبَ اْسَتْمَتَع  و  عْ ا  بَلَْغَنا٘  ٍض 
َلَااا  نَ اََجلَ  لَْت  ِْي٘ اَج  قَاَل ال اُر  محش  َّل 

ِِلِْيَن فِْيَها٘ اَِّل  َما َشآَء   َمْثويىُكْم خي
     َحِكْيٌم َعلِْيٌم  َك َرب  اِن  محش اّلٰلُ 

 
  

نُوَ  لَِك  َبعْ َوَكذي  ْ ِ
اّلل  لِِمْيَ لٰظ َض 

اٌۣ بَِما ََكنُْوا يَْكِسُبْوَن   خجم  َبْعضا

ْ ْعََشَ ييمَ  ِ َواَّْلِن نل لَْم يَاْتُِكْم  اَ   ِس  اْلِ
َعلَْيُكْم   ْوَن  َيُقصُّ ِْنُكْم  مل رُُسٌل 
يَْوِمُكْم   لَِقآَء  َويُْنِذُرْونَُكْم  يييِّٰتْ  ا

اَنُْفِسَنا  محشهيَذا  
لََعي٘ َشِهْدنَا    قَالُْوا 

اوََغر   الُّ يي ْلَْ ْتُهُم  وََشِهُدْوا  وةُ  ْنَيا 
اَ  اَنُْفِسِهْم   

ََك ن ُهمْ لََعي٘ كيفِرِيَْن  نُ   ْوا 
     
 
يَُكْن  ذي  ل ْم  اَْن  بَُّك لَِك  ُمْهلَِك    ر 

اَْهلَُها غيفِلُْوَن     الُْقريي بُِظلٍْم و 
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ప్ర జలు సతాానిా ఎరుగ్కుిండా ఉనాపుుడు 

– అనాాయింగా నాశ్నిం చేయడు. 85   

132. మరియు ప్ర తి ఒకురికీ వారి కరమల 

ప్ర కారిం సి్తనాలు ఉింట్లయి. మరియు నీ 

ప్ర భువు వారి కరమల ప్టా నిరాక్షాింగా లేడు.  

133. మరియు నీ ప్ర భువు ఏ అకురా 

లేనివాడు. 86  కరుణించే సవభావిం గ్లవాడు. 

ఆయనే గ్నక తలచ్చకుింటే, మిమమలిా 

తుదముటిు స్తత డు - మరియు మిమమలిా వేరే 

వింశ్ిం నుిండి పుటిు ించినటాే - మీ సి్తనింలో 

తాను కోరిన వారిని తీస్తకువస్తత డు. 87  

134. మీకు వాగాానిం చేయబడుతునాద 

తప్ుక వచిు తీరుతుింద. మీరు (అలా్లహ 

శిక్ష) నుిండి తపిుించ్చకోలేరు.  

135. ఇల్ల అను: “ఓ నా జ్ఞతి 

(విశ్వసించని) ప్ర జల్లరా! మీరు (సరి  

అనుకునాద) మీ సి్తనింలో ఉిండి అమలు 

చేయిండి. నిశ్ుయింగా, నేను అమలు 

చేస్తత ను.88 మేలైన ప్రిణామిం ఎవరికి చెిందు 

తుిందో మీరు తవరలోనే తెలుస్తకుింట్లరు. 

నిశ్ుయింగా, అనాాయానికి పాలుడే వారు 

ఎనాటికీ స్తఫలాిం పిందలేరు.”  

136. మరియు ఆయన (అలా్లహ్) 
పుటిు ించిన ప్ింటల నుిండి మరియు ప్శువుల 

నుిండి, వారు అలా్లహ్ కరకు కింత భాగానిా 

నియమిించి: ''ఇద అలా్లహ్ కరకు మరియు 

ఇద మా దేవతల కరకు (అలా్లహ్ కు స్తటి 

కలిుించిన వారి కరకు).'' అని తమ ఊహలో 

చెబ్బతారు (నిరేయిస్తత రు). వారి దేవతలకు 

 

85) చూడిండి, 16:26, 17:15, 35:24 మరియు 67:8-9. 

86) అల్్-'గనియ్యు (88): The Self-Sufficient, స్వయం స్మృద్ధు డు, సరవ 

సింప్నుాడు, Free of want, నిరపేకాు ప్రుడు, ఏ అకురా లేనివాడు. చూడిండి, 2:263. 

87) చూడిండి, 4:133, 14:19-20, 35:15-17 మరియు 47:38. 

88) చూడిండి, 11:121-122. 

ِم   مل َدرَجيٌت   ٍ
َعِملُْواَولُِكل َوَما محش  ا 
ا يَ  َربَُّك        ْعَملُْونَ بَِغافٍِل َعم 
الر ْْحَةِ  َك َربُّ وَ  ُذو  ي شَ محش  الَْغِِنُّ  اْ اِْن 
َويَْسَتْخلِْف كُ ْذهِْب يُ    ْنٌۣ ِم  ْم 

اَنَْشاَُكْم   َكَما٘  يََشآُء  ا  م  َبْعِدُكْم 
َخرِيَْن 

ي ِي ةِ قَْوٍم ا ِْن ُذرل  ىجت مل
ََّلي  تُوَْعُدْوَن  َما  اَنُْتْم حمل  ٍت اِن   و َما٘ 

   بُِمْعِجزِيَْن 
يَقْوِم    قُْل  لََعي لُ اْعمَ ي َمََكنَتُِكْم    ْوا 

ََعِمٌل   ْ َتعْ فََسوْ مجت  اِّنلِ َمْن  لَُموْ َف  َنحمل 
ارِ ََعقَِبةُ   َل  تَُكْوُن   ال  ََّل   اِن ه  محش   

   ُيْفلُِح الٰظلُِمْوَن 

 

ِ وََجَعلُْوا   اْْلَْرِث   ّلِلٰ ِمَن  َذَراَ  ا  ِمم 
هيَذا  َوا َفَقالُْوا  نَِصْيباا  ِ َّْلَنَْعاِم    ّلِلٰ

َفَما ََكَن مجت  ََكٓئَِنا لَُِشَ هيَذا  وَ   ِهمْ بِزَْعمِ 
 ِ ََكٓئ ا مَ وَ   مجتاّلٰلِ ِصُل اَِٰل  ًَل يَ ِهْم فَ لَُِشَ
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నిరాారిించిన భాగ్ిం అలా్లహ్కు చేరదు. 

మరియు అలా్లహ్ కు నిరాారిించిన భాగ్ిం వారి 

దేవతలకు చేరుతుింద. ఎల్లింటి చెడు 

నిరేయాలు చేస్తత నాారు వారు! 89    

137. మరియు ఇదే విధింగా చాల్ల మింద 

బహుదైవారాధకులకు (ముషర కీన్ లకు) తమ 

సింతానహతాను – వారు (అలా్లహ్కు స్తటి 

కలిుించిన) భాగ్స్తవములు – సరైనవిగా 

కనిపిించేటటా్ట చేశారు. ఇద వారిని నాశ్నానికి 

గురిచేయట్లనికి మరియు వారి ధరమిం వారికి 

సింశ్యాసుద మైనదగా చేయట్లనికీ! 

అలా్లహ్ కోరితే వారు అల్ల చేస ఉిండే వారు 

కాదు. కావున నీవు వారిని వారి కలునలోనే 

వదలిపట్టు . 90   

138. మరియు: “ఈ ప్శువులు మరియు 

ఈ ప్ింటలు నిషధాిం  చేయబడాాయి. మేము 

కోరిన వారు తప్ు ఇతరులు వీటిని 

తినరాదు.” అని వారు తమింతట తాము 

కలిుించ్చకని అింట్టనాారు. కనిా 

జింతువుల వీపులపై బరువు వేయట్లనిా 

(స్తవరీ చేయట్లనిా) నిషేధిస్తత రు. మరికనిా 

 
89) ముషర క్ ఖురైష్టలు తమ సేదాపు ప్ింటలలో మరియు ఇతర ఆదాయాలలో 

కింతభాగ్ిం అలా్లహ్ (స్త.త.) పేర, మరికింత తమ కలిుత దైవాల పేర నిరేయిించేవారు. 

అలా్లహుత'ఆల్ల పేర ఉనా దానిని తమ దగా్రి బింధువులపై, పేద వారిపై మరియు 

అతిథులపై ఖరుుచేసేవారు. కలిుత దైవాల పేర ఉనా దానిని, వారి పూజ్ఞరుల మీద. 

కలిుత దైవాల పేర ఉనా దానిలో ప్ింట సరిగాా ప్ిండకుింటే అలా్లహ్ (స్త.త.) పేర 

ఉనాదాని నుిండి తీస్తకని పూజ్ఞరులకు ఇచేు వారు, కాని అలా్లహుత'ఆల్ల పేర ఉనా 

దానిలో తగాిింపు అయితే, 'అలా్లహ్ (స్త.త.) సవయిం సమృదాుడు, ఏమీ 

అకురలేనివాడు,' అని అనేవారు. అింటే తమ దగా్రి బింధువులకు, పేదవారికి మరియు 

అతిథులకు ఇచేువారు కాదు.  

90) అలా్లహ్ (స్త.త.) కోరితే, తాను కోరినటా్ట చేయట్లనికి వారికి మారాిం చూపేవాడు. కాని 

అలా్లహుత'ఆల్ల వారికి తెలివినిచిు, మించి-చెడుల విచక్షణా శ్కిత నిచిు, వారికి తాము 

కోరిన మారాానిా ఎనుాకోవట్లనికి స్తవతింతు ాిం ఇచిు, వారి కరమల ప్ర కారిం వారి కరకు 

సవరా-నరకాలను, ఏరాుట్టచేశాడు మరియు తన ప్ర వకత ల మరియు దవాగ్ర ింథాల దావరా, 

ఈ విషయిం మానవులకు విశ్దిం కూడా చేశాడు.  

ِ ََكَن   ََكٓئِِهمْ   ّلِلٰ محش  َفُهَو يَِصُل اِٰلي ُُشَ
   َسآَء َما ََيُْكُمْوَن 

لَِكثَِْيٍ  َزي َن  لَِك  َِن    َوَكذي مل
اَْوََّلدِهِْم   َقْتَل  الُْمَْشِكِْيَ 

ِ ْم  ََكٓؤُهُ ُُشَ  َوَِلَلْبُِسْوا ُهمْ َُيُْدوْ ل  
دِْيَنهُ  شَ وَ محش  مْ َعلَْيِهْم  َما   اّلٰلُ   آءَ لَْو 

ْوَن  ْوُه لُ َفعَ       فََذرُْهْم َوَما َيْفََتُ

  
 

ِحْجٌرحمط   و َحْرٌث  اَنَْعاٌم  هيِذه ٘  َوقَالُْوا 
 َمْن ن َشآُء بِزَْعِمِهْم َّل  َيْطَعُمَها٘ اَِّل  

حُ  ظُ َواَنَْعاٌم  وَ رُ ُهوْ رلَِمْت  ٌم اَنَْعا َها 
اْسَم   يَْذُكُرْوَن  َها َعلَْي   اّلٰلِ َّل  



 భాగం: 8 6. సూరహ్ అల్-అన్’ఆమ్ 289    8 :الُجْزءُ     ُسوَرةُ األَْنعَام   -6
 
జింతువులను (వధిించేటపుుడు) వాటి మీద 

అలా్లహ్ పేరు ఉచురిించరు. 91 ఇవనీా వారు 

ఆయనపై కలిుించిన (అబదాాలు) మాతు మే. 

ఆయన తవరలోనే వారికి, వారి (అసతా) 

కలున లకు తగిన ప్ర తిఫలిం ఇవవగ్లడు.  

139. ఇింకా వారు ఇల్ల అనాారు: ''ఈ 

ప్శువుల గ్రాాలలో ఉనాద కేవలిం మా 

పురుష్ట  కే ప్ర తేాకిించబడిింద మరియు ఇద 

మా స్వత ీలకు నిషేధిించబడిింద. కాని ఒకవేళ 

అద మరణించినద అయితే, వారు (స్వత ీలు) 

దానిలో భాగ్సి్తలు.'' ఆయన వారి ఈ 

ఆరోప్ణలకు తవరలోనే వారిని శికిు స్తత డు. 

నిశ్ుయింగా, ఆయన మహా వివేచనాప్రుడు, 

సరవజా్ఞడు.  

140. మూరఖ తవిం మరియు అజా్ఞనిం వలా 

తమ సింతానానిా హతాచేసే వారునూ 

మరియు అలా్లహ్పై అసతాాలు కలిుస్తత , 

తమకు అలా్లహ్ ఇచిున జీవన్నపాధిని 

నిషేధిించ్చకునావారునూ, వాసత వింగా నషాు నికి 
గురిఅయిన వారే! నిశ్ుయింగా, వారు మారాిం 
తపాురు. వారనాటికీ మారాదరశకతవిం 
పిందేవారు కారు. (1/4)  

141. * మరియు ఆయనే ప్ిందళళ మీద 

పార కే (ఎకిుించబడే) తీగ్లు మరియు 

ప్ిందళళ మీద పార కని (ఎకిుించబడని) చెటా 

తోటలు, ఖరూజ రపు చెటా్ట మరియు వివిధ 

రకాల, రుచ్చలుగ్ల చెటాను, ప్ింటపల్లలను 

 
91) చూడిండి, 5:103. దీని అరిమేమిటింటే ముషర క్ 'అరబ్బులు అలా్లహ్ (స్త.త.)ను ఏకైక 

అతుానాత దైవింగా విశ్వసించి, కనిా ప్శువులను వధిించేటపుుడు అలా్లహుత'ఆల్ల 

పేరు తీస్తకునేవారు. కాని తాము కలిుించిన దైవాలకు బలి ఇచేుటపుుడు, ఆ దైవాల 

పేరాే తీస్తకునేవారు. ఇదే విధింగా ఈ నాటి హిందువులు (ముషర కులు), కూడా 

ప్రమేశ్వరుణే ఏకైక అతుానాత దైవింగా విశ్వసస్తత నాారు. కాని అలా్లహ్ (స్త.త.)కు 

భాగ్స్తవములను, ప్ర తి కారానిరావహణకు ఒక దైవానిా కలిుించ్చకునాారు. 

అలా్లహుత'ఆల్ల అనాాడు: ''నేను ప్ర తి పాపానిి – నేను తలచుకంటే – క్షమిసా్తను! 

ఒక్క షిర్కక తప్ప.''  

ْجزِيِْهْم بَِما ََكنُْوا يَ سَ محش آءا َعلَْيهِ َِتَ افْ 
ْوَن       َيْفََتُ

  
اَّْلَنَْعاِم  هيِذهِ  ُبُطْوِن  ِِفْ  َما  َوقَالُْوا 

كُ  ُ ِ َّلل  َخالَِصٌة 
لََعي٘ َوُُمَر ٌم  ْورِنَا 

ي ُكنْ َواِ مجت  اَْزَواِجَنا  م  ْن  فَ يْ   ُهْم َتةا 
ََكٓءُ فِ  ُُشَ وَ محش  ْيهِ  محش  مْ ْصَفهُ َسَيْجزِيِْهْم 
    مٌ َحِكْيٌم َعلِيْ  ن ه  اِ 

اَْوََّلَدُهْم   َقَتلُْو٘ا  ِْيَن  اَّل  َخِِسَ  قَْد 
َما  ُمْوا  و َحر  ِعلٍْم  بَِغَْيِ  اٌۣ  َسَفها

لََعَ    اّلٰلُ َرزََقُهُم   قَْد  محش  اّلٰلِ افَِْتَآءا 
 خجم  َن ْهَتِديْ مُ  ْواَوَما ََكنُ َضلُّْوا 

 
 
ِْي٘ اَنَْشاَ َجٰنٍت   ُهوَ وَ  عْ اَّل  ٍت ُروْشي  م 

َمْعُروْ  ْرَع شي و َغَْيَ  َوالز  ال ْخَل  ٍت و 
اُُكلُه   ا  اَن   ُُمَْتلِفا َوالرُّم  يُْتْوَن  َوالز 
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మరియు 'జైతూన్ (ఆలివు), దానిమమ 
చెటాను పుటిు ించాడు. అవి ఒక దానితో ఒకటి 

పోలి  ఉనాా వాటి రుచ్చలు ఒక  దానితో ఒకటి 

పోలిఉిండవు. 92  వాటికి ఫల్లలు వచిునపుడు 

వాటి ఫల్లలను తినిండి. కానీ వాటి కోత 

దనమున (ఫలకాలింలో) వాటి హకుు 

('జకాత్) చెలాిించిండి. 93 మరియు వృథాగా 

ఖరుు చేయకిండి. నిశ్ుయింగా, ఆయన 

వృథా ఖరుుచేసే వారింటే ఇషు ప్డడు.  

142. మరియు ప్శువులలో కనిా బరువు 

మోయట్లనికి, మరికనిా  చినావి (భారిం 

మోయలేనివి) ఉనాాయి. అలా్లహ్ మీకు 

ఆహారముగా ప్ర స్తదించిన వాటిని తినిండి. 

మరియు షై'తాన్ అడుగు జ్ఞడలలో 

నడవకిండి. నిశ్ుయింగా, వాడు మీకు 

బహరింగ్ శ్తుు వు!  

143. (ఆడ-మగ్ కలిస) ఎనిమిద రకాలు 

(జతలు). 94 అిందులో గొరర లలో నుిండి రిండు 

(ఆడ-మగ్) మరియు మేకలలో నుిండి రిండు 

(ఆడ-మగ్). వారిని అడుగు: ''ఏమీ? ఆయన 

నిషేధిించిింద, రిండు మగ్ జింతువులనా? లేక 

రిండు ఆడ జింతువులనా? లేక ఆ రిండు ఆడ 

జింతువుల గ్రాాలలో ఉనా వాటినా? 95 

మీరు సతావింతులే అయితే, నాకు సరైన 

జా్ఞనింతో తెలుప్ిండి.''   

 
92) చూడిండి, 6:99 వాాఖ్యానిం-58. 

93) ఈ 'జకాత్ ధరమవేతత ల ప్ర కారిం 1/10. ఒకవేళ నీటిని కుింటల నుిండి లేక నదుల నుిండి 

తీస్తకుింటే! కాని ఒకవేళ బావి నీరు లేక బోర్వల్ నీరు తీస్తకుింటే 1/20 వింతు. 

94) అరబ్బు భాషలో ఒకే రకమైన ఆడ-మగ్లను కలిపి జత ('జౌజ్), అింట్లరు. ఆ రిండిింటి 

లోని, ప్ర తిఒకు దానిని కూడా 'జౌజ్, అని అింట్లరు. అింటే జతలో నుిండి ఒకటి. 

ఎిందుకింటే, ఒకటి మరొక దాని జతకారి. ఇకుడ ఆ జతలో ప్ర తిఒకుటి అనే అరిింలో 

ఉప్యోగిించబడిింద.  

95) ముషర కులు కనిా ప్శువులను తమింతట తామే నిషదాిం ('హరాిం) చేస్తకని ఉనాారు. 

కావున ఇకుడ వారితో ఈ ప్ర శ్ా అడుగ్బడుతోింద. ఎిందుకింటే, అలా్లహ్ (స్త.త.) వీటిలో 

దేనిని కూడా 'హరామ్ చేయలేదు.  

 ِ ا و َغَْيَ ُمتََشاب َُكُْوا ِمْن  محش  هٍ ُمتََشابِها
وَ  اَثَْمَر  اَِذا٘  حَ َثَمرِه ٘  يتُْوا  يَْوَم    ه  ق  ا

تُِْسِفُْواحمس  ه  َحَصادِ  ََّل   اِن ه  محش  َوََّل 
ْ َُيِبُّ    يحض فِْيَ ُمِْسِ  ال
 

ا مِ وَ  َفرْشا و  َْحُْولَةا  اَّْلَنَْعاِم  َُكُْوا محش  َن 
َرزَقَُكُم   ا  تَت بُِعْوا   اّلٰلُ ِمم  َوََّل 
ْيطي  الش  لَُكْم    اِن ه  محش  نِ ُخُطويِت 

بِْيٌ   يحض َعُدوٌّ مُّ

اَ ثَمي  امجت  اٍج ْزوَ نَِيَة  اْنِ ِمَن  اْثَنْيِ لض   
َكَريِْن  اَّل  قُْل ء  محش  ْيِ َوِمَن الَْمْعزِ اْثنَ 

اْشَتَملَْت   مَ َحر   ا  اَم  اَّْلُنَْثَيْيِ  اَِم 
اَّْلُنَْثَيْيِ  اَرَْحاُم  َنبلِـ ُْوِِنْ  محش  َعلَْيهِ 

ِدقِْيَ بِعِلٍْم اِْن ُكْنتُ   يحض ْم صي
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144. ''మరియు ఒింటెలలో రిండు (ఆడ-

మగ్)96 మరియు ఆవులలో రిండు (ఆడ-

మగ్).''  వారిని అడుగు: ''ఏమీ? ఆయన 

నిషేధిించిింద, రిండు మగ్  జింతువులనా? లేక 
రిండు ఆడ  జింతువులనా? లేక ఆ రిండిింటి 

గ్రాాలలో ఉనా జింతువులనా? అలా్లహ్ ఈ 

విధింగా ఆజా్ఞపిించినపుడు, మీరు స్తకుు లుగా 

ఉనాారా? లేకపోతే! జా్ఞనిం లేకుిండా ప్ర జలను 

పడమారాిం ప్టిు ించట్లనికి అలా్లహ్ పేరుతో 

అబదాానిా కలిుించే వాకిత  కింటే మిించిన 

దురామరాుడెవడు? నిశ్ుయింగా, అలా్లహ్ 
దురామరాులకు సనామరాిం చూప్డు.''  

145. (ఓ ప్ర వకాత !) వారికి తెలుపు: ''నాపై 

అవతరిింప్జేయబడిన దవాజా్ఞనింలో 

(వ'హీలో): ఆహార ప్దారిాలలో చచిున 

జింతువు, కారిన రకత ిం, ప్ంది మాింసిం - ఎిందు  

కింటే అద అశుదామైనద (రిజ్స్); లేక 
అలా్లహ కు అవిధేయతకు పాలుడి – ఆయన 

పేరుతో  గాక – ఇతరుల పేరుతో కోయబడిన 

జింతువు తప్ు, ఇతర వాటిని తినట్లనిా 

నిషేధిించబడినటా్ట నేను చూడ లేదు. కాని 

ఎవడైెనా గ్తాింతరింలేని ప్రిసితులలో 

రుచికోసిం కాకుిండా, హదాు మీరకుిండా 

(తిింటే) నీ ప్ర భువు నిశ్ుయింగా 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్ర దాత. 97  

146. ''మరియు యూద మతిం 

అవలింబిించిన వారికి మేము గోళా్ల ఉనా 

అనిా  జింతువులను నిషేధిించాము. 98 

మరియు వారికి ఆవు మరియు  మేకలలో, 

 
96) ఈ నాలుగు జతలు కలిస మొతత ిం ఎనిమిద ప్శువులు అవుతాయి.  

97) చూడిండి, 2:173 మరియు 5:3.  

98) గోళా్లనా జింతువులు అింటే, వాటి వేర ళా్ల విడివిడిగా లేని జింతువులు ఉదా: ఒింటెలు, 

బాతులు, నిపుుకోడి (ఉషు ీప్కిు ), ఆవులు మరియు మేకలు మొదలైనవి, యూదుల 

కరకు 'హరామ్ చేయబడాాయి. కేవలిం వేర ళా్ల విడిగా ఉనా ప్శు-ప్కుు లు మాతు మే వారికి 

'హల్లల్ చేయబడాాయి.  

 
اْثَنْيِ  بِِل  اَّْلِ َوِمنَ َوِمَن  َقرِ اْلَ    

اَمِ قُ محش  ْيِ اْثنَ  َم  َحر  َكَريِْن  ء اَّل   ْل 
اْشَتَملَْت ْيِ  نَْثيَ اَّْلُ  ا  لَْيهِ  عَ   اَم 

اَّْلُنَْثَيْيِ  ُشَهَدآَء محش  اَرَْحاُم  ُكْنُتْم  اَْم 
َفَمْن اَْظلَُم مجت  بِهيَذا  اّلٰلُ اِْذ َوٰصىُكُم  

ي لََعَ   ِن افََْتي ُ   اّلٰلِ ِمم  ِ ِضل   َكِذباا َلل
ِ   اَس ال   عِ ب ََّل   اّلٰلَ ن   اِ محش  لٍْم َغَْيِ 

   خجم  لِِمْيَ  الظٰ َيْهِدي الَْقْومَ 
 

٘ اَ  ا جِ قُْل َّل  ُد ِِفْ َما٘ اُوِِْحَ اَِٰل  ُُمَر ما
ي ْطَعُمه ٘  َطاِعٍم  اَْن   لََعي   ٘ اَِّل 
ا اَْو ي ُكْوَن َمْيَتةا اَْو َدما  ْسُفوْحا ا م 

ا فِ   اَوْ رِْجٌس    ه  َْلَْم ِخْنِيٍْر فَاِن   ْسقا
لِغَ اُهِ  اْضُط مجت  بِه    اّلٰلِ َْيِ  ل   ر   َفَمِن 
و  َْيَ  غَ  ِ بَاٍغ  فَا ََعٍد    َرب َك   ن  ََّل 

    َغُفْوٌر ر ِحْيٌم 

ْمَنا ُُك  ذِْي   ِْيَن َهاُدْوا َحر  َولََعَ اَّل 
اْلََقرِ  مجت  ُظُفرٍ  َحر ْمَنا َوِمَن  َوالَْغَنِم 

ُشُحْوَمُهمَ  اَِّل  َعلَْيِهْم  لَْت َْحَ   َما   ا٘ 



 భాగం: 8 6. సూరహ్ అల్-అన్’ఆమ్ 292    8 :الُجْزءُ     ُسوَرةُ األَْنعَام   -6
 
వాటి వీపులకు లేదా పేర గులకు తగిలి వునా 

మరియు ఎముకలలో మిశ్రమమై ఉనా కర వువ 

తప్ు, మిగ్తా (కర వువను) నిషేధిించాము. 

ఇద వారి తలబిరుస్తతనానికి విధిించిన శిక్ష. 

మరియు నిశ్ుయింగా, మేము 

సతావింతులము!''  

147. (ఓ ము'హమమద్!) ఒకవేళ వారు 

నినుా అసతుాడవని తిరసురిసేత ! 99  నీవు 

వారితో ఇల్ల అను: ''మీ ప్ర భువు విసత ృత 

కారుణాిం కలవాడు, మరియు ఆయన శిక్ష 

పాపిషి ప్ర జలపై ప్డకుిండా నివారిించబడదు.''   

148. ఆయనకు (అలా్లహ్కు) స్తటి (భాగ్ 

స్తవములు) కలిుించే వారు అింట్లరు: 

''ఒకవేళ అలా్లహ్ కోరితే మేము గానీ, మా 

తిండిర -తాతలు గానీ ఆయనకు స్తటికలిుించే  

వారమూ కాము మరియు దేనినీ నిషేధిించి 

ఉిండేవారమూ కాము.'' వారికి పూరవిం వారు 

కూడా మా శిక్షను రుచి  చూడనింత వరకు 

ఇదే  విధింగా తిరసురిించారు. వారిని 

అడుగు: ''మీ వదా ఏదైనా (రూఢి అయిన) 

జా్ఞనిం ఉిందా! ఉింటే మా ముిందు పటు ిండి. 

మీరు కేవలిం కలునలను అనుసరిస్తత  

నాారు. మరియు మీరు కేవలిం ఊహాగానాలే 

చేస్తత నాారు.''  

149. ఇల్ల అను: ''ప్రిపూరేమైన వాదన  

అలా్లహ్దే. ఆయన గ్నక తలచ్చకుింటే మీ 

అిందరికీ సనామరాిం చూపి ఉిండేవాడు.''  

150. (ఇింకా) ఇల్ల  అను: '' 'నిశ్ుయింగా, 

అలా్లహ్ ఈ వస్తత వులను నిషేధిించాడు.’ అని 

స్తక్షామిచేు మీ స్తకుు లను తీస్తకనిరిండి.'' 

ఒకవేళ వారు అల్ల స్తక్షామిసేత , నీవు వారితో 

కలిస స్తక్షామివవకు. మరియు మా స్తచన 

 

99) చూడిండి, 3:93. 

َماُهْورُهُ ظُ  اَْو  اْْلََوايَا٘  اَوِ   َما٘ 
ِ اْختَ  ب َجَزيْ محش  َعْظٍم لََط  ْم هُ ني ذيلَِك 

ِدقُْوَن حمس بَِبْغيِِهمْ      َواِن ا لَصي
 

َفُقْل   بُْوَك  َكذ  بُُّكمْ فَاِْن  ُذْو   ر 
وَ  اِسَعٍةمجت  و  بَاُْسه  رَْْحٍَة  يَُردُّ  َعِن    ََّل 
   ِمْيَ الَْقْوِم الُْمْجرِ 

ِ قُ َسيَ  ُكْوا لَْو َشآَء  ْيَن اَ ْوُل اَّل   اّلٰلُ ُْشَ
اَ  كْ َما٘  َوََّل٘ ُْشَ يبَآُؤنَ َنا  ا ْمَنا  وَ ا    َحر  ََّل 

ََشْ  ِْيَن  محش  ءٍ ِمْن  اَّل  َب  َكذ  لَِك  َكذي
بَاَْسَنا َذاقُْوا  َحّٰٰت  َقْبلِِهْم  قُْل محش  ِمْن 

ِْن ِعلٍْم َفُتْخرُِجْوهُ    َهْل  ِعْنَدُكْم مل
ن    ْوَن اَِّل  عُ بِ اِْن تَت  محش  َلَا  َواِْن اَنُْتْم الظ 

    ُصْونَ اَِّل  ََتْرُ 
 
 

اْلَ ةُ اْْلُج    هِ لِلٰ فَ قُْل   فَلَْو مجت  لَِغةُ ا  
ىُكْم اََْجَعِْيَ     َشآَء لََهدي

ِْيَن   اَّل  ُشَهَدآَءُكُم  َهلُم   قُْل 
فَاِْن مجت  َحر َم هيَذا   اّلٰلَ اَن     يَْشَهُدْونَ 
َ َشِهُدوْ  ت فًََل  َوََّل مجت  َمَعُهمْ   دْ ْشهَ ا 
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లను అసతాాలని తిరసురిించేవారి మరియు 

ప్రలోకము నిందు విశావసిం లేనివారి 

మరియు ఇతరులను తమ ప్ర భువుకు 

సమానులుగా నిలబెటు  వారి మన్న 

వాింఛలను నీవు ఏ మాతు ిం అనుసరిించకు! 

(3/8)  

151. * ఇల్ల అను: ''రిండి మీ ప్ర భువు మీపై 

నిషేధిించిన వాటిని మీకు  చదవి  వినిపిస్తత ను: 

'మీరు ఆయనకు దేనిని స్తటి (భాగ్స్తవమిగా) 

కలిుించకిండి. 100 మరియు తలాి-దిండుర లతో 

మించిగా ప్ర వరిత ించిండి. మరియు పేదరికానికి 

భయప్డి మీ స్ంతానానిి చంప్క్ండి. 101 

మేమే మీకూ మరియు వారికి కూడా 

ఆహారానిా ప్ర స్తదస్తత ము. మరియు 

బహరింగ్ింగా గానీ, లేదా దొింగ్చాట్టగా గానీ 

అశాీలమైన (సగాుమాలిన) ప్నులను 

సమీపిించకిండి. అలా్లహ్ నిషేధిించిన పార ణని, 

సతాబదాింగా తప్ు చింప్కిండి. 102 మీరు 

అరిిం చేస్తకోవట్లనికి, ఈ విషయాలను 

ఆయన మీకు ఆజా్ఞపిస్తత నాాడు.  

152. '' 'మరియు అనాథుడు తన యుకత  

వయస్త్కు చేరనింత వరకు అతని ఆసత ని, 

బాగుప్రచట్లనికి తప్ు ఇతర ఉదాేశ్ాింతో 

సమీపిించకిండి. కలవటింలో మరియు 

తూచటింలో నాాయానిా పాటిించిండి. ఏ 

పార ణపై మేము దాని శ్కిత కి మిించిన భారానిా 

మోప్ము. ప్లికితే నాాయమే  ప్లకిండి, అద 

 

100) షరుస్: ఇతరులను అలా్లహ్ (స్త.త.)కు స్తటి (భాగ్స్తవములుగా) కలిుించటిం. అద 

మహా పాప్ిం. దాని కటిు  ప్రిహారిం లేదు. అద క్షమిించబడని పాప్ిం. షరుు చేసే వారికి 

సవరాిం 'హరాిం మరియు నరకిం అనివారాిం చేయబడాాయి. ఈ విషయిం దవా ఖుర్ఆన్లో 

మాటి మాటికీ ఎన్నాస్తరాు విశ్దీకరిించబడిింద.  

101) అింటే ఫామిలీ పాానిింగ్ కరకు చేసే అబారు నాు మొదలైనవి.  

102) చూడిండి, 2:179.  

ِْيَن  تَ  اَّل  اَْهَوآَء  بُ ت بِْع  ِ َكذ  ب يييتِنَ ْوا  ا  ا
ِْينَ  وَُهْم  ََّل   َواَّل  بِاَّْليِخَرةِ  يُْؤِمُنْوَن   
   خجم َيْعِدلُْوَن  بَِربلِِهمْ 

 
 

َم   َحر  َما  اَتُْل  َتَعالَْوا    مْ َربُّكُ قُْل 
َشْيـ ا   َعلَْيُكمْ  بِه   تَُْشُِكْوا    ا اََّل  

 ْ بِال اِحْ ِلَ ا وَ و  َتْقتُلُْو٘ا  وَ مجت  َساناايِْن  ََّل 
ِاَْوََّلَدكُ  مل اِمْ ْم  ُن  َنْ محش  قٍ ًَل ْن 

َواِي اُهمْ كُ قُ نَْرزُ  َتْقَرُبوا  مجت  ْم  َوََّل 
مجت  الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ 

ال   ال ْفَس  َتْقُتلُوا  َم  َوََّل  َحر   اّلٰلُ ِّٰتْ 
بِاْْلَقلِ  َوٰص ذيلِ محش  اَِّل   بِه    مْ ىكُ ُكْم 

   ْعقِلُْوَن ُكْم تَ لََعل  
  

َتْقَربُ  مَ َوََّل  اْوا  ِ   َْلَتِْيمِ اَل  ب  
ِّٰتْ ال  اَِّل 

ه   اَُشد  َيْبلَُغ  َحّٰٰت  اَْحَسُن  مجت  ِِهَ 
مجت  َواَْوفُوا الَْكْيَل َوالِْمْْيَاَن بِالْقِْسِط 

نَ  نَُكللُِف  وُْسَعَها ََّل  اَِّل   ا  مجت ْفسا
فَاعْ  قُلُْتْم  وَ َواَِذا  َذا   لَوْ ِدلُْوا  ََكَن 
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మీ  దగా్రి బింధువుకు (ప్ర తికూలమైనద) 

అయినా సరే! అలా్లహ్తో చేసన 

ఒప్ుిందమును పూరిత  చేయిండి. మీరు 

జా్ఞప్కముించ్చకోవాలని ఆయన మీకు ఈ 

విషయాలను ఆజా్ఞపిస్తత నాాడు.  

153. '' 'మరియు నిశ్ుయింగా, ఇదే నా 

రుజ్ఞమారాిం కావున మీరు దీనినే అనుస 

రిించిండి. ఇతర మారాాలను అనుసరిించకిండి. 

అవి మిమమలిా ఆయన (అలా్లహ) మారాిం 

నుిండి తపిుస్తత యి. మీరు భయ-భకుత లు 

కలిగి ఉిండాలని ఆయన మిమమలిా ఈ 

విధింగా ఆజా్ఞపిస్తత నాాడు.' ''  

154. తరువాత మేము మూస్తకు – 

సజజ నుల పై మా అనుగ్ర హానిా పూరిత  చేయ 

ట్లనికి, ప్ర తి విషయానిా వివరిించట్లనికి 

మరియు మారాదరశకతవిం మరియు కరుణను 

చూప్ట్లనికి మరియు వారు తమ ప్ర భువును 

దరిశించవలస ఉనా దానిని విశ్వసించట్లనికి 

– గ్ర ింధానిా ప్ర స్తదించాము.  

155. మరియు ఈ గ్ర ింధానిా (ఖుర్ఆన్ను) 

మేము శుభప్ర దింగా అవతరిింప్జేశాము. 

కావున దీనిని మీరు అనుసరిించిండి, భయ  

భకుత లు కలిగి ఉిండిండి. తదావరా మీరు 

కరుణించబడే అవకాశ్ముింద!  

156. లేకుింటే మీరు: ''వాసత వానికి మాకు 

పూరవిం  ఉనా రిండు వరాాల  వారికి 

(యూదులకు మరియు కైీసత వులకు) గ్ర ింధిం 
అవతరిింప్జేయబడిింద, కాని వారు 

చదవేదేమిటో మేము ఎరుగ్ము.'' అని 

అింట్లరని!   

157. లేదా మీరు: “ఒకవేళ నిశ్ుయింగా, 

మా  పై గ్ర ింధిం అవతరిింప్జేయబడి ఉింటే 

మేమూ వారి కింటే ఉతత మ రీతిలో సనామరాిం 

మీద నడిచి ఉిండే వారము.” అని అింట్లరని. 

ْم  ذيلِكُ   محشاَْوفُْوا  اّلٰلِ بَِعْهِد  وَ مجت  ْربي قُ 
ِ وَ  ب لََعل  ٰصىُكْم  ُرْوَن مْ كُ ه   تََذك   
 يحض    

ِصَ  هيَذا  ا اَواَن   ُمْسَتقِْيما ِِطْ 
ُبَل مجت  فَات بُِعْوُه  السُّ تَت بُِعوا  َوََّل 
َسبِْيلِه  َفَتفَ  َعْن  بُِكْم  َق  محش ر 

وَٰصىكُ  لَ ذيلُِكْم  بِه   ُكْم  َعل  ْم 
   ْوَن َتت قُ 
الْكِ ثُ  ُموََْس  يتَْيَنا  ا ا َتَماما تيَب  م  

 ِ اَ لََعَ اَّل  ِ  سَ حْ ْي٘ 
للُِكل َن َوَتْفِصْيًلا 
رَْْحَةا ل َعل ُهْم بِلَِقآءِ  ي و  ٍء و ُهدا ََشْ

 خجم يُْؤِمُنْوَن  َربلِِهمْ 
 
َ وَهي  ُه  ٌك فَات بُِعوْ َذا كِتيٌب اَنَْزْليُه ُمِبي
 يحض  رَْْحُْونَ َعل ُكْم تُ لَ   ْواَوات قُ 
 

اِ  اُنْ ن مَ اَْن َتُقْولُْو٘ا   ُب لََعي زَِل الِْكتي ا٘ 
ُكن ا َط  َواِْن  َقْبلَِناممس  ِمْن  آئَِفَتْيِ 

 يحض َعْن دَِراَستِِهْم لَغيفِلِْيَ 
 

اَن ا٘   لَْو  َتُقْولُْوا  َعلَيَْنا اَْو  اُنْزَِل 
اَْهديي لَُكن ا٘    دْ َفقَ   مجتِمْنُهمْ   الِْكتيُب 

ِْن    بَيلَِنةٌ   َجآَءُكمْ  بلُِكمْ مل   ر 
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కాబటిు  వాసత వానికి ఇపుుడు మీ ప్ర భువు 

తరఫు  నుిండి మీ వదాకు ఒక సుషు మైన 

ప్ర మాణిం, మారాదరశకతవిం మరియు 

కారుణాిం (ఈ ఖురఆన్) వచిుింద. ఇక 

అలా్లహ్ స్తచనలను అసతాాలని ప్లికేవాడి 

కింటే, వాటి ప్టా వైముఖాిం ప్ర దరిశించే 

వాడికింటే, మిించిన దురామరాుడెవడు? కాబటిు  

మా స్తచనల ప్టా విముఖత చూపేవారికి, 

వారి ఈ వైముఖ్యానికి ఫలితింగా భయింకర 

మైన శిక్ష విధిస్తత ము.  

158. ఏమీ? వారు తమవదాకు దైవదూతలు 

రావాలని గానీ, లేక నీ ప్ర భువు రావాలని 

గానీ, లేదా నీ ప్ర భువు యొకు కనిా 

(బహరింగ్) నిదరశనాలు రావాలని గానీ 

ఎదురుచూస్తత నాారా? నీ ప్ర భువు యొకు 

కనిా (బహరింగ్) నిదరశనాలు వచేురోజ్ఞన, 

పూరవిం విశ్వసించకుిండా, ఆ రోజ్ఞన విశ్వసిం 

చిన వాకిత కీ లేదా విశ్వసించి కూడా ఏ మించినీ 

సింపాదించ్చకోని వాకిత కీ, తన విశావసిం వలా (ఆ 

రోజ్ఞ) ఏ ప్ర యోజనిం చేకూరదు. వారితో ఇల్ల 

అను: ''మీరు నిరీకిు ించిండి. నిశ్ుయింగా, 

మేము కూడా నిరీకిు స్తత ము.'' 103   

159. నిశ్ుయింగా, ఎవరైతే తమ 

ధరమమును ముకు చెకులుగా చేస, వేరేవరు 

వరాాలుగా చీలిపోయారో, వారితో నీకు 

ఎల్లింటి  సింబింధిం లేదు. నిశ్ుయింగా, వారి 

వావహారిం అలా్లహ్ ఆధీనింలో ఉింద. 

తరువాత ఆయనే వారు చేస్తత   ఉనా 

కరమలను గురిించి వారికి తెలుపుతాడు. 104  

 

103) చూ. 40:84-85; 47:18., 'స. బ్బ. పు. 6 'హ.నిం. 159 మరియు పు 9 'హ. 245. 

104) చూడిండి, 3:105. 

ي   رَْْحَ وَُهدا اَظْ   مجت ةٌ و  ِمم  َفَمْن    نْ لَُم 
يييِت   بِا َب  َعنَْها   اّلٰلِ َكذ  محش وََصَدَف 

َعْن   يَْصِدفُْوَن  ِْيَن  اَّل  َسَنْجزِي 
الَْعَذاِب  ُسْوَٓء  يييتَِنا  ََكنُْوا ا بَِما   

       يَْصِدفُْوَن 
 
 
  

َينْ  ٘ ُظُرْوَن  َهْل  ِ اَِّل  تَاْت اَْن  يَُهُم  
يَاِْتَ الْمَ  اَْو  يَاِْتَ اَوْ   َك َربُّ   ل ئَِكُة   
ي َبعْ  يَْوَم يَاِْتْ َبْعُض   محش بلَِك رَ   ِت يي ُض ا

يييِت   ا اِْيمَ   َربلَِك ا ُنَها ا ََّل َيْنَفُع َنْفسا
قَ  ِمْن  يَمَنْت  ا تَُكْن  اَْو لَْم  ْبُل 
َخَْياا اِْيَمانَِها   ٘ ِِفْ قُِل   محشَكَسَبْت 

    ْنَتِظُرْونَ ا اِن ا مُ وْ٘ ِظرُ اْنتَ 
  

فَ  ِْيَن  اَّل  قُ اِن   دِ ر  َوََكنُ ْوا  ا وْ ْيَنُهْم 
ءٍ شِ  ََشْ ِِفْ  ِمْنُهْم  ل ْسَت  ا  اِن َما٘  محش  َيعا

اَِٰل   بَِما   اّلٰلِ اَْمرُُهْم  يُنَبلِئُُهْم  ُثم  
      لُْوَن ََكنُْوا َيْفعَ 
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160. ఎవడు ఒక సతాురాిం చేస్తత డో 

అతనికి, దానికి ప్దరటా్ట ప్ర తిఫలిం ఉింట్టింద. 

మరియు ఎవడు ఒక పాప్కారాిం చేస్తత డో, 

అతనికి దానింతటి శిక్షయే ఉింట్టింద. 

మరియు వారి కల్లింటి అనాాయిం 

జరుగ్దు.105   

161. వారితో ఇల్ల అను: ''నిశ్ుయింగా, నా 

ప్ర భువు నాకు రుజ్ఞమారాిం వైపునకు 

మారాదరశకతవిం చేశాడు. అదే సరైన ధరమిం. 

ఏకదైవ సధాాింతమైన ఇబార హీమ్ ధరమిం. 

అతను అలా్లహ్కు స్తటి కలిుించే వారిలో 

చేరిన వాడు కాడు!''  

162. (ఇింకా) ఇల్ల అను: ''నిశ్ుయింగా, నా 

నమా'జ్, నా బలి (ఖురాునీ), 106  నా 

జీవితిం మరియు నా మరణిం, సరవలోకాలకు 

ప్ర భువైన, అలా్లహ్ కరకే!   

163. ''ఆయనకు ఎల్లింటి భాగ్స్తవమి 

(స్తటి) లేడు. మరియు నేను ఇదేవిధింగా 

ఆదేశిించబడాాను మరియు నేను ముసాింలలో 

(అలా్లహ్కు విధేయులైనవారిలో) మొటు  

మొదటి వాడను!'' 107  

 

105) చూడిండి, 6:12. ఇింకా చూడిండి, 'స. బ్బ'ఖ్యరీ, పు. 8, 'హ.నిం. 498. 

106) నుస్తకున్: Ritual, బలి, ఉప్హారిం, అరుణ, భకిత  మరియు ఆరాధన యొకు ఇతర 

అనీా రూపాలకు కూడా వరిత స్తత ింద.  

107) ఈ విధింగా ఎింతోమింద ప్ర వకత లు ('అలైహమ. స.) అనాారు. ''మేము ఇల్లింటి వ'హీ 

ప్ర వకత లిందరికీ ('అలైహమ. స.) ప్ింపాము.'' అని అలా్లహ్ (స్త.త.) అనాాడు. చూ. 

21:25; నూ'హ్ ('అ.స.) ఇదే ప్ర కటిించారు, 10:72; ఇబార హీమ్ ('అ.స.) కూడా ఇల్లగే 

అనాారు, 2:131; ఇబార హీమ్ మరియు య'అఖూబ్ ('అలైహమ స.లు) కూడా తమ 

సింతానింతో ఇదేవిధింగా అనాారు, 2:132. యూస్తఫ్ ('అ.స.) ఇల్లగే పార రిిించారు, 

12:101. మూస్త ('అ.స.) ఇల్లగే తన జ్ఞతి వారితో అనాారు, 10:84. 'ఈస్త ('అ.స.) 

కూడా 'హవారియూాలతో ఇల్లగే అనాారు, 5:111.  

 
فَلَه   بِاْْلََسَنةِ  َجآَء  َْشُ عَ   َمْن 

ِ اَ  جَ مجت  ا هَ ْمَثال ِ َوَمْن  يل بِالس  فًََل آَء  ئَةِ 
  َلُمْوَن  ُيظْ َلَها َوُهْم ََّل   ِمثْ ي اَِّل  َُيْزي٘ 
  

َهدي  اِن ِِنْ  ْ٘ ِِنْ  ىقُْل  ِ ِصَ   َربل ٍط  ا اِٰلي 
اِبْريهِ  ِل َة  مل ا  دِْيناا قَِيما ْسَتقِْيٍممخف  ْيَم مُّ

ا      َوَما ََكَن ِمَن الُْمَْشِكِْيَ مجت  َحنِْيفا
 
 
َونُسُ َص   اِن    قُْل  َوَُمْيَ ًَلِتْ  اَي  ِِكْ 

ِ َوَمَماِتْ  ِ  ّلِلٰ    يحض الْعيلَِمْيَ  َربل
 
لَِك اُِمْرُت َواَنَا مجت   َُشِيَْك َل  ََّل  َوبِذي

ُل الُْمْسلِِمْيَ     اَو 
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164. ఇల్ల అను: ''ఏమీ? నేను అలా్లహ్ను 

వదలి ఇతరునిని ప్ర భువుగా అరిిించాల్ల? 

ఆయనే ప్ర తి దానికీ ప్ర భువు! ప్ర తి వాకిత  తాను 

సింపాదించిిందే అనుభవిస్తత డు. మరియు 

బరువు మోసేవాడు ఎవవడూ ఇతరుల 

బరువును మోయడు. 108 చివరకు మీరింతా 

మీ ప్ర భువు వైపునకే మరలి పోవలస ఉింద. 

అపుుడు ఆయన మీరు ఏ విషయాలను 

గురిించి భేదాభిపార యాలు కలిగి ఉిండేవారో 

వాటిని మీకు తెలియజేస్తత డు.''  

165. మరియు ఆయనే మిమమలిా భూమి 

మీద తరతరాలుగా వచేు మానవ జ్ఞతిగా 

(ఉతత రాధికారులుగా) చేస 109 – మీ కిచిున 

దానితో మిమమలిా ప్రీకిు ించట్లనికి – మీలో 

కిందరికి మరికిందరిపై  ఉనాత సి్తనానిా 

ఇచాుడు. నిశ్ుయింగా, నీ ప్ర భువు శిక్ష 

విధిించటింలో అతి శీఘ్రు డు, మరియు 

నిశ్ుయింగా, ఆయన క్షమాశీలుడు, అపార 

కరుణాప్ర దాత. (1/2)   

*****

 

108) అలా్లహ్ (స్త.త.) ప్ర తి ఒకునికి అతని కరమలకు తగిన ప్ర తిఫలమిస్తత డు. మించి చేసన 

వానికి మించి ఫలితిం మరియు చెడు చేసనవానికి దానికి తగిన శిక్ష. అలా్లహుత'ఆల్ల 

ఒకని పాప్ భారానిా మరొకనిపై మోప్డు. ఏ వాకిత  కూడా ఇతరుల పాప్ భారానిా 

మోయడు. ఏ వాకిత పై కూడా – అతడు ప్ర వకత  ('అ.స.) అయినా సరే – ఇతరుల పాప్భారిం 

మోప్బడదని అలా్లహ్ (స్త.త.) ఈ ఆయత్లో సుషు ింగా తెలుపుతునాాడు. అింటే 

మానవుల పాప్ భారాలను మోయటానికి 'ఈస్త ('అ.స్.) సిలువపై ఎకాకరనే 

కై్ైసా్వుల అపోహను ఈ ఆయత్ ఖండిసా్ంది.  

109) చూడిండి, 2:30, వాాఖ్యానిం-22.   *** 

اََغَْيَ    َربُّ و ُهَو    ا َرب  اَبِْٰغْ    اّلٰلِ قُْل 
ََشْ   ِ

ُُكُّ محش  ءٍ ُُكل تَْكِسُب    َوََّل 
َوازِرَ   َوََّل مجت  لَْيَها عَ اَِّل   َنْفٍس   ةٌ  تَزُِر 

اُْخري  ِْزَر  اِٰلي ُثم  مجت  يول   َربلُِكمْ    
رْ  ُكنُْتْم كُ ِجعُ م  بَِما  َفُينَبلِئُُكْم  ْم 

     فِْيهِ ََتَْتلُِفْوَن 

َخل ئَِف   ُهوَ وَ  َجَعلَُكْم  ِْي  اَّل 
فَْوَق   اَّْلَْرِض  َبْعَضُكْم  َوَرَفَع 

 َ ِ َلل َدرَجيٍت  ِِفْ  لَُوُكمْ بْ َبْعٍض  ا٘ مَ  
يتيىُكمْ  يُْع  َسِ   َرب َك ن   اِ محش  ا
  خجم ٌم لََغُفْوٌر ر ِحيْ   ن ه  َواِ ممط الْعَِقاِب 
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 7. సూరహ్్ అల్్-అ'అరాఫ్్ 

అల్-అ'అరాఫు: అింటే ఎతై్తన ప్ర దేశాలు అని అరిిం. సవరా-నరకాల మధా ఉనా 

గోడ మీద సిల్లనిా అల్-అ'అరాఫు అింట్లరు. ఈ స్తరహ్ మక్కహ్ చివరి 

సింవత్రింలో, స్తరహ్ అల్-అన్'ఆమ్ (6) కింటే ముిందు అవతరిింప్జేయబడిింద. 

ఈ స్తరహ్లో ఆదమ్ మరియు అతని భారా 'హవావ ('అలైహమ్ స.)ల గాథ ఉింద 

(ఆయత్లు 19-25). నూ'హ్, హూద్, 'స్తలి'హ్, లూ'త్, ష్ట'ఐబ్ మరియు మూస్త 

('అలైహమ్ స.)ల గాథలు కూడా ఉనాాయి. ''మరియు చివరి ప్ర వకత  ము'హమమద్ 
('స'అ.స.), కేవలిం శుభవారత లు ఇచేువారు, హెచురిక చేసేవారు, అలా్లహ్ (స్త.త.) 

యొకు దాస్తలు మరియు అతనికి ('స'అ.స.) ఏవిధమైన అగోచర జా్ఞనిం గానీ, 

అప్ర కృతిక, అదుాత శ్కుత లు గానీ లేవు'', అని ఆయత్ 188లో వివరిించబడిింద. 

ము'హమమద్ ('స'అ.స.), అలా్లహు త'ఆల్లను మాతు మే ఆరాధిించట్లనికి ఎనాడూ 

అహింభావిం చూప్లేదు. (ఆయత్ 206). ఈ స్తరహ పేరు 46వ ఆయత్ నుిండి 

తీస్తకోబడిింద. ఇిందులో 206 ఆయాతు లునాాయి.  

అనంత క్ర్కణామయ్యడు అపార 

క్ర్కణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేర్కతో 

1. * అలిఫ్ -ల్లమ్ -మీమ్ -'స్తద్!  

2. (ఓ ము'హమమద్!) ఈ గ్ర ింధిం నీపై అవత 

రిింప్జేయబడిింద. కావున దీని గురిించి నీ 

హృదయింలో ఏవిధమైన సింకోచిం ఉిండ 

కూడదు. ఇద నీవు (సనామరాిం నుిండి తపేు 

వారికి) హెచురిక చేయట్లనికి (అవతరిింప్ 
జేయబడిింద); మరియు ఇద విశావస్తలకక 

హతోప్దేశ్ిం.  

3. (ప్ర జల్లరా!) మీ ప్ర భువు తరఫు నుిండి 

మీపై అవతరిింప్జేయబడిన దానిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ను) అనుసరిించిండి. మరియు 

ఆయన (అలా్లహ్)ను కాదని ఇతర 

సేాహతులను (సహాయకులను) అనుస  

రిించకిండి. మీరు ఎింతో తకుువగా ఈ 

హతబోధను స్వవకరిస్తత నాారు!  

4. మరియు మేము ఎన్నా నగ్రాలను 

(వాటి నేరాలకు  గాను) నాశ్నిం చేశాము. 

  الر ْْحيِن الر ِحْيمِ  اّلٰلِ ِمْسِب 
ٓص      ممه الٓمّٓ

ِِفْ  يَُكْن  فًََل  اََِلَْك  اُنْزَِل  كِتيٌب 
بِه  َصْدرِ  ِِلُْنِذَر  ِْنُه  مل َحَرٌج  َك 

    ِمنِْيَ ُمؤْ َوذِْكريي لِلْ 
 
 
َما٘  اِ  اََِلْ ت بُِعْوا  ِْن  اُنْزَِل  مل ُكْم 
مِ َوََّل   مْ بلِكُ ر   تَت بُِعْوا  دُ   نِه ٘ وْ ْن 

ُرْوَن محش اَْوَِلَآءَ  ا تََذك     قَلِْيًلا م 
 
 

فََجآَءَها  اَْهلَْكنيَها  قَْريٍَة  ِْن  مل َوَكْم 
 ْ ِ تاا اَْو ُهْم قَآ ا ُسَنا َبيَ بَا   لُْوَن ئ
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వాటిపై, మా శిక్ష (అకస్తమతుత గా) రాతిు వేళలో 

గానీ, లేదా మధాాహాిం వారు విశార ింతి 

తీస్తకునే సమయింలో గానీ వచిుప్డిింద.  

5. వారిపై మా శిక్ష వచిు ప్డినపుుడు వారి 

రోదన: ''నిశ్ుయింగా, మేము 

దురామరాులముగా ఉిండే వారిం!'' అని అనడిం 

తప్ు మరేమీ లేకుిండిింద. 1  

6. కావున ఎవరి వదాకు ప్ర వకత లు 

ప్ింప్బడాారో, వారిని  మేము తప్ుక 
ప్ర శిాస్తత ము. మరియు ప్ర వకత లను కూడా 

తప్ుక ప్ర శిాస్తత ము.2  

7. అపుుడు మేము (జరిగిిందింతా) వారికి 

పూరిత  జా్ఞనింతో వివరిస్తత ము. మరియు మేము 

హాజరు లేకుిండా లేము. 3   

8. మరియు ఆ రోజ్ఞ (కరమల) తూకిం 

నాాయింగా జరుగుతుింద. కావున ఎవరి  

తూనికలు బరువుగా ఉింట్లయో అల్లింటి 

వారే సఫలీకృతులు అవుతారు. 4  

9. మరియు ఎవరి తూనికలు తేలికగా 

ఉింట్లయో, అల్లింటి వారు మా స్తచనలను 

దురామరాింతో తిరసురిస్తత  ఉిండటిం వలన 

తమను తాము నషాు నికి గురిచేస్త 

కునావారు.5   

10. మరియు వాసత వానికి మేము మిమమలిా 

భూమిలో సిరప్రిచాము మరియు అిందులో 

మీకు జీవన వసతులను కలిుించాము. 

(అయినా) మీరు కృతజాత చూపేద చాల్ల 

తకుువ.  

 

1) కాని అపుుడద వారికి ఏ విధింగానూ ప్నికిరాదు. చూడిండి, 40:85.  

2) చూడిండి, 5:109.  

3) అింటే అలా్లహ్ (స్త.త.)కు ప్ర తి ప్ర తాక్ష-ప్రోక్ష, గోచర-అగోచర, విషయాల జా్ఞనిం ఉింద. 

అలా్లహుత'ఆల్ల తన జా్ఞనంతో ప్ర తిచోట  ఉంటాడు.  

4) చూడిండి, 101:6-7 మరియు 'స. బ్బ'ఖ్యరీ, పు. 9, 'హ. 652.  

5) చూడిండి, 101:8-11.  

 

 
 
َدعْ ََكنَ   َفَما  ىُهْم    َجآَءُهْم  اِ وي ْذ 
٘ بَ  لِِمْيَ ن ا كُ ا اِ  اَْن قَالُوْ٘ اُْسَنا٘ اَِّل  ن ا ظي
  
اََِلِْهْم لَ فَ  اُرِْسَل  ِْيَن  اَّل  نَْسـ َلَن  

 يحض َولَنَْسـ َلَن  الُْمرَْسلِْيَ 
 

َعلَْيِهمْ  ن   بِعِلٍْم فَلََنُقص  ُكن ا     َما  و 
   ََغٓئِبِْيَ 

ِۨايَْومَ ْزُن  َوالْوَ  ثَ مجت  قُّ ْلَْ ئِِذ  ُقلَْت َفَمْن 
ا ئَِك  فَاُول    يُْنه  زِ اَموَ  لُْمْفلُِحْوَن  ُهُم 
  

َموَ   َوَمنْ  ْت  فَاُول ئَِك    زِيُْنه  اَخف 
ََكنُْوا  بَِما  اَنُْفَسُهْم  ْو٘ا  َخِِسُ ِْيَن  اَّل 

يييتَِنا َيْظلُِموْ    َن بِا

اَّْلَْرِض  ِِف  ٰنُكْم  َمك  َولََقْد 
لَكُ لْنَ وََجعَ  فِْيهَ ا  محش  يَِش ا َمعَ   ا ْم 
َ قَلِ  ا ت  خجم ْشُكُرْوَن ْيًلا م 



  భాగం: 8 7. సూరహ్ అల్-అ’అరాఫ్ 300 8 :ءُ الُجزْ    ُسوَرةُ األَْعَراف   -7
 

11. మరియు వాసత వానికి మేము మిమమలిా 

సృషు ించాము, పిదప్ మీ రూపానిా తీరిు 

దదాాము. ఆ పిదప్ దైవదూతలను: ''మీరు 

ఆదమ్కు స్తషాు ింగ్ిం (సజా్ఞ) చేయిండి!'' అని 

ఆదేశిించగా, ఒకు ఇబా్బస్ తప్ు అిందరూ 

స్తషాు ింగ్ిం (సజా్ఞ) చేస్తరు, అతడు స్తషాు ింగ్ిం 
చేసేవారిలో చేరలేదు. 6  

12. (అపుుడు అలా్లహ్) అనాాడు: ''(ఓ 

ఇబా్బస!) నేను ఆజా్ఞపిించినప్ుటికీ, స్తషాు ింగ్ిం 

చేయ కుిండా నినుా ఆపిింద ఏమిటీ?'' దానికి 
(ఇబా్బస్): ''నేను అతనికింటే శ్రర షి్టడను. నీవు 

ననుా అగిాతో సృషు ించావు మరియు 

అతనిని మటిు తో సృషు ించావు.'' అని 

జవాబిచాుడు. 7   

13. (అపుుడు అలా్లహ్) ఆజా్ఞపిించాడు: 

''నీవికుడి నుిండి దగిపో! ఇకుడ గ్రవప్డటిం 

నీకు తగ్దు, కావున వళా్లపో! నిశ్ుయింగా, 

నీవు నీచ్చలలో చేరావు!''  

14. (ఇబా్బస్) ఇల్ల వేడుకునాాడు: ''వారు 

తిరిగి లేప్బడే (పునరుతిాన) దనిం వరకు 

నాకు వావధి నివువ!''  

15. (అలా్లహ) సెలవిచాుడు: ''నిశ్ుయింగా 

నీకు వావధి ఇవవబడుతుింద!''  

16. (దానికి ఇబా్బస్) అనాాడు: ''నీవు ననుా 

భర ష్టు ణే చేసనిందుకు, నేను కూడా వారి కరకు 

నీ రుజ్ఞమారాింపై మాట్టవేస కూరుుింట్లను!   

17. ''తరువాత నేను వారి ముిందు నుిండి, 

వారి వనుక నుిండి, వారి కుడివైపు నుిండి 

మరియు వారి ఎడమవైపు నుిండి, వారి 

వైపుకు వస్తత  ఉింట్లను. మరియు వారిలో 

అనేకులను నీవు కృతజా్ఞలుగా పిందవు!'' 8  

 

6) చూడిండి, 2:30-34.  

7) చూడిండి, 18:50, 38:76. అతడు (ఇబా్బస్) జినాాతులలోని వాడు.  

8) చూడిండి, 34:20.  

َخلَ َولَقَ  َص ْد  ُثم   رْ ْقنيُكْم  ي و  ُكْم  ن
اْسُجُدْوا َِّليَدَمحمط  لِلَْمل ئَِكةِ  ُثم  قُلَْنا 
يَُكْن   لَْم  اِبْلِيَْسمحش   ٘ اَِّل  فََسَجُدْو٘ا 

ِنَ       الٰسِجِدْيَن  مل
 

 َ ت اََّل   َمَنَعَك  َما  اِ ْسجُ قَاَل  ْذ َد 
اَنَا  محش  َك تُ اََمرْ  ِنُْهمجتقَاَل  مل   َخَْيٌ 

  ِمنْ   و َخلَْقَته    ن ارٍ ِمْن    َخلَْقَتِِنْ 
    ِطْيٍ 

يَُكْوُن  َفَما  ِمْنَها  فَاْهبِْط  قَاَل 
َ فِْيَها فَاْخُرْج اِن َك   لََك اَْن َتَتَكِب 

   يَْن ِمَن الٰصغِرِ 
٘ اِٰلي يَْوِم ُيْبَعثُ      ْونَ قَاَل اَنِْظْرِِنْ

   رِيَْن َك ِمَن الُْمْنظَ قَاَل اِن  
اَ قَاَل  فَبَِما٘  لَهُ   َتِِنْ ْغَويْ   ْم ََّلَقُْعَدن  
 يحض َطَك الُْمْسَتقِْيَم اِصَ 

ِْنٌۣ بَْيِ اَيِْديِْهْم َوِمْن   تَِين ُهْم مل
ُثم  ََّلي

اَيْمَ  وََعْن  وََعْن  َخلْفِِهْم  انِِهْم 
ِ َشَمآ  اَكْ محش  لِِهمْ ئ ََتُِد  ُهْم  ََثَ َوََّل 

ِكرِيْنَ      شي
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18. (అలా్లహ్) జవాబిచాుడు: ''నీవికుడి 

నుిండి అవమానిించబడి, బహషుృతుడవై 

వళా్లపో! వారిలో ఎవరైతే నినుా అనుసరిస్తత రో! 

మీ  అిందరితో నిశ్ుయింగా, నేను నరకానిా 

నిింపుతాను.''  

19. మరియు: ''ఓ ఆదమ్! నీవూ మరియు 

నీ భారాా సవరాింలో నివసించిండి. మరియు 

మీరిదారూ మీకు ఇషు మైన చోట్టనుిండి 

తినిండి, కానీ ఈ చెట్టు  దరిదాపులకు 

పోకిండి!9 అల్ల  చేసేత  మీరిదారూ దురామరాులలో 

చేరిన వారవుతారు.''  

20. ఆ పిదప్ షై'తాన్ – వారిదారి చూపు 

లకు మరుగుగా ఉనా వారిదారి మరమ 

సి్తనాలను వారికి బహరాతిం చేయట్లనికి, 

రహసాింగా వారి  చెవులలో అనాాడు: 

''మీరిదారూ దైవదూతలు అయిపోతారని, 

లేదా మీరిదారూ శాశ్వత జీవితానిా 

పిందుతారని మీరిదారి ప్ర భువు, మీ ఇదారినీ 

ఈ వృక్షిం నుిండి నివారిించాడు!'' 10   

21. మరియు (షై'తాన్) వారిదారితో 

ప్ర మాణిం చేస్తత  ప్లికాడు: ''నిశ్ుయింగా, 

నేను మీరిదారి శ్రరయోభిల్లషని!''  

22. ఈ  విధింగా వారిదారిని మోసపుచిు, 

తన (ప్నుాగ్డ) వైపునకు తిు పుుకునాాడు. 

వారిదారూ ఆ వృక్షమును (ఫలమును) రుచి 

చూడగానే వారిదారి మరామింగాలు వారికి 

బహరాతమయాాయి. అపుుడు వారు తమపై 

(శ్రీరాలపై) సవరాపు ఆకులను 

కపుుకోస్తగారు. మరియు వారిదారి ప్ర భువు 

వారిదారిని పిలిచి అనాాడు: ''ఏమి? నేను మీ 

ఇదారినీ ఈ చెట్టు  వదాకు పోవదాని 

 

9) చూడిండి, 2:35-36.  

10) చూడిండి, 20:120. 

اْخُرجْ  َمْذءُ   َقاَل  ا  ِمْنَها  ْوما
ْدحُ  ِمْنُهمْ   لََمنْ   محش ْوراا م    تَبَِعَك 
   ن  َجَهن َم ِمْنُكْم اََْجَعِْيَ  ـ َ َل مْ ََّلَ 

َوَزوُْجَك   اَنَْت  اْسُكْن  يَدُم  َويي٘ا
 َحْيُث ِشئُْتَما َوََّل اْلَن َة فَلُُكَ ِمنْ 

جَ  الش  هيِذهِ  ِمَفَت   َرَة َتْقَربَا    نَ ُكْونَا 
     الٰظلِِمْيَ 
 َ ل الش  فَوَْسوََس  نُ ُهَما  َِلُ ْيطي ْبِدَي   
َما  َعنْ يَ رِ و    لَُهَما  ِمْن    ُهَما 

نَهيىُكَما  َما  َوقَاَل  يتِِهَما  َسْوا
٘ اَْن   َربُُّكَما  َجَرةِ اَِّل  َعْن هيِذهِ الش 
ِمَن  تَُكوْ  تَُكْونَا  اَْو  َملََكْيِ  نَا 

    اْْليِِلِْينَ 
٘ َوقَا  َ   َسَمُهَما ل لَُكَما   ْ ِمَن  اِّنلِ

 يحض  الِٰصِحْيَ 

ِ لٰىهُ فَدَ  ب ذَافَلَم  مجت  ُغُرْورٍ َما  ا قَ ا 
يتُُهَما ال َسْوا لَُهَما  بََدْت  َجَرَة  ش 

َرِق َوَطفَِقا ََيِْصفي  ِن َعلَْيِهَما ِمْن و 
اَلَْم   َربُُّهَما٘ ديىُهَما  َونَا محش  اْلَن ةِ

تِلْ  َعْن  الش  ُكمَ اَنَْهُكَما  َجَرةِ  ا 
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వారిించలేదా? మరియు నిశ్ుయింగా, షై'తాన్ 
మీ ఇదారి యొకు బహరింగ్ శ్తుు వని చెప్ు 

లేదా?''  

23. వారిదారూ ఇల్ల వినావిించ్చకునాారు: 

''ఓ మా ప్ర భూ! మాకు మేము అనాాయిం 
చేస్తకునాాము. మరియు నీవు మమమలిా 

కరుణించకపోతే! మమమలిా క్షమిించకపోతే! 

నిశ్ుయింగా, మేము నషు పోయే వారిలోించి 

అయిపోతాము.'' 11  

24. (అలా్లహ్) అనాాడు: ''మీరిందరు 

దగిపిండి! మీరు ఒకరికకరు శ్తుు వులు. 

మరియు మీరిందరికీ ఒక నిరేీత కాలిం వరకు 

భూమిలో నివాసిం మరియు జీవన్నపాధి 

సదుపాయాలు ఉింట్లయి.''  

25. "మీరు అకుడే బర తకాలి. అకుడే 

చావాలి. మరి అకుడి నుించే మీరు వలికి 
తీయబడతారు," అని (అలా్లహ) 

సెలవిచాుడు.   

26. ఓ ఆదమ్ సింతానమా! వాసత వానికి 
మేము మీ కరకు వస్తత ీలను దించాము, అవి 

మీ మరామింగాలను కపుుతాయి మరియు 

మీకు అలింకారమిస్తత యి. మరియు భయ 

భకుత లతో కూడుకునా వసత ీిం అనిాటి కింటే 

శ్రర షిమైన వసత ీిం. ఇవి అలా్లహ స్తచనలలో 

కనిా; వారు గుణపాఠిం నేరుుకునేిందుకు 

గాను, (వీటిని వినిపిస్తత నాాము).  

27. ఓ ఆదమ్ సింతానమా! షైతాను మీ 

తలాి-దిండుర ల నుిండి (సవరా) వస్తత ీలను 

తొలగిించి, వారి మరామింగాలను వారికి 
కనిపిించేల్ల చేస, వారిని సవరాిం నుిండి 

వడలగొటిు నటా్ట మిమమలిా కూడా ఆప్దకు  

(ఫితాకు) గురి చేయకూడదు. నిశ్ుయింగా 

వాడు మరియు వాని సింతతి  వారు 

మిమమలిా చూస్తత నాారు. కాని, మీరు వారిని 

 

11) చూడిండి, 2:37.  

ل ُكَما٘  وَ  نَ اَقُْل  ْيطي الش  لَُكَما   اِن  
بِ  ُدوٌّ عَ     ْيٌ مُّ

اِْن ل ْم وَ ْمَنا٘ اَنُْفَسَناحجم  َظلَ   َنا َرب  قَاََّل  
ِمَن   َلَُكْوَنن   َوتَرَْْحَْنا  َلَا  َتْغفِْر 

      اْْليِِسِيَْن 
ِلَْعٍض قَا  َبْعُضُكْم  اْهبُِطْوا  َل 

َتَقرٌّ  سْ ْرِض مُ  اَّْلَ ْم ِِف َولَكُ مجت  َعُدوٌّ 
َمَتاعٌ   ِحْيٍ و 

     اِٰلي
 

َتْ فِْيهَ قَاَل   تَ ا  َوفِْيَها  ْوَن تُ ُموْ َيْوَن 
 خجم َوِمْنَها َُتْرَُجْوَن 

 
َعلَْيُكْم   اَنَْزْلَا  قَْد  يَدَم  ا  ٘ يَبِِنْ ي

يُّوَ  ا  يتِ اِلَاسا َسْوا ا رِْي  َورِيْشا محش ُكْم 
  لَِك ذي محش  َوِلَاُس اِل ْقويي ذيلَِك َخَْيٌ 

ييي  ا ُرْونَ لََعل هُ   اّلٰلِ   ِت ِمْن  ك  يَذ   ْم 
  
يبَ  ٘  ي يَدمَ ِِنْ َيْفتِنَن كُ   ا الََّل  ُن  ْيطي ش  ُم 

اْلَن ةِ  َِن  مل اَبََويُْكْم  اَْخَرَج  َكَما٘ 
لَُِيِيَُهَما  ِلَاَسُهَما  َعْنُهَما  يَْنُِع 

ي   يَريىُكْم ُهَو َوقَبِيْلُه    اِن ه  محش  تِِهَما َسْوا
لَْنا اِن ا َجعَ محش  ُهمْ نَ  تََروْ ُث ََّل  َحيْ ِمنْ 
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చూడలేరు. నిశ్ుయింగా, మేము విశ్వసించని  

వారికి, షై'తానులను సేాహతులుగా 

చేశాము.  

28. మరియు వారు (అవిశావస్తలు), 

ఏదైనా అశాీలమైన ప్ని చేసనపుడు ఇల్ల 

అింట్లరు: ''మేము మా తిండిర -తాతలను ఈ 

ప్ధాతినే అవలింబిస్తత  ఉిండగా చూశాము. 

మరియు అల్ల చేయమని అలా్లహ్యే 

మమమలిా ఆదేశిించాడు.'' వారితో  అను: 

''నిశ్ుయింగా, అలా్లహ్ అశాీలమైన ప్నులు 

చేయమని ఎనాడూ ఆదేశిించడు. ఏమీ? 

మీకు తెలియని విషయానిా అలా్లహ కు 

ఆపాదస్తత రా?''  

29. (ఓ ము'హమమద్! వారితో) ఇల్ల అను: 

''నా ప్ర భువు నాాయానిా పాటిించమని 

ఆదేశిించాడు. మరియు మీరు ప్ర తి మసజ ద్లో 

(నమా'జ్లో) మీ ముఖ్యలను సరిగాా (ఆయన 

వైపునకే) 12  మరలుుకని నమా'జ్ను పూరిత  

శ్ర ధాతో నిరవహించిండి మరియు ధరామనిా / 

ఆరాధనను (దీన్ను) కేవలిం ఆయన కరకే 

ప్ర తేాకిించ్చకని, ఆయనను మాతు మే పార రిిిం 

చిండి.'' ఆయన మిమమలిా మొదట సృషు ించి 

నటా్ట మీరు తిరిగి సృషు ించబడతారు.  

30. మీలో కిందరికి ఆయన సనామరాిం 

చూపిించాడు. మరికిందరిపై అప్మారాిం రూఢీ 

అయిింద. ఎిందుకింటే వాసత వానికి వారు 

అలా్లహ్ను వదలి షై'తానులను తమ 

సేాహతులుగా చేస్తకునాారు మరియు 

నిశ్ుయింగా, తామే సనామరాిం పై ఉనాామని 

భర మలో ఉనాారు. (5/8)  

31. * ఓ ఆదమ్ సింతానమా మీరు మసజ ద 

కు హాజరయేా ప్ర తీ సమయాన, మీ 

 

12) అింటే మీరు మీ ముఖ్యలను ఖిబాా వైపునకే మరలిు మీ ఆరాధనను కేవలిం అలా్లహ్ 

(స్త.త.) కరకే ప్ర తేాకిించ్చకోిండి. 

ييِطْيَ  اَْوَِلَ الش  ِ آَء    ََّل لِّل  ْيَن 
    ْوَن يُْؤِمنُ 
وََجْدنَا  وَ  َقالُْوا  َفاِحَشةا  َفَعلُْوا  اَِذا 

يبَآَءنَا   ن   بَِهامحش ُقْل اِ   َرنَا مَ اَ   اّلٰلُ وَ َعَلْيَها٘ ا
بِالَْفْحَشآِء   اّلٰلَ  يَاُْمُر  َن  ْولُوْ اَتَقُ محش  ََّل 
    ُمْوَن  َما ََّل َتْعَل   اّلٰلِ   لََعَ 
 
  

ْ رَ اََمَر  قُْل   ِ ا  َواَقِْيُموْ يمط  ْسِط بِالْقِ   بل
َمْسِجٍد  وَْهكُ جُ وُ   ِ

ُُكل ِعْنَد  ْم 
ِْينَ  الل َلُ  ُُمْلِِصْيَ  اْدُعْوُه  َكَما حمق  و 

 ىجت بََداَُكْم َتُعْوُدْوَن 
 
 
 

َعلَْيِهمُ  َحق   ا  َوَفرِيْقا ي  َهدي ا   فَرِيْقا
يلَ الض   الش  هُ اِن  محش  ةُ ل َُذوا  اَت  ييِطْيَ ُم 
ِمنْ اَْوَِلَ  ُدوْ آَء   َويَْحَسُبْونَ   اّلٰلِ ِن   
ْهَتُدْوَن ُهْم اَن      مُّ
 

ِعْنَد   زِيْنََتُكْم  ُخُذْوا  يَدَم  ا  ٘ يَبِِنْ ي
بُْوا َواُْشَ َُكُْوا  و  َمْسِجٍد   ِ

َوََّل   ُُكل
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వస్తత ీలింకరణ ప్టా శ్ర ధా వహించిండి. 13 తినిండి 

తాు గ్ిండి, కాని మితిమీరకిండి. నిశ్ుయింగా, 

ఆయన (అలా్లహ్) మితిమీరే వారిని 

ఇషు ప్డడు.   

32. ఇల్ల అను: ''అలా్లహ్ తన  దాస్తల 

కరకు సృషు ించిన వస్తత ీలింకరణను మరియు 

మించి జీవన్నపాధిని నిషేధిించేవాడెవడు?'' 

(ఇింకా) ఇల్ల అను: ''ఇవి ఇహలోక జీవితింలో 

విశావస్తల కరకే; పునరుతిాన దనమున 

ప్ర తేాకింగా వారి కరకు మాతు మే గ్లవు. 14 

ఈ  విధింగా మేము మా స్తచనలను జా్ఞనిం  

గ్ల వారికి సుషు ింగా వివరిస్తత నాాము.''  

33. ఇల్ల అను: ''నా ప్ర భువు బహరింగ్ింగా 

గానీ, లేదా రహసాింగా గానీ, అశాీల (అసహా 

కరమైన) కారాాలను పాప్కారాాలను 

చేయట్లనిా మరియు అనాాయింగా దౌరజ నాిం 

చేయట్లనిా మరియు ఆయన (అలా్లహ్) 

అవతరిింప్జేసన ప్ర మాణిం ఏదీ లేనిదే 

ఇతరులను అలా్లహ్కు స్తటి (భాగ్  

స్తవములుగా) కలిుించట్లనిా మరియు మీకు 

జా్ఞనిం లేనిదే ఏ విషయానిా అయినా 

అలా్లహ్పై మోప్ట్లనిా నిషేధిించి ఉనాాడు.''  

34. మరియు ప్ర తి సమాజ్ఞనికి ఒక గ్డువు 

నియమిించబడి ఉింద. కావున ఆ గ్డువు 

వచిునపుడు, వారు ఒక ఘడియ వనుక గానీ 

మరియు ముిందుగానీ కాలేరు.  

35. ఓ ఆదమ్ సింతానమా! మీలోనుించే మీ 

వదాకు నా స్తచనలను వినిపిించే ప్ర వకత లు 

వచిునపుడు, ఎవరైతే దైవభీతి కలిగి ఉిండి 

తమను తాము సరిదదాుకుింట్లరో,  అల్లింటి 

 

13) నమా'జ్, 'తవాఫ్, చేసేటపుుడు బటు లు ధరిించటిం విధి. (చూ. స'హీ'హ్ బ్బ'ఖ్యరీ, 

పుసత కిం.1, 'హదీస్' 368) ఇసా్తింకు ముిందు ముషర కులు, క'అబహ 'తవాఫ్ బటు లు 

ధరిించకుిండా చేసేవారు. ఇసా్తిం దానిని నిషేధిించిింద. చూ. 'స. బ్బ'ఖ్యరీ, పు. 1, 'హ. 368. 

14) చూడిండి, 7:50-51.  

الُْمِْسِ   اِن ه  مخت  تُِْسِفُْوا َُيِبُّ   فِْيَ ََّل 
خجم   

مَ  زِيَْنةَ نْ قُْل  َحر َم   ال ِّٰتْ٘   اّلٰلِ    
لِعِ اَْخرَ  يلِبيِت  َبادَِج  َوالط  ِمَن  ه  
ِْزقِ لا ِِف محش  رل يَمُنْوا  ا ِْيَن  لِّل  ِِهَ  قُْل 

ْنَيا َخالَِصةا ي ْوَم الْقِييَمةِ محش اْْلَييوةِ الُّ
لَِك   لَِقْوٍم َكذي اَّْليييِت  ُل  ِ ُنَفصل
    ي ْعلَُمْوَن 

اِ قُ  َحر مَ ن مَ ْل  َ رَ   ا  ِ َما الَْفَواِحَش   بل  
ِمنْ  َومَ َظَهَر  َبَط َها  َواا  ْثَم  َن  َّْلِ
ِ َواْلَْٰغَ  ب اْلَْ غَ   تَُْشُِكْوا  َْيِ  َواَْن   ِ قل
اَْن   بِاّلٰلِ  و  ناا  ُسلْطي بِه   ِْل  يَُنل لَْم  َما 

  َما ََّل َتْعلَُمْوَن   اّلٰلِ َتُقْولُْوا لََعَ 
 
 
 

ٍة   ِ اُم 
 اََجلُُهْم ءَ اَِذا َجآ فَ مجت  اََجٌل َولُِكل
 َ ي سَ اْ ْستَ ََّل  و  ِخُرْوَن  ََّل اَعةا 
   ْقِدُمْوَن يَْستَ 
 
يبَ  ي   ِِنْ٘ ي اِ ا رُُسٌل َدَم  يَاْتَِين ُكْم  ا  م 

حمل   يييِّٰتْ ا َعلَْيُكْم  ْوَن  َيُقصُّ ِْنُكْم  مل
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వారికి ఎల్లింటి  భయమూ ఉిండదు మరియు 

వారు దుుఃఖప్డరు కూడా!  

36. మరియు ఎవరైతే మాస్తచన 

(ఆయాతు) లను  అసతాాలని తిరసురిించి 

వాటి ప్టా దురహింకారిం ప్ర దరిశస్తత రో, 

అల్లింటి  వారు నరకాగిా వాస్తలవుతారు. 

అిందులో వారు శాశ్వతింగా ఉింట్లరు.  

37. ఇక అలా్లహ్పై అసతాాలు కలిుించే 

వాని కింటే; లేదా ఆయన స్తచనలను 

(అసతాాలని) తిరసురిించే వాని  కింటే 

మిించిన దురామరాుడెవడు? విధివార త ప్ర కారిం 

వారి భాగ్ిం వారికి లభిస్తత ింద.15 తుదకు 

మేము ప్ింపే దైవదూతలు వారి పార ణాలు 

తీయట్లనికి వారి వదాకు వచిు: ''మీరు 

అలా్లహ్ను వదలి పార రిిించే వారు (ఆ దైవాలు) 

ఇపుుడు ఎకుడునాారు?'' అని 

అడిగినపుుడు, వారిల్ల జవాబిస్తత రు: ''వారు 

మమమలిా వదలిపోయారు.'' వారు సతా-

తిరస్తురులై  ఉిండేవారని, తమకు 

వాతిరేకింగా తామే స్తక్షామిచ్చుకుింట్లరు.  

38. (అలా్లహ్) అింట్లడు: ''మీకు పూరవిం 

గ్తిించిన జినాాతుల మరియు మానవుల 

సమాజ్ఞలతో చేరి నరకాగిాలోకి 

ప్ర వేశిించిండి.'' ప్ర తి సమాజిం (నరకింలో) 

ప్ర వేశిించినపుడు తన పూరవపు సమాజ్ఞనిా 

శ్పిస్తత ింద. తుదకు వారింతా అకుడ చేరిన 

పిదప్; తరువాత వచిున వారు తమకింటే 

ముిందు వచిున వారిని గురిించి: ''ఓ మా 

ప్ర భూ! వీరే మమమలిా మారాభర ష్టు లుగా 

చేసన వారు, కావున వీరికి రటిు ింపు 

నరకాగిాశిక్ష విధిించ్చ!'' అని అింట్లరు. 16 

 

15) దీనిని వివిధ రకాలుగా బోధిించారు. ఒక అరిిం - వయస్త్ మరియు జీవన్నపాధి 

ఉనాాయి. దీనికి సింబింధిించిన ఆయత్కు చూడిండి, 10:69-70.  

16) చూడిండి, 33:67-68 మరియు 16:25.  

فَ  َواَْصلََح  ات ٰقي  َخْوٌف  َفَمِن  ًَل 
   َعلَْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُْوَن 

ِ َوا َكذ  َّل  وَ بُ ْيَن  يييتَِنا  بِا ْوا ْوا  اْسَتْكَِبُ
اَ اُول  ْنَها٘  عَ  ال ارِ ئَِك  ُب    ُهمْ مجت  ْصحي
ْوَن ْيَها خي فِ        ِِلُ

لََعَ   ي  افََْتي ِن  ِمم  اَْظلَُم    اّلٰلِ َفَمْن 
يييتِه   بِا َب  َكذ  اَْو  ئَِك  اُول  محش  َكِذباا 

الِْكتيِب  َِن  مل نَِصْيُبُهْم  محش َيَنالُُهْم 
 
٘
اِ َحّٰٰت َجآءَ   رُُسلَُنا  تْ َذا  ُهْم 
قَ َيتَ  اَيْ الُوْ٘ َوف ْوَنُهْمحمل  َما ا  ُكْنُتْم   َن 

مِ تَْدُعوْ  ُدْوِن  نْ َن  قَالُْوا محش  ّلٰلِ ا 
اَنُْفِسِهْم   

لََعي٘ وََشِهُدْوا  َعن ا  َضلُّْوا 
   اَن ُهْم ََكنُْوا كيفِرِيَْن 

 
 

٘ اَُمٍم قَْد َخلَْت ِمنْ    قَاَل اْدُخلُْوا ِِفْ
َِن  لِكُ َقبْ  مل َواَّْلِنِْس  الِْ ْم   ِ ِِف نل

دَ َُك  محش  ال ارِ  ل َعَنْت اُم    َخلَْت َما  ٌة 
اِ حَ   محشَها اُْختَ   

٘
فِيَْها ّٰٰت اَرُكْوا  اد  َذا 

يىُهْم  َِّلُْول ىُهْم  اُْخري قَالَْت  احمل  ََجِْيعا
ْونَا فَايتِِهْم َعَذاباا هيُ٘ؤََّلِٓء اََضلُّ   َرب َنا 
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దానికి (అలా్లహ్): ''ప్ర తివాడికి రటిు ింపు (శిక్ష) 

విధిించబడుతుింద, 17 కాని మీరద తెలుస్త 

కోలేరు!'' అని అింట్లడు.  

39. మరియు అపుుడు మొదటి వారు 

తరువాత వచిునవారితో: ''మీకు మాపై 

ఎల్లింటి పార ధానాత లేదు కావున మీరుకూడా 

మీకరమలకు బదులుగా శిక్షను చవిచూడిండి!'' 

అని అింట్లరు.  

40. నిశ్ుయింగా, మా స్తచనలను 

అబదాాలని తిరసురిించి వాటి ప్టా 

దురహింకారిం చూపిన వారి కరకు, ఆకాశ్ 

దావరాలు ఏ మాతు ిం తెరువబడవు. మరియు 

ఒింటె స్తద బెజజ ింలో నుిండి దూరిపోనింత 

వరకు వారు సవరాింలో ప్ర వేశిించజ్ఞలరు. 

మరియు ఈ విధింగా మేము అప్రాధులకు 

ప్ర తిఫలమిస్తత ము.  

41. నరకమే వారి పానుు మరియు వారి 

పైనుిండి దుప్ుటి అవుతుింద. మరియు ఈ 

విధింగా మేము దురామరాులకు ప్ర తిఫల  

మిస్తత ము.  

42. మరియు ఎవరైతే విశ్వసించి 

సతాురాాలు చేస్తత రో! ఏ వాకిత  పై కూడా 

మేము అతని శ్కిత కి మిించిన భారిం వేయము. 

వారిందరు సవరావాస్తలు. అిందులో వారు 

శాశ్వతింగా ఉింట్లరు.  

43. మరియు మేము వారి హృదయాల 

నుిండి ప్రసుర దేవషభావాలను 

తొలగిస్తత ము. వారి  కిర ింద సెలయేళ్లళ 

ప్ర వహస్తత  ఉింట్లయి. మరియు వారు ఇల్ల 

అింట్లరు: ''మాకు ఇకుడికి చేరట్లనికి 

సనామరాిం చూపిన అలా్లహ్కే సమసత  స్తత తాు లు. 

అలా్లహ్ మాకు ఈ సనామరాిం చూప్కపోతే 

 

17) చూడిండి, 34:31-32.  

ال ارِ  َِن  مل ا  لِ قَ حمق  ِضْعفا ٍ  اَل 
ُكل

يِكْن َّل  تَ عْ ضِ  ل    ْعلَُمْوَن ٌف و 
يىهُ ْت اُوْ الَ َوقَ  ىُهْم فَ ل  نَ َما ََك ْم َِّلُْخري

فَُذْوقُوا  لَُكمْ  فَْضٍل  ِمْن  َعلَْيَنا   
 خجم الَْعَذاَب بَِما ُكْنُتْم تَْكِسُبْوَن  

َكذ   ِْيَن  اَّل  يييتَِنا  اِن   بِا بُْوا 
ََّل  َعْنَها  ْوا  لَُهْم   ت حُ ُتفَ   َواْسَتْكَِبُ

وَ بْ اَ  َمآءِ  الس  يَْدُخلُْوَن َواُب  ََّل 
اْلََمُل    َحّٰٰت ن َة  لَْ ا سَ يَلَِج    ملِ ِِفْ 

ََنْزِي  محش  َياِط اْْلِ  لَِك  َوَكذي
   الُْمْجرِِمْيَ 

فَْوقِِهْم  ِمْن  و  ِمَهاٌد  َجَهن َم  ِْن  مل لَُهْم 
لَِك ََنْزِي الٰظلِِمْيَ  محش اٍش َغوَ 

  َوَكذي

 ِ يمَ ْينَ َواَّل  ا وَ   ِت عَ ُنْوا  الٰصلِحي ِملُوا 
َنْفسا ََّل  نَُكللُِف  اِ   وُ ا  ا٘حمس ْسَعهَ َّل  

اَ  ُب  اُول ئَِك  فِيَْها مجت  ن ةِلَْ ا ْصحي ُهْم 
ْوَن  ِِلُ    خي

 ٍ
ِْن ِغلل مل ِِفْ ُصُدْورِهِْم  َما  َونَزَْعَنا 

َتْتِهِ  ِمْن  اَّْلَنْهيرُ ََتْرِْي  َوقَالُوا مجت  ُم 
ِ اْْلَْمُد   ِ  ّلِلٰ ىْي  اَّل  يمط َوَما اَنا لِهيذَ َهدي
اَ ُكن ا ِلَهْ  ىنَ ْن هَ َتِدَي لَْوََّل٘  مجت  اّلٰلُ ا  دي
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మేము సనామరాిం పింద  ఉిండేవారము కాదు. 

మా ప్ర భువు ప్ింపిన ప్ర వకత లు వాసత వింగా 

సతాానేా తీస్తకు వచాురు!'' అపుుడు 

వారికి ఒక వాణ వినబడుతుింద: ''మీరు చేస్తత  

ఉిండిన సతాురాాలకు ఫలితింగా మీరు 

వారస్తలుగా చేయబడిన సవరాిం ఇదే!''  

44. మరియు సవరావాస్తలు, నరక  వాస్త్

లను ఉదాేశిించి ఇల్ల అింట్లరు: ''మా ప్ర భువు 

మాకు చేసన వాగాానానిా మేము వాసత వింగా 

సతామైనదగా పిందాము. ఏమీ? మీరు 

కూడా మీ ప్ర భువు చేసన  వాగాానానిా సతా  

మైనదగా పిందారా?'' వారు జవాబిస్తత రు: 

''అవును!'' అపుుడు ప్ర కటిించే వాడొకడు వారి 

మధా ఇల్ల ప్ర కటిస్తత డు: ''దురామరాులపై 

అలా్లహ్ శాప్ిం (బహషాురిం) ఉింద!''   

45. ఎవరైతే (ప్ర జలను) అలా్లహ్ మారాిం 

నుిండి నిరోధిస్తత రో మరియు అిందులో వకర తను 

వతుకుతారో! అల్లింటి వారే ప్రలోక 

జీవితానిా తిరసురిించిన వారు.   

46. మరియు ఆ ఉభయ వరాాల మధా ఒక 

అడాుతెర ఉింట్టింద. 18 దాని ఎతై్తన ప్ర దేశాల 

మీద కిందరు ప్ర జలుింట్లరు. 19 వారు ప్ర తి 

ఒకురినీ వారి గురుత లను బటిు  తెలుస్త  

కుింట్లరు. వారు సవరావాస్తలను పిలిచి: 

“మీకు శాింతి కలుగు గాక (సల్లిం)!” అని 

అింట్లరు. వారు ఇింకా సవరాింలో ప్ర వేశిించ్

లేదు, కాని దానిని ఆశిస్తత నాారు. (3/4)  

47. * మరియు వారి దృషు  నరకవాస్తల 

వైపునకు మళ్లళించబడినపుడు వారు ఇల్ల 

 

18) చూడిండి, 57:13 మరియు తఫ్స్ర అల ఖురుత బ్బ.  

19) అల్-అ'అరాఫు: ('అరఫున, ఏ.వ.) ఇవి సవరా-నరకాల మధా ఉనా ఉనా ఎతైెన 

ప్ర దేశాలు. అకుడ కిందరు తమ గ్మాసి్తనిం (సవరాిం / నరకిం) కరకు వేచి ఉింట్లరు.  

َجآءَ  رُسُ لََقْد  محش بِاْْلَقلِ   ا بلِنَ رَ   ُل ْت 
اْلَن ُة  تِلُْكُم  اَْن  َونُْوُدْو٘ا 

    اُْورِْثُتُموَْها بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُْونَ 
   

َب  اَْصحي اْلَن ةِ  ُب  اَْصحي َونَادي٘ي 
اَ ل ا ا وَ رِ  قَْد  وََعَدنَا  جَ ْن  َما  ْدنَا 

َفهَ   َربَُّنا  ا  وَجَ ْل َحق  وََعَد  ْدتُّمْ   ا  م   
ُ محش  ا ق  حَ   ُكمْ َربُّ  َنَعمْ قَال فَاَذ َن مجت  ْوا 

ل ْعَنُة   اَْن  بَيَْنُهْم  لََعَ   اّلٰلِ ُمَؤذلٌِنٌۣ 
 يحض الٰظلِِمْيَ 

 ِ َسبِْيِل  اَّل  َعْن  ْوَن  يَُصدُّ   اّلٰلِ ْيَن 
عِ ْونَ َويَْبغُ  وَ َها  امجت  بِاَّْليِخَرةِ  هُ وَجا ْم 
 يمل  ُرْوَن كيفِ 

ِف  ا َولََعَ اَّْلَْعرَ مجت  َجاٌب َما حِ هُ َوبَيْنَ 
بِِسْيمي ي عْ   ٌل ا رِجَ   ٌۣ ّلُُك  مجت  ُهمْ ىرِفُْوَن 

يٌم  َسل اَْن  اْلَن ةِ  َب  اَْصحي َونَاَدْوا 
يَْدخُ يمط  َعلَْيُكمْ  وَُهْم  لَْم  لُوَْها 
      َيْطَمُعْوَن 

 
ُصِفَْت  اَبْ َواَِذا  تِلْ َصارُ   آَء قَ ُهْم 
ال ا  ِب  قَالُْوا  اَْصحي ََّل   ا َرب نَ رِحمل 
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అింట్లరు: ''ఓ  మా  ప్ర భూ! మమమలిా ఈ  

దురామరాులలో చేరుకు!''  

48. మరియు ఎతైెన ప్ర దేశాలపై ఉనావారు 

వారిని (నరకవాస్తలను) వారి గురుత ల  దావరా 

గురిత ించి వారితో అింట్లరు: ''మీరు 

కూడబెటిు న ఆసత పాస్తత లు మరియు మీ 

దురహింకారాలు, మీకు ఏ మాతు ిం ప్నికి 

రాలేదే?  

49. '' 'వీరికీ, అలా్లహ్ తన కారుణాానిా ఏ 

మాతు ిం ప్ర స్తదించడు.' అని మీరు ప్ర మాణాలు 

చేస చెబ్బతూ ఉిండేవారు, వీరేనా? (చూడిండి 

వారితో ఇల్ల అనబడిింద): 'మీరు సవరాింలో 

ప్ర వేశిించిండి, మీకు ఎల్లింటి భయమూ 

ఉిండదు మరియు మీరు దుుఃఖప్డరు కూడా!' ''  

50. మరియు నరకవాస్తలు సవరా్

వాస్తలతో: ''కదా నీళా్ల లేక అలా్లహ్ మీకు 

ప్ర స్తదించిన ఆహారింలో నుిండైెనా కింత మా 

వైపుకు విసరిండి.'' అని అింట్లరు. (దానికి 

సవరావాస్తలు): ''నిశ్ుయింగా, అలా్లహ్! ఈ 

రిండిింటినీ సతా-తిరస్తురులకు నిషేధిించి 

వునాాడు.'' 20 అని అింట్లరు.  

51. వీరే, వారు; ఎవరైతే తమ ధరామనిా 

ఒక ఆటగా మరియు కాలకేు ప్ింగా చేస్తకు 

నాారో. మరియు ఇహలోక జీవితిం వారిని 

మోస్తనికి గురిచేసింద. (అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తత డు): ''వారు ఈ నాటి సమావేశానిా 

మరచి, మా స్తచనలను తిరసురిించినటా్ట, 

ఈ నాడు మేమూ వారిని మరచిపోతాము!''  

52. మరియు వాసత వానికి మేము వారికి 

గ్ర ింధానిా ప్ర స్తదించి, దానిని జా్ఞనపూరవకింగా 

 

20) చూడిండి, 7:32.  

 خجم ْيَ مِ لِ  الٰظ مِ لَْنا َمَع الَْقوْ ََتْعَ 
رَِجاَّلا  اَّْلَْعَراِف  ُب  اَْصحي َونَادي٘ي 

بِِسْيمي  َما٘ ىي ْعرِفُْوَنُهْم  قَالُْوا  ُهْم 
َوَما اَْغِني   ََجُْعُكْم  َعْنُكْم 

وْ      َن ُكْنُتْم تَْسَتْكِِبُ

اَقَْسْمتُ   ِء هيُ٘ؤََّلٓ اَ  ِْيَن  َيَنالُُهُم اَّل  ََّل  ْم 
ََّل   ةَ اْلَن    اُْدُخلُوامحش  ْْحَةٍ بِرَ   اّلٰلُ 

اَنُْتْم َخْوٌف  َوََّل٘  َعلَْيُكْم   
  َتَْزنُْوَن 

  
َب  اَْصحي ال ارِ  ُب  اَْصحي َونَادي٘ي 

ْن اَفِْيُضْوا َعلَْيَنا ِمَن الَْمآءِ اْلَن ةِ اَ 
مِ  ا  اَْو  اِن  محش  اّلٰلُ ُكُم  َرزَقَ م  قَالُْو٘ا 

َمُهَما  ّلٰلَ ا   يحضرِيَْن الْكيفِ  لََعَ َحر 
 
 ِ ا اَّل  َ ْيَن  ِديْ َت  لَعِباا  ُذْوا  و  لَْهواا  َنُهْم 

ْنَيا  الُّ اْْلَييوُة  ْتُهُم  َفاَْلَْوَم  مجت  و َغر 
َكَما   ىُهْم  يَْوِمِهْم  نَْنسي لَِقآَء  نَُسْوا 
 ْوَن  دُ َنا ََيْحَ ييتِ ا بِاي هيَذاحمل َوَما ََكنُوْ 






جِ  فَ َولََقْد  بِِكتيٍب  ُه لْني ص  ئْنيُهْم 
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సుషు ింగా వివరిించి ఉనాాము. 21 అద 

విశ్వసించే వారికి ఒక మారాదరిశని, మరియు 

కారుణాిం.  

53. ఏమీ? వారు (అవిశావస్తలు) దాని 

తుదఫలితిం సింభవిించాలని నిరీకిు స్తత  

నాారా? దాని తుదఫలితిం సింభవిించే 

దనమున, దానిని నిరాక్షాిం  చేసనవారు: 

''వాసత వానికి మా ప్ర భువు ప్ింపిన ప్ర వకత లు 

సతాిం తెచాురు. అయితే ఏమీ? మా కరకు 

సఫారస్త చేయట్లనికి, సఫారస్తదారులు 

ఎవరైనా ఉనాారా? లేదా మేము మళ్ళళ 

తిరిగి (భూలోకింలోకి) ప్ింప్బడితే మేమిింత 

వరకు చేసన కరమలకు విరుదాింగా చేసేవారిం 

కదా?'' అని ప్లుకుతారు. వాసత వానికి వారు 

తమకు తాము నషు ిం కలిగిించ్చకునాారు. 

మరియు వారు కలిుించ్చ కునా (దైవాలనీా) 

వారిని తాజిించి ఉింట్లయి.   

54. నిశ్ుయింగా మీ ప్ర భువైన, అలా్లహ్యే 

ఆకాశాలను మరియు భూమిని ఆర్క దనము 

(అయాామ్)్లలో సృషు ించాడు.22  ఆ పిదప్ 

తన సింహా  సనానిా('అరు స్ను) 

అధిషిించాడు.23  ఆయన రాతిు ని ప్గ్టిపై 

 
21) చూడిండి, 17:15.  

22) యౌమున్: దనిం, మనిం లకిుస్తత నా దనిం (ఒక ప్గ్లు-రాతిు తో కూడుకునాద), ఈ 

భూలోకానికే ప్రిమితమైనద. ఇద మన భూలోకవాస్తల అనుకూల్లనికి అలా్లహ్ (స్త.త.) 

నిరేయిించిన దనిం. దీని సింబింధిం భూమి సించారింతో ఉింద. అలా్లహుత'ఆల్ల ఇకుడ: 

''ఆకాశాలు మరియు భూమిని ఆరుదనాలలో సృషు ించాను.'' అని అింట్టనాాడు. ఈ 

యౌమున్, అింటే యుగ్ిం, దశ్ లేక కాలిం (Aeon, Epoch) కావచ్చు! నిజిం అలా్లహ్కే 

తెలుస్త.  

23) అలా్లహ్ (స్త.త.) ఏ విధింగా తన 'అరు స్ను (సింహాసనానిా / విశావధికారి పీఠానిా) 

అధిషిించి ఉనాాడో మనకు తెలియదు. మనిం దానిని మానవ జా్ఞనప్రిధి ప్ర కారిం 

ఉదాహరణలతో వివరిించటిం తగినద కాదు. మనము ఇల్లింటి విషయాలను ఉనావి 

ఉనాటా్టగా విశ్వసించటమే నిజమైన విశావసిం (ఇబెా-కస్వ'ర్). ఇద ముతషాబిహాత్ - 

అసుషు మైన విషయాలలోనిద. ఈ శ్బాిం ఖుర్ఆన్లో చాల్ల చోటాలో వచిుింద. చూడిండి, 

7:54, 9:129, 10:3, 11:7, 13:2, 20:5, 25:59, 32:4 మరియు 57:4.  

ي لََعي  ُهدا ِعلٍْم  رَْْحَ     للَِقْوٍم و  ةا 
       ْؤِمُنْوَن يُّ 

تَاْوِيْلَه   اَِّل   َيْنُظُرْوَن  يَْوَم  محش  َهْل 
تَاْوِيْلُه   نَُسْوُه  َيُقْوُل   يَاِْتْ  ِْيَن  اَّل   

َجآَءْت   قَْد  َقْبُل  ِ   رُُسُل ِمْن   َناَربل
ِمْلَْ بِا  َا  ل  َفَهْل  مجت  ِ ُشَفَعآَء قل ْن 
َلَ ْشَفعُ فَيَ  نَُردُّ ْوا  اَْو  َفَنعْ ا٘  َغَْيَ مَ   َل 
 ِ َنْعَمُل اَّل  ُكن ا  ْو٘ا  محش  ْي  َخِِسُ قَْد 

ََكنُْوا  ا  م  َعْنُهْم  وََضل   اَنُْفَسُهْم 
ْونَ   خجم  َيْفََتُ

 
َخلََق   اّلٰلُ   َرب ُكمُ اِن    ِْي  اَّل 
مي ال اَي امٍ   َض َواَّْلَرْ ويِت  س  ِست ةِ   ِِفْ 

لََعَ  اْسَتويي  الْ ُثم   ُيْغِِش  يمط  َعرِْش  
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కపిువేస్తత డు. అద దానిని వేగ్ింగా వింబడిస్తత  

వస్తత ింద.  మరియు స్తరా, చిందర , నక్షతాు లను 

ఆయన ఆజాకు కట్టు బడి ఉిండే విధింగా 

సృషు ించాడు. వినిండి! సరవ సృషు  ఆయనదే! 

మరియు ఆజా నడిచేద ఆయనదే. 

సరవలోకాలకు ప్ర భువైన, అలా్లహ్ అపారమైన 

శుభాలు కలవాడు. 24  

55. మీ ప్ర భువును వినయింతో మరియు 

రహసాింగా (మౌనింగా) పార రిిించిండి. 

నిశ్ుయింగా, ఆయన హదాులు మీరే వారిని 

ఇషు ప్డడు.  

56. మరియు భూమిలో సింసురణ జరిగిన 

పిదప్ దానిలో కలాోల్లనిా రేకతిత ించకిండి 

మరియు భయింతో మరియు ఆశ్తో 

ఆయనను పార రిిించిండి. నిశ్ుయింగా, అలా్లహ్ 

కారుణాిం సజజ నులకు సమీప్ింలోనే ఉింద. 25  

57. మరియు ఆయనే తన కారుణాానికి 

ముిందు గాలులను శుభవారత గా ప్ింపుతాడు. 

ఎపుుడైెతే అవి బరువైన మేఘాలను 

ఎతుత కని వస్తత యో మేము వాటిని నిరీజ వమైన 

నగ్రాల వైపునకు తీస్తకనిపోయి వాటి నుిండి 

నీటిని కురిపిస్తత ము. ఆ నీటి వలన ప్లు్

విధాల ఫల్లలను ఉతుతిత  చేస్తత ము. ఇదే 

విధింగా మేము మృతులను కూడా 

లేపుతాము; తదావరా మీరు హతబోధ 

స్వవకరిస్తత రని (వీటిని మీకు 

 

24) తబారక్: Blessed, Exalted, శుభదాయకుడు, శుభప్ర దుడు, శుభకరుడు, అనుగ్ర  

హించ్చ, ఆశీరవదించ్చ, వరాలను, శుభాలను ప్ర స్తదించ్చ, ఘనత గ్ల, మహమ గ్లవాడు.  

25) ఈ రిండు ఆయాతులలో నాలుగు విషయాలు వివరిించబడాాయి.  

  (i) అలా్లహ్ (స్త.త.)ను వినయింతో, రహసాింగా (మౌనింగా) పార రిిించాలి.  

  (ii) పార రినలో మన కోరికలు హదాులు మీరి ఉిండకూడదు.  

  (iii) సింసురణ తరువాత భూమిలో సింకోు భానిా రేకతిత ించకూడదు.  

  (iv) హృదయాలలో అలా్లహ్ (స్త.త.) శిక్ష, భీతితోపాటూ కారుణాింపై ఆశ్కూడా ఉిండాలి. 

 ْ ال  اَل  َيْطلُُبه  هَ َل  ثِيْثااحمل حَ   اَر 
َوالُُّجْوَم   َوالَْقَمَر  ْمَس  الش  و 

بِاَْمرِه   ريٍتٌۣ  اْْلَلْ محش  ُمَسخ  َلُ  ُق  اَََّل 
َ محش  َواَّْلَْمرُ  َربُّ َك  تَِبي ْيَ  الْعيَلمِ   اّلٰلُ 
   

 اِن ه  محش ُخْفَيةا تَََضَُّعا و    ب ُكمْ رَ  اُْدُعْوا
    ممه الُْمْعَتِدْيَن بُّ ََّل َُيِ 
ِِف   ََّل وَ  َبْعَد    ُتْفِسُدْوا  اَّْلَْرِض 

ا اِْصًَل  و َطَمعا َخْوفاا  َواْدُعْوُه  محش ِحَها 
رَْْحَ  َِن  قَرِيْ   اّلٰلِ   َت اِن   مل ٌب 

   الُْمْحِسنِْيَ 

ِْي يُرْ   ُهوَ وَ  ِ   ِسُل اَّل  اٌۣ بَْيَ ييَح بَُْشا الرل
رَْْحَ  اِذَ محش  تِه  يََدْي   

٘
اَ َحّٰٰت  قَل ْت ا٘ 

ثَِقا  ُسقْ َّلا َسَحاباا  ِ هُ ني   يل م  ِلََِلٍ  ٍت  
فَاَنَْزْلَا بِهِ الَْمآَء فَاَْخرَْجَنا بِه  ِمْن  

اثل َمريِت   ِ
ُُنْرِ محش  ُُكل لَِك  ُج  َكذي

ُرْوَن        الَْمْوٰتي لََعل ُكْم تََذك 
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వివరిస్తత నాాము)!26   

58. మరియు స్తరవింతమైన నేల తన 

ప్ర భువు ఆదేశ్ింతో పుషులింగా ప్ింటనిస్తత ింద. 

మరియు నిస్త్రమైన దాని (నేల) నుిండి 

నాసరకిం  ప్ింట తప్ు మరేమీ రాదు. ఈ 

విధింగా మేము కృతజాతలు చూపే వారికి మా 

స్తచనలను వివరిస్తత ము. 27   

59. వాసత వింగా, మేము నూ'హ్ను అతని 

జ్ఞతి వారివదాకు ప్ింపాము. 28 అతను 

వారితో: “నా జ్ఞతి ప్ర జల్లరా! అలా్లహ్నే 

ఆరాధిించిండి. ఆయన తప్ు మీకు మరొక 
ఆరాధా దైవిం లేడు. వాసత వానికి నేను మీపై 

రాబోయే ఆ గొప్ు దనపు శిక్షను గురిించి 

భయప్డుతునాాను.” అని అనాాడు.  

60. అతని జ్ఞతి నాయకులు అనాారు: 

“నిశ్ుయింగా, మేము నినుా సుషు మైన అప్ 

మారాింలో చూస్తత నాాము!”  

61. దానికి (నూ'హ్) అనాాడు: “నా జ్ఞతి 

ప్ర జల్లరా! నేను ఏ మాతు ిం దారి తప్ులేదు. 

మరియు వాసత వానికి నేను సరవలోకాల 

ప్ర భువు యొకు సిందేశ్హరుడను.  

 
26) ఏ విధింగానైతే అలా్లహుత'ఆల్ల వరు ిం కురిపిించి మృత భూమి నుిండి ప్ింట, ఫల్లలను 

ఉతుతిత  చేస్తత డో! అదేవిధింగా, పునరుతిాన దనమున మృతులను కూడా సజీవులుగా 

చేస లేపుతాడు. అలా్లహుత'ఆల్ల ప్ర తిదీ చేయగ్ల సమరిుడు.  

27) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వచనిం: ''అలా్లహ్ (స్త.త.) నాకు ఇచిు ప్ింపిన జా్ఞనిం మరియు 

మారాదరశకతవపు ఉదాహరణ, ధారాళింగా కురిసే వరు ిం ల్లింటిద. దానిని కనిా 

పార ింతాలలోని నేల పీలుుకని మించి ప్ింటలు, ఫల్లలు పుషులింగా ఇస్తత ింద. మరికనిా 

గ్టిు  పార ింతాలు నీటిని నిలబెటిు  తరవాత ప్ిండే ప్ింటలకు, నీరు పారట్లనికి ఉప్యోగ్ప్డ 

తాయి. కాని ఏ రాళా నేల అయితే నీటిని పీలుుకోలేదో, లేక దానిని ఆప్లేదో, అద దానిని 

ఏవిధింగానూ వినియోగిించ్చకోలేదు. ఈ ఉదాహరణలు ఆ మానవుని వింటివి ఎవడైెతే 

అలా్లహ్ ధరామనిా అరిిం చేస్తకుింట్లడో మరియు అలా్లహుత'ఆల్ల నాకు ఇచిు ప్ింపిన 

దానితో మించి ఫలితిం పిందుతాడో! అతడు తాను కూడా జా్ఞనిం పిందుతాడు మరియు 

ఇతరులకు కూడా బోధిస్తత డు. మరొక వాకిత  ఉదాహరణ కూడా ఇల్ల ఉింద: ఎవడైెతే తాను 

సవయింగా కూడా జా్ఞనిం మరియు హతబోధ పిందడు, దేనితోనైతే నేను ప్ింప్బడాాన్న. 

(స'హీ'హ్ బ్బ'ఖ్యరీ, కితాబ్ అల్-'ఇలమస్, బాబ్ ఫ'దాస్ మినల్-'ఇలమస్).  
28) ఈ స్తరహ్లోని 7:59-93 ఆయాతులలో ప్ర వకత ల గాథలునాాయి.  

يلُِب َِلُ  اْلَ وَ  َنَباتُه    الط  ِ   ََيُْرُج  ْذِن بِا
ِ مجت  َربلِه   اِ   َخُبَث ْي  َواَّل  ََيُْرُج   َّل  ََّل 
ِ محش  ادا نَكِ  نَُصل لَِك  اَّْليييِت َكذي ُف 

     خجم لَِقْوٍم ي ْشُكُرْوَن 
فَ  قَْوِمه   اِٰلي  ا  نُوْحا اَرَْسلَْنا  َقاَل لََقْد 

اْعُبُدوا   يَقْوِم  ِنْ   اّلٰلَ ي مل لَُكْم    َما 
 ٍ غَ اِلي ه    َعلَْيكُ اِ محش  َْيُ اََخاُف   ٘ ْ ْم  ّنلِ

     ِظْيٍم َعَذاَب يَْوٍم عَ 
ىَك  مِ ْن قَوْ مِ قَاَل الَْمًَلُ   ِِفْ ه ٘ اِن ا لَََني
بِْيٍ  ٍل مُّ

ي   َضل
 ْ ِ ِكِنل

ي ل يلٌَة و  يَقْوِم لَيَْس ِِبْ َضل قَاَل ي
ِ ْن رَُسْوٌل ملِ      الْعيلَِمْيَ  ر بل
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62. “నా ప్ర భువు సిందేశాలను, నేను మీకు 

చేరవేస్తత నాాను మరియు మీ కరకు 

హతోప్దేశ్ిం చేస్తత నాాను. ఎిందుకింటే! మీకు 

తెలియని విషయాలు అలా్లహ్ వదా నుిండి 

నాకు తెలుస్త.  

63. “ఏమిటీ? మిమమలిా హెచురిించ్

ట్లనికి - మీరు భయభకుత ల వైఖరిని 

అవలింబిించి, తదావరా మీరు కరుణించబడే 

టిందుకు, మీ వదాకు సవయింగా మీ నుించే 

ఒక వాకిత  దావరా - మీ ప్ర భువు తరఫు నుిండి 

ఉప్దేశ్ిం అిందటిం మిమమలిా ఆశ్ురాానికి 

గురి చేసిందా?”  

64. అయినా, వారు అతనిని అసతా  

వాదుడని తిరసురిించారు. కావున మేము 

అతనిని  మరియు అతనితో బాట్ట ఓడలో  

ఉనా వారిని కాపాడాము. మరియు మా 

స్తచనలను అసతాాలని తిరసురిించిన 

వారిని ముించివేశాము. నిశ్ుయింగా, వారు 

గుడాి వారిగా ప్ర వరిత ించిన జనిం. (7/8)  

65. * ఇింకా మేము 'ఆద్ (జ్ఞతి) వదాకు 

వారి స్తదరుడైెన హూద్ను ప్ింపాము. 29  

అతను: “ఓ నా జ్ఞతి స్తదరుల్లరా! మీరు 

అలా్లహ్నే ఆరాధిించిండి, ఆయన తప్ు మీకు 

మరొక ఆరాధా దైవిం లేడు. ఏమీ? మీకు 

దైవభీతిలేదా?” అనిఅనాాడు.  

66. అతని జ్ఞతివారిలో సతా  తిరస్తురు  

లైన నాయకులు ఇల్ల అనాారు: “మేము 

నిశ్ుయింగా నినుా బ్బదాలేమి తనింలో 

చూస్తత నాాము మరియు నిశ్ుయింగా, నినుా 

అసతాప్రులాోించి భావిస్తత నాాము!”  

 
29) ఈ జ్ఞతివారు యమన్ పార ింతింలో ఇస్తక ప్రవతాలలో ఉిండేవారు. ఈ పార ింతపు పేరు 

అహ్'ఖ్యఫ్ అని పేరొునబడిింద. ఈ ఎడారి 'ఉమాన్ మరియు హ'దరమౌత్ మధా ఉింద. 

హూద్ ('అ.స.) బహుశా మొదటి 'అరబ్బు ప్ర వకత . ఇింకా చూడిండి, 89:8.  

رِسي  يِت  اُبَللُِغُكْم  ْ ل ِ ُح  َص َواَنْ   َربل
ِمنَ  َواَْعلَُم  ََّل   اّلٰلِ   لَُكْم  َما 

    نَ ُموْ َتْعلَ 

جَ مْ اَوََعِجْبتُ  اَْن  ِْن  آ   مل ذِْكٌر  َءُكْم 
ِْنُكْم    بلُِكمْ ر   مل رَُجٍل  لََعي 

َولََعل ُكْم   َوِِلَت ُقْوا  َِلُْنِذَرُكْم 
    ْوَن تُرَْْحُ 

ِيْ  بُْوُه فَاَنَْجْينيُه َواَّل  ِِف   َعه  َن مَ فََكذ 
ِيْ لْ الْفُ  اَّل  َواَْغَرْقَنا  بُْوا ِك  َكذ  َن 
 ِ يييتِ ب ا  ان ُهْم ََكنُوْ اِ  محشَنا ا  خجم ِمْيَ  عَ  قَْوما
  

ااِٰلي ََع وَ  ُهْودا اََخاُهْم  يَقْوِم  محش  ٍد  ي قَاَل 
ٍ   اّلٰلَ اْعُبُدوا   اِلي ِْن  مل لَُكْم  َما 

     اَفًََل َتت ُقْوَن محش ه  َغَْيُ 
  

ِ   قَاَل الَْمًَلُ  ِمْن قَْوِمه ٘   ا َكَفُروْ ْينَ اَّل 
 َ ىَك ِِفْ َسفَ اِن ا ل   ن ا َلَُظنَُّك اِ و    اَهةٍ ََني
     بِْيَ ذِ كي ِمَن الْ 
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67. (హూద్) అనాాడు: “నా  జ్ఞతివార 

ల్లరా! నాలో ఏమాతు ిం తెలివి తకుువ తనిం 

లేదు. మరియు నిశ్ుయింగా, నేను సరవ  

లోకాల ప్ర భువు యొకు సిందేశ్హరుడను!  

68. “నేను మీకు నా ప్ర భువు సిందేశాలను 

అిందజేస్తత నాాను. మరియు నిశ్ుయింగా, 

నేను మీకు నమమదగిన శ్రరయోభిల్లషని.  

69. “లేదా! మిమమలిాహెచురిించట్లనికి – 

మీ ప్ర భువు తరఫు నుిండి హతోప్దేశ్ిం – 

మీలోని ఒక వాకిత  దావరా వచిుిందని మీరు 

ఆశ్ురాప్డుతునాారా? నూ'హ్ జ్ఞతి పిదప్ 

మిమమలిా వారస్తలుగా చేస, మీకు అపార 

బల్లధికాతను ఇచిున విషయానిా జాపిత కి 

తెచ్చుకోిండి. 30  ఈ విధింగా అలా్లహ్ మీకు 

చేసన అనుగ్ర హాలను జా్ఞప్కిం చేస్తకుింటే 

మీరు స్తఫలాిం  పిందగ్లరని ఆశిించ వచ్చు!”  

70. వారనాారు: “మేము అలా్లహ్ ఒకుణే 

మాతు మే ఆరాధిించి, మా తిండిర -తాతలు 

ఆరాధిించే  వాటిని వదలిపటు మని 

(చెప్ుట్లనికి) నీవు మా వదాకు వచాువా? 

ఒకవేళ నీవు సతావింతుడవే అయితే నీవు 

మమమలిా  బెదరిస్తత నా దానిని (శిక్షను) 

తీస్తకనిరా!” 31   

71. (హూద్) అనాాడు: “వాసత వానికి మీపై 

మీ ప్ర భువు యొకు ఆగ్ర హిం మరియు శిక్ష 

విరుచ్చకుప్డిింద. మీరు మరియు మీ తిండిర -

తాతలు పట్టు కునా (కలిుత) పేరా 

విషయింలో – అలా్లహ్ ఏ ప్ర మాణిం 

అవతరిించకపోయినా – నాతో వాదుల్లడు 

తునాారా? సరే, అయితే మీరు నిరీకిు ించిండి, 

మీతో పాట్ట నేనూ నిరీకిు స్తత ను!”  

 
30) చూడిండి 89:8 మరియు 41:15. 

31) చూడిండి 8:32. ఇద ముషర క్ ఖురైష్టలు ము'హమమద్ ('స'అ.స.) యొకు ఇసా్తిం 
ఆహావనానికి ఇచిున జవాబ్బ.  

ْ  َقاَل ييَقوْ  ِ ِكِنل
ي ل ِم لَيَْس ِِبْ َسَفاَهٌة و 

ِْن   ِ رَُسْوٌل مل     الْعيَلِمْيَ    ر بل
يِت  اُ  ل ْ بَللُِغُكْم رِسي ِ َواَنَا لَُكْم    َربل

   ِمْيٌ ٌح اَ نَاصِ 
َجآَءُكمْ عَ اَوَ  اَْن  ِْن  ِجْبُتْم  مل ذِْكٌر   
ِْنكُ لََعي   مْ بلِكُ ر   مل رَُجٍل  ْم   
اِْذ محش  َرُكمْ ذِ َِلُنْ  َجَعلَُكْم    َواْذُكُرْو٘ا 

نُْوٍح  قَْوِم  َبْعِد  ِمْنٌۣ  ُخلََفآَء 
 ْ بَص  اْْلَلِْق  ِِف  زَاَدُكْم  مجت  َطةا و 

يََّلَٓء   ا ْم  لََعل كُ   اّلٰلِ فَاْذُكُرْو٘ا 
    ْوَن ْفلِحُ تُ 
ِلَ قَ  اَِجئْتََنا    ْحَده  وَ   اّلٰلَ ْعُبَد  الُْو٘ا 
يَ نَ وَ  ََكَن  َما  ي َذَر  ا فَاْتَِنا بَ ْعُبُد  آُؤنَامجت 

تَ  ِمَن  بَِما  ُكْنَت  اِْن  عُِدنَا٘ 
   الٰصِدقِْيَ 

ِْن   مل َعلَْيُكْم  َوَقَع  قَْد  قَاَل 
و َغَضٌب   بلُِكمْ ر   محش رِْجٌس 

٘ دِلُْونَِِنْ  ا اَتُجَ  ْيُتُموَْها٘ م  َمآٍء سَ اَسْ   ِِفْ
وَ  م  اَنُْتْم  يبَآؤُُكْم  نَز  ا بَِها   اّلٰلُ َل  ا 
ٍن   ِمنْ  ْ  فَ   محشُسلْطي اِّنلِ اْنَتِظُرْو٘ا 
َِن الُْمْنَتِظرِيَْن َمعَ       ُكْم مل
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72. అయితే మేము అతనిని (హూద్ను) 

మరియు అతని తోటి వారిని మా 

అనుగ్ర హింతో రకిు ించాము. మరియు మా 

స్తచనలను అసతాాలని తిరసురిించిన వారి 

వేరాను తెు ించివేశాము. 32  వారు ఎటిు  

ప్రిసితిలోనూ విశ్వసించేవారు కారు.  

73. ఇింకా స'మూద్ జ్ఞతివారి వదాకు వారి 

స్తదరుడైెన, 'స్తలి'హ్ను ప్ింపాము. 33 అతను 

వారితో  ఇల్ల అనాాడు: “నా జ్ఞతి 

స్తదరుల్లరా! అలా్లహ్నే ఆరాధిించిండి. 

ఆయన తప్ు మీకు మరొక ఆరాధా దైవిం 
లేడు. వాసత వానికి, మీ వదాకు మీ ప్ర భువు 

తరఫునుిండి ఒక సుషు మైన స్తచన వచిుింద. 

ఇద అలా్లహ్ మీకు ఒక అదుాత స్తచనగా 

ప్ింపిన ఆడ-ఒింటె కావున దీనిని అలా్లహ్ 

భూమిపై మేయట్లనికి వదలిపటు ిండి. 

మరియు హాని కలిగిించే ఉదాేశ్ింతో దీనిని 

ముట్టు కోకిండి. అల్ల చేసేత  మిమమలిా 

బాధాకరమైన శిక్ష ప్ట్టు  కుింట్టింద.34   

74. “మరియు ఆయన, 'ఆద జ్ఞతివారి 

పిదప్ మిమమలిా వారస్తలుగా చేస 

మిమమలిా భూమిపై సిరప్రచిన విషయిం 
జా్ఞప్కిం చేస్తకోిండి. మీరు దాని మైదానాలలో 

కోటలను  నిరిమించ్చకునాారు. మరియు 

కిండలను తొలచి గ్ృహాలు 

 
32) వారిపై 8 రోజ్ఞలు, 7 రాతుు లు భయింకరమైన తుఫాను గాలి విరుచ్చకుప్డిింద. వారు 

కోసన ఖరూజ ర చెటావల ప్డిపోయారు. చూడిండి, 69:6-8, 11:53-56, 46:24-25.  

33) నబాతియన్్ - తెగ్కుచెిందన స'మూద్ జ్ఞతివారు, 'ఆద్ జ్ఞతికి చెిందనవారు. కావున 

వారు రిండవ 'ఆద్జ్ఞతివారిగా పిలువబడాారు. వారు 'హజ్ఞ'జ్ ఉతత రభాగ్ింలో ఉిండేవారు. 

ఆ పార ింతిం వాది అల్్-ఖురా అనబడుతొింద. వారు ఆ 'హజర స్ పార ింతింలో గుటు లను 

తొలిచి గ్ృహాలను నిరిమించారు. వాటి పేరు మదాయన్్ 'స్తలి'హ్్. ఈ రోజ్ఞ కూడా అవి 

ఈ పేరుతోనే పిలువ బడతాయి. మదాయన్ 'స్తలి'హ్ మదీనహ మునవవరహ మరియ్య 

తబూక్ల మధా ఉనాాయి. ఇప్ుటికికూడా అకుడ స'మూద్ జ్ఞతివారు కిండలను 

తొలిచి నిరిమించినకటు డాలు ఉనాాయి.  

34) చూడిండి, 54:27.  

َمَعه   ِْيَن  َواَّل  ِن ا بِرَ   فَاَنَْجْينيُه  مل ْْحٍَة 
ِْيَن كَ  َدابَِر اَّل  بُ َوَقَطْعَنا  ِ ذ  ب يييتِنَ ْوا   اا

      خجم  َوَما ََكنُْوا ُمْؤِمنِْيَ 
 
َثمُ اِٰلي وَ  صي ْوَد    قَاَل جحم  ا لِحا اََخاُهْم 
ي  اْعُبُدوا  قَ ي لَكُ   اّلٰلَ ْوِم  ِنْ َما  مل   ْم 

ه   ٍ َغَْيُ ِْن  محش  اِلي قَْد َجآَءتُْكْم بَيلَِنٌة مل
بلُِكمْ  ييَةا  اّلٰلِ ِذه  نَاقَُة  هي   محش ر    لَُكْم ا

٘ تَاْكُ فََذُروَْها   ِِفْ اَرْ ْل    اّلٰلِ   ِض  
وْ  َتَمسُّ َفيَ َوََّل  بُِسْوٍٓء  ْم  كُ اُْخذَ َها 

   َذاٌب اََِلٌْم عَ 
 
 
 
َء ِمْنٌۣ  ُرْو٘ا اِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفآ كُ َواذْ 

اَّْلَْرِض  ِِف  بَو اَُكْم  و  ََعٍد  َبْعِد 
ُسهُ  ِمْن  قُُصْوراا  َتت ِخُذْوَن  ْولَِها 

بُ  َباَل  اْلِ َتْنِحُتْوَن  مجت ا ُيْوتا و 
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నిరిమించ్చకునాారు. కావున అలా్లహ్ 

అనుగ్ర హాలను జా్ఞప్కిం చేస్తకోిండి. మరియు 

భూమిపై అన రిానిా, కలాోల్లనిా  

రేకతిత ించకిండి!”  

75. ('స్తలి'హ్) జ్ఞతివారిలోని అహింకారు 

లైన నాయకులు విశ్వసించిన బలహీన వరాిం 

వారితో అనాారు: “స్తలిహ్ తన ప్ర భువు 

ప్ింపిన ప్ర వకత  అని మీకు నిశ్ుయింగా 

తెలుస్త?” దానికి వారు: ''మేము నిశ్ుయింగా 

అతని దావరా ప్ింప్బడిన సిందేశానిా 

విశ్వసస్తత నాాము.'' అని జవాబిచాురు.  

76. ఆ అహింకారులనాారు: “మీరు 

విశ్వసించిన దానిని మేము నిశ్ుయింగా, 

తిరసురిస్తత నాాము!”  

77. ఆ తరువాత వారు ఆ ఆడ  ఒింటె 

వనుక కాలి మోకాలి పదానరిం కోస (చింపి), 

తమ ప్ర భువు ఆజాను ఉలాింఘించి, అతనితో 

అనాారు: “ఓ 'స్తలి'హ్! నీవు నిజింగానే 

సిందేశ్హరుడవైతే నీవు మమమలిా బెదరిించే, 

ఆ శిక్షను తీస్తకురా!”  

78. అపుుడు వారిని భూకింప్ిం ప్ట్టు  

కునాద.35 వారు తమ ఇిండాలోనే బోరాా 

(శ్వాలుగా మారి) ప్డిపోయారు.  

79. పిదప్ అతను ('స్తలి'హ్) వారి నుిండి 

తిరిగిపోతూ అనాాడు: “ఓ నా జ్ఞతి 

ప్ర జల్లరా! వాసత వింగా, నేను నా ప్ర భువు 

సిందేశానిా మీకు అిందజేస్తను. మరియు 

మీకు మించి సలహాలను ఇచాును, కానీ 

మీరు మించి సలహాలు ఇచేు వారింటే 

ఇషు ప్డలేదు!”   

 
35) ఇకుడ రజ్ఫతున్ - భూకింప్ిం, అని ఉింద. మరొకచోట 54:31లో, 'సైె'హతున్ - 

భయింకర అరుపు (ధవని), అని వార యబడి ఉింద. బహుశా ఈ రిండు ఒకేస్తరి వచిు 

ఉింట్లయి.  

يََّلَٓء  اْذُكُروْ٘ فَ  ا ِِف   َوََّل   اّلٰلِ ا  َتْعَثْوا 
    ِدْيَن ُمْفسِ  ْرِض اَّْلَ 

ِمْن    الَْمًَلُ   قَاَل  ْوا  اْسَتْكَِبُ ِْيَن  اَّل 
يَمَن  قَ  ِْيَن اْسُتْضعُِفْوا لَِمْن ا ْوِمه  لِّل 

رَْسٌل اَن  صي ِمْنُهْم اَتَْعلَُمْوَن   ا مُّ لِحا
ِْن   بلِه  مل اِن  قَالُوْ٘ محش  ر  ِ ا  ب اُرْ ا  بِه  سِ َما٘  َل 

  ُمْؤِمُنْوَن 
ِْيَن   اَّل  وْ٘ اْسَتكْ قَاَل  َِِبُ بِاَّل  اِن ا  ْي٘  ا 

يمَ     ُتْم بِه  كيفُِرْوَن نْ ا

اَْمرِ َفَعَقرُ  َعْن  وََعَتْوا  ال اقََة  وا 
ائْتِنَ   َربلِِهمْ  لُِح  ييصي بَِما َوقَالُْوا  ا 

  ْيَ تَعُِدنَا٘ اِْن ُكْنَت ِمَن الُْمرَْسلِ 
 
فَاَْصَبحُ هُ اََخَذتْ فَ  الر ْجَفُة  ِِفْ ُم  ْوا 

      ِمْيَ  جيثِ َدارِهِمْ 

وَ عَ َفَتَوّٰل   لََقْد  قَ ْنُهْم  يَقْوِم  ي اَل 
رَِسالََة  اَبْلَْغُتكُ  ْ ْم  ِ َونََصْحُت   َربل

ُتِبُّْوَن  َّل   يِكْن  َول لَُكْم 
     ِحْيَ الِٰص 
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80. మరియు లూ'త్! 36  తన జ్ఞతి  

వారితో: “ఏమీ? మీరు ఇింతకు పూరవిం 

ప్ర ప్ించింలో ఎవవరూ చేయని అశాీల చేషు లకు 

పాలుడుతారా?” అని అడిగిన విషయిం జాపిత కి 

తెచ్చుకోిండి.  

81. ''వాసత వానికి, మీరు స్వత ీలను వదలి 

కామింతో పురుష్టల వదాకు పోతునాారు. 

వాసత వింగా, మీరు మితిమీరి ప్ర వరిత స్తత నాారు.  

82. కాని అతని జ్ఞతి వారి జవాబ్బ కేవలిం 

ఇల్లగే ఉిండెను: 37 “వీరిని మీ నగ్రిం  నుిండి 

వళాగొటు ిండి. వాసత వానికి వీరు తమను తాము 

మహా ప్వితుు లని అనుకుింట్టనాారు!”  

83. ఆ పిదప్ మేము అతనినీ మరియు 

అతని ఇింటివారినీ – అతని భారాను తప్ు 

– రకిు ించాము. ఆమ వనుక ఉిండిపోయిన 

వారిలో చేరిపోయిింద. 38  

84. మరియు మేము వారిపై (రాళళ) 

వరాు నిా కురిపిించాము.39  చూడిండి! 

అప్రాధుల ప్రిణామిం ఏమయిిందో!  

85. మరియు మేము మద్యన్ జ్ఞతి  వారి 

వదాకు వారి సహోదరుడు ష్ట'ఐబ్ను 

 

36) లూ'త్ ('అ.స.) ఇబార హీమ్ ('అ.స.) యొకు స్తదరుని కుమారులు. అతని ('అ.స.) 

వృతాత ింతిం, 11:69-83 లలో వివరింగా ఉింద. అతను ('అ.స.) ఇబార హీమ్ (అ.స.)ను 

విశ్వసించారు. అతను ('అ.స.) నివసించిన నగ్రిం, 'స్తడోమ్',  జ్యరాన్ మరియు బైెతుల్ 

మఖాిస్ మధా మృత-సముదర  పార ింతింలో ఉింద. అతని జ్ఞతివారు చరితు లో మొదటిస్తరి 

పురుష్టలు-పురష్టలతో  లైింగిక-కిరయ (Sodomy) చేయస్తగారు. స్వత ీలను వదలి, 

పురుష్టలు-పురష్టలతో తమ కామ ఇచఛను పూరిత  చేస్తకునేవారు. ఇద మహాపాప్ిం. కాని 

ఈ రోజ్ఞ కనిా దేశాలలో ఇద నేరమూ కాదు, పాప్మూ కాదు. ఇద వారి దగా్ర చటు ిం రీతాా 

ఆమోదించబడిింద. షరీయత్లో దీని శిక్ష వాభిచారానికి ఇవవవలసన శిక్షయే!  

37) చూడిండి, 27:56.  

38) చూడిండి, 11:81 మరియు 66:10.  

39) చూడిండి, 11:82.  

اَتَ  لَِقْوِمه ٘  قَاَل  اِْذ  ا  َن اْتُوْ َولُْوطا
ِمنْ   ةَ لَْفاِحشَ ا بَِها  َسَبَقُكْم    َما 

َِن الْ        ْيَ عيلَمِ اََحٍد مل

َِلَ  ِْن    اْتُْونَ اِن ُكْم  مل َشْهَوةا  الرلَِجاَل 
ال قَْوٌم  محش  نلَِسآءِ ُدْوِن  اَنُْتْم  بَْل 
ِْسِفُْوَن     مُّ

٘ اَْن قَالُْو٘ا َوَما ََكَن َجَواَب قَ  ْوِمه ٘ اَِّل 
ملِ  ن ُهْم اِ مجت  تُِكمْ قَْريَ ْن  اَْخرُِجوُْهْم 
   ُرْوَن اُنَاٌس ي َتَطه  

َواَ َجْيني فَاَنْ    حمسْمَراَتَه  ااَِّل     ْهلَه ٘ ُه 
       ََكنَْت ِمَن الْغيِِبِيَْن 

اَواَ  َطرا م  َعلَْيِهْم  فَاْنُظْر محش  ْمَطْرنَا 
 ْ    خجمُمْجرِِمْيَ  َكْيَف ََكَن ََعقَِبُة ال

ُشعَ  اََخاُهْم  َمْدَيَن  اَل قَ محش  ا ْيبا َواِٰلي 
يَقوْ  اْعُبُدوا  مِ ي لَ   اّلٰلَ   ِْن  َما  مل ُكْم 
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(ప్ింపాము).40 అతను వారితో అనాాడు: 

“నా జ్ఞతి  ప్ర జల్లరా! అలా్లహ్నే ఆరాధిిం 

చిండి, మీకు ఆయన తప్ు మరొక ఆరాధా 
దైవిం లేడు. వాసత వింగా మీ వదాకు, మీ ప్ర భువు 

దగా్ర నుిండి సుషు మైన (మారాదరశకతవిం) 

వచిుయునాద. కలిచేటప్ుడు మరియు 

తూచేటపుుడు పూరిత గా చేయిండి. ప్ర జలకు 

వారి వస్తత వులను తగాిించి ఇవవకిండి. భూమిపై 

సింసురణ జరిగిన తరువాత కలాోల్లనిా 

రేకతిత ించకిండి. మీరు విశావస్తలు అయితే, 

ఇదే మీకు మేలైనద.  

86. “మరియు ఆయనను విశ్వసించిన 

వారిని, అలా్లహ్ మారాిం నుిండి నిరోధిించ 

ట్లనికి వారిని బెదరిస్తత , అద వకర మైనదని 

చూప్గోరి ప్ర తి మారాింలో కూరోుకిండి. మీరు 

అలు సింఖాలో ఉనాపుుడు ఆయన మీ 

సింఖాను అధికిం చేసన విషయానిా జా్ఞప్కిం 

చేస్తకోిండి. మరియు కలాోలిం రేకతిత ించిన వారి 

గ్తి ఏమయిిందో చూడిండి.  

87. “మరియు నా దావరా ప్ింప్బడిన 

దానిని (సిందేశానిా) మీలో ఒక వరాిం వారు 

విశ్వసించి మరొక వరాిం వారు విశ్వసించక 

పోతే! అలా్లహ్ మన  మధా తీరుు  చేసేవరకూ 

సహనిం వహించిండి. మరియు ఆయనే 

అతుాతత మింగా తీరుునిచేువాడు!” 41  

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

 
40) మద్యన్్: ఒక తెగ్ మరియు నగ్రపు పేరు. వారి వదాకు ష్ట'ఐబ్ ('అ.స.) ప్ర వకత గా 

ప్ింప్బడాారు. దీని మరొక పేరు అయ్క్హ్్. అద ఇప్ుటి 'అఖబా అగాధిం (Gulf of 

Aqaba) నుిండి ప్డమటి వైపుకు సనాయి దీవప్కలుిం (Sinai Peninsula) మరియు 

మో'ఆబ్ (Moab) ప్రవతాల వరకు మరియు మృత సముదర పు (Dead See) తూరుు 

దకుున ఉింద. అకుడ నివసించే వారు అమోరైట్ (Amorite) తెగ్కు చెిందన 

'అరబ్బులు. ష్ట'ఐబ్ ('అ.స.) మరొక పేరు ఎతోు  (Jethro), ఇతనే మూస్త ('అ.స.) 

యొకు భారా-తిండిర  అని కిందరు వాాఖ్యాతల అభిపార యిం. ఇింకా చూడిండి, 26:176. 

41) చూడిండి, 9:52. స'హీ'హ బ్బ'ఖ్యరీ, పుసత కిం 9, 'హదీస' నిం. 252, 266, 267, పుసత కిం 

2, 'హదీస' నిం.539.                            ------- 

 

 ٍ ِْن    بَيلَِنةٌ   قَْد َجآَءتُْكمْ محش  ه   َغَْيُ اِلي مل
بلُِكمْ  وَ   ر  الَْكْيَل  الِْمْْيَاَن فَاَْوفُوا 

اَْشَيآَءُهْم   ال اَس  َتْبَخُسوا  َوََّل 
ُتْفسِ  َبْعَد  َوََّل  اَّْلَْرِض  ِِف  ُدْوا 

خَ ذيلِكُ محش  ِحَها اِْصًَل  ل ُكْم  َْيٌ  ْم 
ْؤِمنِْيَ نْ اِ     ممه  ُكْنُتْم مُّ

  
َتْقعُ  ِ   اُدوْ َوََّل  ِصَ بُِكلل ٍط  ا  

وَ عِ تُوْ  َسبِيِْل تَ ُدْوَن  َعْن  ْوَن  ُصدُّ
يمَ   اّلٰلِ  ا َمْن ا مجت َن بِه  َوَتْبُغْوَنَها ِعوَجا

قَلِ  ُكْنُتْم  اِْذ  ْيًلا َواْذُكُرْو٘ا 
ُكمْ  َ ََكَن ممس  فََكَث  َكْيَف  َواْنُظُرْوا 

   ْيَن دِ الُْمْفسِ َبُة ََعقِ 
 ِ َطآئ ََكَن  ِْنُكْم  َواِْن  مل يمَ َفٌة  ْوا  ُن ا

 ِ اُرْسِ ب ِْي٘  بِه  اَّل  ل ْم  وَ   لُْت  َطآئَِفٌة 
وْ   اّلٰلُ ا َحّٰٰت ََيُْكَم  يُْؤِمُنْوا فَاْصِِبُ

    َخَْيُ اْْليِكِمْيَ  ُهوَ وَ مجت بَيَْنَنا


