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88.  [(*)] దురహంకారులైన అతని జాతి 

నాయకులు అనాారు: “ఓ షు'ఐబ్! మేము 

నిన్నా మరియు నీతో బాటు విశ్వసంచిన 

వారినీ, మా నగరం నండి తప్పక 

వెళ్ళగొడతాము. లేదా మీరు తిరిగి మా 

ధరమంలోకి రండి!” అతన అనాాడు: 

“మేము దానిని అసహ్యంచుకునాప్పటికీ 

(మీ ధరమంలోకి చేరాలా)?”   

89. (ఇంకా ఇలా అనాాడు): “వాసత వంగా 

అలాాహ్ మాకు (మీ ధరమం నండి) విముకిి 
కలిగించిన తరువాత కూడా మేము తిరిగి మీ 

ధరమంలోకి చేరితే! మేము అలాాహ్్పై అబద్ధ ం 

కలిపంచిన వారమవుతాము. మా ప్ర భువైెన, 

అలాాహ్ కోరితే తప్ప! మేము తిరిగి దానిలో 

చేరలేము. మా ప్ర భువు జాానం ప్ర తి 

వస్తత వున్న ఆవరించి ఉంది. మేము అలాాహ్ 

నే నముమకునాాము. ‘ఓ మా ప్ర భూ! మా 

మధయ మరియు మా జాతి వారి మధయ 

నాయయంగా తీరుపచేయి. మరియు నీవే 

అత్యయతత మమైన తీరుప చేసేవాడవు!’ ”   

90. మరియు అతని జాతిలోని సతయ-తిర  

స్కారులైన నాయకులు అనాారు: “ఒకవేళ్ 

మీరు షు'ఐబ్న అనసరిసేత ! నిశ్చయంగా 

మీరు నష్ట ం పందిన వారవు తారు.”  

91. అప్పపడు వారిని ఒక భూకంపం 

ప్టుట కునాది. 42  వారు తమ ఇండాలోనే బోరాా 

(శ్వాలుగా మారి) ప్డిపోయారు.  

92. షు'ఐబ్న (అబద్ధ మాడుత్యనాాడని( 

తిరసారించిన వారు అకాడ ఎనాడూ 

నివసంచి ఉండనే లేద్నాటాుగా నశంచి 

పోయారు. షు'ఐబ్న అబద్ధ మాడు 

 

42 ) ఇకాడ రజ్ఫత్యన్ - భూకంప్ం అని, 11:94లో 'సై'హత్యన్ -భయంకరమైన అరుప్ప 

(ధవని) అని, మరియు 26:189లో”జులా్త్యన్ – మేఘాల్ ఛాయ అని, ఉంది. అనీా ఒక 

దాని వెంట ఒకటి, ఒకేస్కరి వచ్చచయనా మాట, (ఇబ్నా-కసీ'ర్).  

الَْمَلا  ِمْن    قَاَل  ْوا  اْسَتْكََبا ِْيَن  اَّلذ
ِْيَن   َعْيبا َواَّلذ قَْوِمٖه ََلاْخرَِجنذَك يٰشا
اَْو  قَْريَتَِنا٘  ِمْن  َمَعَك  اَٰمناْوا 

ِملذتَِنا  ِِفْ  ْودانذ  نذ محش  ََلَعا كا اََولَْو  ا قَاَل 
  ممه  كٰرِهِْيَ 
افْ  اِْن   ا َكِذب    ّلٰلِ ا  ََعَ يَْنا  َتَ قَِد 

ََنٰىَنا دْ عا  اِْذ  َبْعَد  ْم  ِملذتِكا ِِفْ  نَا 
اَْن محش  ِمْنَها   اّلٰلا  ََلَا٘  ْونا  يَكا َوَما 

ذَشآَء   ٘ اَْن ي ْوَد فِْيَها٘ اَِّلذ محش َربَُّنا   اّلٰلا نذعا
َشْ   َربَُّنا وَِسَع   ذ  ا ء  ُكا ِعلْم   ََعَ محش   
َْنا   اّلٰلِ   يَْنَنا َوبَْيَ بَ   حْ َت افْ   َنا بذ رَ محش  تََوَّكذ
َخْْيا نَ قَْومِ  َواَنَْت   ِ بِاْْلَق  ا 

   الْٰفتِِحْيَ 

ِمْن   ْوا  َكَفرا ِْيَن  اَّلذ الَْمَلا  َوقَاَل 
ْم   اِنذكا َعْيب ا  شا اتذَبْعتاْم  لَئِِن  قَْوِمٖه 

ْوَن  ِِٰسا    اِذ ا َّلذ
الرذْجَفةا  ما  فَاَْصبَ فَاََخَذْتها ِِفْ   ْوا  حا

  محل ْيَ ٰجثِمِ  هِمْ َدارِ 
ِْينَ  باوْ كَ   اَّلذ ذْم َيْغنَْوا ا  ذذ َعْيب ا ََكَْن ل شا
ََكناْوا جحت  فِْيَها  َعْيب ا  شا باْوا  َكذذ ِْيَن  اََّلذ

ما اَّْلِِٰسِيَْن     ها
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త్యనాాడని తిరసారించిన వారే వాసత వానికి 
నష్ట ం పందిన వారయాయరు.  

93. (షు'ఐబ్) ఇలా అంటూ వారి నండి 

మరలి పోయాడు: “నా  జాతి ప్ర జలారా! 

వాసత వంగా నేన నా ప్ర భువు సందేశాల్న 

మీకు అంద్జేస్కన మరియు మీకు 

హ్తోప్దేశ్ం చేస్కన. అయితే ఇప్పడు సతయ 
తిరస్కారులైన జాతివారి  కొరకు నేనందుకు 

దుుఃఖంచ్చలి?”  

94. మరియు మేము ఏ నగరానికి ప్ర వకిన 

ప్ంపినా! దాని ప్ర జల్న ఆప్ద్ల్కు మరియు 

దౌరాాగాయనికి గురిచేయకుండా ఉండలేదు, 

తదావరా వారు వినముు లు అవుతారని!  

95. ఆ తరువాత వారి  దురవసథ న, మంచి 

సథ తిగా మారిచన పిద్ప్ వారు హాయిగా 

ఉంటూ ఇలా అనాారు: “వాసత వానికి 
కష్ట స్తఖాలు మా పూరివకుల్కు (తాత-

ముతాత తల్కు) కూడా సంభవించ్చయి.” 

కావున మేము వారిని అకస్కమత్యత గా 

ప్టుట కునాాము మరియు వారు దానిని 

గర హ్ంచలేక పోయారు. 43   

96. మరియు ఒకవేళ్ ఆ నగరాల్ వాస్తలు 

విశ్వసంచి, దైవభీతి కలిగి  ఉంటే – మేము 

వారిపై ఆకా శ్ం నండి మరియు భూమి నండి 

– సరవశుభాల్న తెరిచే వాళ్ళము. కాని 

వారు తిరసారించ్చరు, కనక వారు చేసన 

కరమల్కుఫలితంగా మేము వారిని శకిష ంచ్చము.  

97. ఏమీ? ఈ నగరాల్ వాస్తలు, తాము 

నిద్ర పోయేటప్పపడు రాతిి సమయమున వచేచ 
మా శక్ష నండి నిరాయంగా ఉనాారా?  

98. ఏమీ? ఈ నగరాల్వాస్తలు, తాము 

ఆటపాటలాో ఉనాప్పపడు పదెకేా 

సమయమున వచేచ మా శక్ష నండి 

నిరాయులై ఉనాారా?  

 

43) చూడండి, 6:42-45.  

 
لََقْد   يَٰقْوِم  َوقَاَل  ْم  َعْنها َفَتَوّٰٰل 

ْم رِٰسلِٰت   ْ اَبْلَْغتاكا ِ ْحتا َونََص   َرب 
اٰٰس مجت  مْ لَكا  ََعٰ فََكْيَف  قَ    م  وْ  
      خجم فِرِيَْن كٰ 
 ٘ ٘ اَ   َوَما اَِّلذ ِب   

نذ ِْن  م  قَْريَة   ِِفْ  رَْسلَْنا 
آءِ   ذ َوالَّضذ بِاْْلَاَْسآءِ  اَْهلََها  اََخْذنَا٘ 

ْوَن  ذعا ْم يََّضذ    لََعلذها
اْْلََسَنَة  ي ِئَةِ  السذ َمََكَن  َْلَا  بَدذ ثامذ 

اْوا قَْد مَ َعَفْوا وذ َحّٰٰت   ا نَ ءَ اٰبَآ   سذ قَال
وَ ا آءا  ذ آ لالَّضذ ذ َبْغَتة  ءا ِسذ ْم  فَاََخْذنٰها  

ْوَن  را ْم ََّل يَْشعا    وذها

َقْوا   َواتذ اَٰمناْوا  ٰر٘ي  الْقا اَْهَل  اَنذ  َولَْو 
َمآِء   َِن السذ لََفَتْحَنا َعَلْيِهْم بََركٰت  م 

باْوا  ٰ   َواَّْلَْرِض َولِٰكْن َكذذ ْم  َفاََخْذن ها
      نَ وْ با يَْكسِ   ْوا بَِما ََكنا 
ااَ   اَفَاَِمنَ  ْم لْ ْهلا  يذاْتِيَها اَْن  ٰر٘ي  قا

َنا َبيَ  ْوَن ا بَاْسا ْم نَآئِما  ىجت ت ا وذها

ْم  يذاْتِيَها اَْن  ٰر٘ي  الْقا اَْهلا  اََواَِمَن 
يَلَْعباْوَن   ْم  وذها ًح   ضا َنا   بَاْسا
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99. ఏమీ? వారు అలాాహ్ వ్యయహం నండి 

నిరాయంగా ఉనాారా? నాశ్నం  కాబోయే 

వారు తప్ప, ఇతర జాతి వారెవవరూ అలాాహ్ 

వ్యయహం నండి నిరాయంగా ఉండజాల్రు. 44   

100. ఏమీ? పూరవప్ప భూలోకవాస్తల్ 

తరువాత, భూమికి వారస్తల్యిన వారికి, 

మేము కోరితే వారి పాపాల్ వల్న వారికి 

కూడా శక్ష విధంచగల్మని ఉప్దేశ్ం 

అంద్లేదా? మరియు మేము, వారి 

హృద్యాల్ మీద్ ముద్ర  వేస్కత ము, దాని  వలా్ 

వారు (మా హ్తోప్దేశానిా) వినలేరు.   

101. ఈ నగరాల్ వృతాత ంతాల్న 

కొనిాంటిని మేము, నీకు వినిపిస్తత నాాము. 

మరియు వాసత వానికి వారి వదె్కు వారి 

ప్ర వకిలు సపష్ట మైన (నిద్రశనాలు) తీస్తకొని 

వచ్చచరు. 45  కాని వారు ముందు తిరసా 

రించిన దానిని మరల్ విశ్వసంచేవారు కాదు. 

ఈ విధంగా అలాాహ్ సతయ-తిరస్కారుల్ 

హృద్యాల్పై ముద్ర వేస్కత డు. 46   

102. మరియు మేము వారిలో చ్చలా 

మందిని తమ వాగెానానిా  పాటించే వారిగా 

చూడలేదు. మరియు వాసత వానికి వారిలో 

చ్చలా మందిని అవిధేయులు (ఫాసఖీన్) గానే 

పందాము.  

103. ఆ తరువాత మేము మూస్కన మా 

సూచనల్తో ఫిర్'ఔన్ మరియు అతని 

అధకారుల్ వదె్కు ప్ంపాము. వారు, వాటి 

 
44) చూడండి, 3:54, 33:62 మరియు 35:43.  

45) చూడండి, 17:15.  

46) అలాాహ్్ (స్త.త.)కు ప్ర తిదానిని గురించి, దాని భూతకాల్ప్ప, వరిమాన కాల్ప్ప 

మరియు భవిష్యత్యత  కాల్ప్ప విష్యాల్నీా తెలుస్త. ఇద్ంతా ఒక గర ంథంలో వార యబడి 

ఉంది. అలాాహ్్ (స్త.త.) అపారుడు, సరవ ప్రిచిత్యడు. కాబటిట , ఇకాడ: “సతయ-
తిరస్కారుల్ హృద్యాల్ మీద్ ముద్ర  వేయబడి ఉంది.” అని చెప్పబడింది.('స. 

బు'ఖారీ, తఫ్సీర్ సూ. అల్-లైల). 

َمْكَر   يَاْمَ فَ مجت  اّلٰلِ اَفَاَِمناْوا  نا  َل 
ْونَ ما وْ قَ لْ َّلذ ااِ  اّلٰلِ َمْكَر   خجم    اَّْلِِٰسا

 
اَّْلَْرَض وَ اَ  يَرِثاْوَن  ِْيَن 

لَِّلذ َيْهِد  لَْم 
نََشآءا  ذْو  ل اَْن  اَْهلَِها٘  َبْعِد  ِمْنْۣ 

ناْوبِِهمْ  بِذا ْم  ََعٰ مجت  اََصْبنٰها َوَنْطَبعا 
ْوَن  ْم ََّل يَْسَمعا     قالاْوبِِهْم َفها

الْقا  صُّ تِلَْك  َنقا ِمنْ ٰري  َعلَْيَك     
ِ اَْۣن َجآ وَ مجت  ا هَ َبآئ را َءتْ لََقْد  ْم  ْم سا ها لاها

بَِما  ِِلاْؤِمناْوا  ََكناْوا  َفَما  بِاْْلَي ِنِٰتمجت 
َقْبلا  ِمْن  باْوا  َيْطَبعا محش  َكذذ َكٰذلَِك 

ْوِب الْكٰفِرِيَْن  اّلٰلا 
   ََعٰ قالا

َعْهد   ِْن  م  َِّلَْكََثِهِْم  وََجْدنَا  مجت  َوَما 
    ْيَ لَٰفِسِق ْم  ْدنَا٘ اَْكََثَها اِْن وذجَ وَ 
 

َبعَ  ِمْنْۣ نَ ثْ ثامذ  وْٰس   ا  مُّ َبْعِدهِْم 
ِ بِاٰيٰتَِنا٘ اِٰٰل فِرَْعْوَن َوَمَلا  ْوا  ئ ٖه َفَظلَما
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(మా సూచనల్) ప్టా దురామరగ ంతో ప్ర వరిిం 

చ్చరు. కావున చూడండి, అలా్కలాోలాల్న 

సృష్ట ంచే వారి గతి ఏమయిందో!  

104. మరియు మూస్క అనాాడు: “ఓ 

ఫిర్'ఔన! నేన నిశ్చయంగా, సరవలోకాల్ 

ప్ర భువు యొకా సందేశ్హరుడన!   

105. “అలాాహ్్న గురించి సతయం తప్ప 

మరే విష్యానిా ప్ల్కటం నాకేమాతిం 

శోభంచదు. వాసత వానికి, నేన మీ  వదె్కు, మీ  

ప్ర భువు తరఫు నండి సపష్ట మైన సూచనన 

తీస్తకొనివచ్చచన, కావున ఇస్కర యీ'ల్ 
సంతతి వారిని నావెంట ప్ంపించు.” 47  

106. (ఫిర్'ఔన్) అనాాడు: “నీవు ఏదైనా 

సూచనన తీస్తకొని వచిచ ఉంటే – నీవు 

సతయ వంత్యడవే అయితే – దానిని 

తీస్తకొనిరా (ప్ర ద్రిశంచు)!”  

107. అప్పపడు (మూస్క) తన చేతికరర న 

విసరాడు, అకస్కమత్యత గా అది ఒక సపష్ట మైన 

పదె్ సరపం (స్త''అబాన్) గా మారిపోయింది.  

108. మరియు అతడు తన చేతిని 

బయటికి తీశాడు. ఇక అది చూసేవారికి 

తెలా్గా మరుసూత  కనిపించింది.  

109. (ఇది చూస), ఫిర్'ఔన్ జాతి 

నాయకులు అనాారు: “నిశ్చయంగా, ఇతడు 

నైప్పణ్యం గల్ ఒక గొప్ప మాంతిికుడు!”  

110. (ఫిర్'ఔన్ అనాాడు): “ఇతడు 

మిమమలిా మీ భూమి నండి వెళ్ళగొటట  గోరు 

త్యనాాడు. అయితే! మీ సల్హా ఏమిటి?”  

 
47) ఇస్కర యీ'ల్ సంతతి వారు అసలు సరియా (షామ్) పార ంతప్ప వాస్తలు. యూస్తఫ్ 

('అ.స.) కాల్ంలో వారు ఈజిప్పట లో సథ రప్డాారు. కాల్చకర ంలో ఈజిప్పట  రాజులు 

మారిపోయారు. వారి పార ధానయత తగిగ , వారు ఫిర్'ఔనల్ రాజరికంలో బానిసలుగా 

మారిపోయారు. మరియు ఎన్నా కషాట ల్కు అవమానాల్కు గురి చేయబడాారు. వారికి 

స్కవతంతియం ఇపిపంచటానికి అలాాహ్్ (స్త.త.) మూస్క ('అ.స.)న ప్ర వకిగా చేస ప్ంపాడు.  

ََعقَِبةا مجت  بَِها  ََكَن  َكْيَف  ْر  فَاْنظا
ْفِسِدْيَن       الْما

ْوٌل  رَسا  ْ اِّن ِ يٰفِرَْعْونا  وْٰس  ما َوقَاَل 
ِنْ  ِ  م     يحض ٰعلَِمْيَ الْ  رذب 
 َحِق 

اَقا َا   ْيٌق ََعٰ٘  ٘ اَِّلذ    ّلٰلِ ا   ََعَ   َل وْ ْن َّلذ
ِْن  محش  اْْلَقذ  م  بِبَي َِنة   ْم  ِجئْتاكا َقْد 

مْ  ب ِكا ٘ اِْسَ   رذ  ىجت ِءيَْل  ٓا َفاَرِْسْل َمِِعَ بَِنْ
 

فَاِْت   بِاٰيَة   ِجئَْت  ْنَت  كا اِْن  قَاَل 
ْنَت ِمَن الٰصدِ      قِْيَ بَِها٘ اِْن كا

 
َعَص  ثاْعَباٌن   ِهَ   افَاِذَ   اها فَاَلْٰٰق 

بِ   مجن  ْيٌ مُّ
يََده  وذ  َبْيَضآءا   نََزَع  ِهَ  فَاَِذا 

   خجم لِلٰنِظرِيَْن 
اِنذ  فِرَْعْوَن  قَْوِم  ِمْن  الَْمَلا  قَاَل 

 يحض ٰهَذا لَٰسِحٌر َعلِْيٌم 
ِْن   م  ْم  ْرَِجكا ُّيُّ اَْن  يُّرِيْدا 

مْ  را َفَماذَ مجت  اَرِْضكا      ْوَن ا تَاْما
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111. వారనాారు: “అతనికి (మూస్కకు) 

మరియు అతని సోద్రునికి కొంత వయవధ 

నిచిచ, అనిా నగరాల్కు సమీకరించే 

భటుల్న ప్ంప్ప.  

112. “వారు నిప్పణులైన ప్ర తి మంతిజాల్ 

కుడిని నీ వదె్కు తీస్తకొనివస్కత రు.” 48   

113. మరియు మంతిజాల్కుల్ంద్రూ 

ఫిర్'ఔన్ వదె్ కు వచిచ: “ఒకవేళ్ మేము 

గెలిసేత  మాకు ప్ర తిఫల్ం తప్పకుండా 

ఉంటుంది కదా!” అని అనాారు.   

114. (ఫిర్'ఔన్) అనాాడు: “అవున 

నిశ్చయంగా మీరు నా స్కనిాధాయనిా కూడా 

పందుతారు.”   

115. వారనాారు: “ఓ మూస్క! (ముందు) 

నీవు విస్తరుతావా? లేక మేము విసరాలా?”  

116. (మూస్క) అనాాడు: “(ముందు) మీరే 

విసరండి!” వారు (తమ కరర ల్న) విసరి, 

ప్ర జల్ చూప్పల్న మంతిముగధ ం చేసూత  వారికి 

భయం కలిగించే ఒక అదుాతమైన మాయా 

జాలానిా ప్ర ద్రిశంచ్చరు. (1/8)  

117. *మేము మూస్కకు: “నీ చేతికరర న 

విస్తరు.” అని ఆదేశ్మిచ్చచము. అప్పపడది 

వారి (మంతిజాల్కుల్) బూటక (మాయా 

జాలానిా) మిు ంగివేసంది.  

118. ఈ విధంగా సతయం స్కథ పితమయియంది 

మరియు వారు (మంతిజాల్కులు) 

చేసంద్ంతా విఫల్మయియంది.  

119. ఈ విధంగా వారకాడ అప్జయం 

పంది, అవమానంతో వెనతిరిగారు.  

120. మరియు మంతిజాల్కులు స్కషాట ంగ 

ప్డాారు.  

121. (మాంతిికులు) అనాారు: “మేము 

సరవలోకాల్ ప్ర భువున విశ్వసంచ్చము.  

 

48) చూడండి, 20:57-59.  

اوْ٘  اَ قَال َواَرِْسْل  خَ اَ وَ   رِْجهْ ا    ِِف اها 
 ْ       يحض آئِِن ٰحِِشِيَْن دَ مَ ال
 

ِ ٰسِحر  َعلِْيم  
ل     يَاْتاْوَك بِكا

اْو٘ا اِنذ ََلَا  َحَرةا فِرَْعْوَن قَال وََجآَء السذ
نذا ََنْنا الْغٰلِبِْيَ  ا اِْن كا    ََّلَْجر 

 
ْم لَِمنَ َقاَل َنَعْم َواِنذ  بِْيَ كا َقرذ      الْما

 
ا  ٘ يٰ   اوْ قَال ا وْٰس٘ اِمذ ا٘ اَْن ِٰقَ ْن تالْ اَ   ما  َواِمذ

لْقِْيَ  ْوَن ََنْنا الْما     نذكا
ْوا  اَلْقا ْو٘ا  مجت  قَاَل  َسَحرا اَلَْقْوا  ا٘  فَلَمذ

ْم وََجآءاْو   َ اَلذاِس َواْسَتَْهباوْها اَْعيا
   بِِسْحر  َعِظْيم  

 ٘ ما َواَوَْحْيَنا اِٰٰل  اَلْ   اَْن  ِق  وْٰس٘ 
ِ فَ   مجت َصاكَ عَ  تَلَْقفا ذَ ا ِهَ  ا مَ   ا 
 ِ  ممه ْوَن كا يَاْف

ََكناْوا  َما  َوبََطَل  اْْلَقُّ  فََوَقَع 
 ممه  َيْعَملاْوَن 

َنالَِك َواْنَقَلباْوا ٰصِغِرْيَن   لِباْوا ها  ممه َفغا
َحَرةا ٰسِجِدْيَن   يحض َواالِْٰقَ السذ

اْو٘ا اَٰمنذا  ِ قَال  يحض  لْٰعلَِمْيَ ا بَِرب 
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122. “మూస్క మరియు హారూన్ల్ 

ప్ర భువున.”  

123. ఫిర్'ఔన్ అనాాడు: “నేన అనమతి 

ఇవవక ముందే మీరు అతనిని విశ్వసంచ్చరా? 

నిశ్చయంగా, మీరంద్రూ కలిస ఈ నగరం 

నండి దాని వాస్తల్న వెళ్ళగొటట టానికి 

ప్నిాన ప్నాాగమిది, (దీని ప్రిణామం) 

మీరిప్పపడే తెలుస్తకోగల్రు.  

124. “నేన తప్పక మీ ఒక ప్ర కా చేత్యల్న 

మరొక ప్ర కా కాళా్న నరికివేస్కత న. ఆ 

తరువాత మీరంద్రినీ సలువపై ఎకిాస్కత న.”  

125. వారు ఇలా జవాబిచ్చచరు: 

“నిశ్చయంగా, మేము మా ప్ర భువు వైెప్పనకు 

మరలిపోతాము!  

126. “మరియు మా ప్ర భువు తరఫు నండి 

మా వదె్కు వచిచన సూచనల్న మేము 

విశ్వసంచ్చమనే కదా! నీవు మాతో ప్గ 

తీరుచకోద్ల్చ్చవు.” (ఇలా పార రిథ ంచ్చరు): “ఓ 

మా ప్ర భూ! మాకు సహనమున ప్ర స్కదించు. 

మేము నీకు విధేయుల్ముగా 

(ముసాంల్ముగా) మరణంచేటటాు చేయి!”  

127. మరియు ఫిర్'ఔన్ జాతి నాయకులు 

అతనితో అనాారు: “ఏమీ? భూమిలో 

కలాోల్ం రేకెతిత ంచటానికి మరియు నిన్నా నీ  

దేవతల్న విడిచిపోవటానికి, నీవు మూస్కన 

మరియు అతని జాతి వారిని వద్లివేస్కత వా?” 

అతడు (ఫిర్'ఔన్) జవాబిచ్చచడు: “మేము 

తప్పక వారి కుమారుల్న చంపి వారి 

కుమారిెల్న (సీత ీల్న) బర తకనిస్కత ము. 

మరియు నిశ్చయంగా, మేము వారిపై 

ఆధప్తయమున కలిగి ఉనాాము.”  

128. మూస్క తన  జాతివారితో అనాాడు: 

“అలాాహ్ సహాయం కోరండి మరియు సహనం 

 ِ وْ  َرب          نَ وْ وَٰهرا  ٰس ما
فِرْعَ  اَٰمنْ نا وْ قَاَل  اَْن مْ تا   َقْبَل  بِٖه   

مْ  لَكا لََمْكٌر  مجت  اَٰذَن  ٰهَذا  اِنذ 
ْوا  َِلاْخرِجا الَْمِدْيَنةِ  ِِف  ْوها  َكْرتاما مذ

ْوَن  مجت ِمْنَها٘ اَْهلََها    فََسْوَف َتْعلَما
َواَرْ  ْم  اَيِْديَكا َعنذ  ِ ْم  ََّلاقَط  لَكا جا

ِخَل م ِ  ثامذ ْن  ََّلا ف     ِ ْم  كا نذ بَ َصل 
     اَْْجَعِْيَ 

ا  ْنَقلِباْوَن  َرب َِنا اِنذا٘ اِٰٰل ا وْ٘ قَال  ممه  ما

بِاٰيِٰت  اَٰمنذا  اَْن   ٘ اَِّلذ ِمنذا٘  َتْنقِما  َوَما 
َجآَءْتَنا   َرب َِنا  ا  ٘ محش  لَمذ اَفْرِْغ   َربذَنا

ْسلِ  َنا ما تََوفذ   خجمِمْيَ َعلَْيَنا َصَْب ا وذ
 
 

  را ذَ فِرَْعْوَن اَتَ   مِ وْ قَ  ِمْن  َلا َوقَاَل الْمَ 
وْٰس  ِِف   ْوَمه  َوقَ   ما ْوا  ِِلاْفِسدا

َواٰلَِهَتَك  َويََذَرَك  قَاَل محش  اَّْلَْرِض 
َونَْسَتًْحٖ   ْم  اَبَْنآَءها َسناَقت ِلا 

ْوَن  ْم قِٰهرا ْممجت َواِنذا فَْوَقها    نَِسآَءها
  

لَِقْوِمهِ  وْٰس  اْسَتعِيْ قَاَل ما   بِاّلٰلِ ناْوا   
وْ َوا اَّْلَْرَض  نذ اِ   مجتاْصَِبا   ِ ممع  ّلِلٰ
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వహ్ంచండి. నిశ్చయంగా, ఈ భూమి 

అలాాహ్్దే! ఆయన తన దాస్తల్లో తాన 

కోరిన వారిని దానికి వారస్తలుగా చేస్కత డు. 

మరియు అంతిమ (సాఫల్యం) దైవభీతి 

గల్వారిదే!”  

129. (మూస్క జాతి వారు) అనాారు: 

“నీవు రాక పూరవమూ మరియు నీవు వచిచన 

తరావతన్న మేము బాధంచబడాాము!” 

(మూస్క) జవాబిచ్చచడు: “మీ ప్ర భువు 

తవరలోనే మీ శ్తి్యవుల్న నాశ్నం చేస 

మిమమలిా భూమిలో 'ఖలీఫాలుగా 49 

చేసనప్పపడు మీరు ఎలా ప్ర వరిిస్కత రో ఆయన 

చూస్కత డు?”  

130. మరియు వాసత వానికి, మేము ఫిర్'ఔన్ 
జాతి వారిని – వారు హ్తోప్దేశ్ం గర హ్స్కత రని 

– ఎన్నా సంవతీరాల్ వరకు కరువుకు, 

ఫలాల్ కొరతకు గురిచేశాము.  

131. ఆ పిద్ప్ వారికి మంచికాల్ం 
వచిచనప్పపడు వారు: “మేము దీనికే 

అరుు ల్ం!” అని అనేవారు. కాని వారికి 

కష్ట కాల్ం దాప్పరించినప్పడు, వారు మూస్క 

మరియు అతనితో పాటు ఉనావారిని 

తమకు అప్శ్కునంగా ప్రిగణంచేవారు. 50  

వినండి! వారి అప్శ్కునము మాతిం అలాాహ్ 

వదె్ ఉనాది, కాని వారిలో చ్చలా మందికి 

తెలియదు.  

132. మరియు వారు (మూస్కతో) 

అనాారు: “నీవు మాపై జాల్విద్య 

ప్ర యోగించటానికి, ఏ సూచనన తెచిచనా 

మేము నినా నమేమవారము కాము!”  

 
49) యసత 'ఖాఫకుమ్: మిమమలిా ఉతత రాధకారులుగా లేక వారస్తలుగా చేస్కత డు.  

50) 'తాఇ'రున్: ఎగురుట. 'తాఇ'రుహుమ్: అప్శ్కునం. పార చీన కాల్ంలో శుభ-అశుభ 

శ్కునాల్న ప్కుష ల్న ఎగురవేస అంచనా వేసేవారు. శ్కునాలు చూడటం ఇసా్కంలో 

'హరాం. శ్కునాల్న గురించి ఇంకా చూ. 3:49, 5:110, 17:13, 27:47; 36:18-19. 

ِعَبادِهٖ ثاَها  رِ ياوْ  ِمْن  ذَشآءا  ي محش  َمْن 
تذقِْيَ       َوالَْعاقَِبةا لِلْما

  

تَاْتَِيَنا   اَْن  َقْبِل  ِمْن  ااْوذِْيَنا  اْو٘ا  قَال
ِجئْتََنا  َما  َبْعِد  َعٰٰس  محش  َوِمْنْۣ  قَاَل 

مْ  يُّ   َربُّكا عَ اَْن  ْم  ْهلَِك  وذكا دا
 رَ ظا اَّْلَْرِض َفَيْن   ِِف   مْ لَِفكا َتخْ َويَسْ 
    خجم َن ْعَملاوْ تَ  َكْيَف 

نِْيَ  ِ بِالس  فِرَْعْوَن  اَٰل  اََخْذنَا٘  َولََقْد 
ْم  لََعلذها اثلذَمرِٰت  َِن  م  َوَنْقص  

ْوَن  را كذ    يَذذ
ََلَا  اْوا  قَال اْْلََسَنةا  ما  َجآَءْتها فَاَِذا 

تاِصبْ وَ مجت  ٰهِذهٖ  َسي ِئٌَة  اِْن  ْم  ا يذطذ ها   اوْ ْيذ
 ِ مذ ما ب َوَمْن  اِنذَما   اَََّل٘ محش  َعه  وْٰس 
ِعْنَد  ط   ْم  َولِٰكنذ    اّلٰلِ ئِراها

ْوَن  ْم ََّل َيْعلَما        اَْكََثَها
اٰيَة    ِمْن  بِٖه  تَاْتَِنا  َمْهَما  اْوا  َوقَال
لََك   ََنْنا  َفَما  بَِهاحمل  ل ِتَْسَحَرنَا 

ْؤِمنِْيَ       بِما
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133. కావున మేము వారిపై 'తూఫాన్, 
మిడుతల్ ద్ండు, పేనలు, కప్పలు మరియు 

రకిం మొద్లైన సపష్ట మైన సూచనల్న 

ప్ంపాము.51 అయినావారు దురహంకారం 

చూపారు. ఎందుకంటే వారు మహా 

అప్రాధులై ఉండిరి.  

134. మరియు వారిపైకి ఆప్ద్ వచిచనప్పడు 

వారనేవారు: “ఓ మూస్క! నీ ప్ర భువు నీకిచిచన 

వాగెానం ఆధారంగా నీవు మా కొరకు 

పార రిథ ంచు! ఒకవేళ్ నీవు మా నండి ఈ 

ఆప్ద్న తొల్గిసేత  మేము నినా 

విశ్వసస్కత ము; మరియు ఇస్కర యీ'ల్ సంతతి 

వారిని తప్పక నీ వెంట ప్ంప్పతాము.” 

135. కానీ, మేము – వారు చేరుకోవల్సన 

ఒక నిరీీత గడువు వరకు ఆ ఆప్ద్న, వారి 

నంచి తొల్గించగానే – వారు తమ 

వాగెానానిా భంగప్రిచేవారు!   

136. కావున మేము వారికి ప్ర తీకారం 

చేశాము మరియు వారిని సముద్ర ంలో 

ముంచివేశాము; ఎందుకంటే! వారు మా 

సూచనల్న అసతాయల్ని తిరసారించ్చరు 

మరియు వాటి ప్టా అశ్ర ద్ధ  చూపారు.  

137. మరియు వారి స్కథ నంలో 

బల్హీనలుగా ఎంచబడే వారిని మేము 

శుభాల్తో  నింపిన, ఆ దేశ్ప్ప తూరుప 

భాగాల్కు మరియు ప్శచమ భాగాల్కు 

వారస్తలుగా చేశాము. 52 ఈ విధంగా నీ 

ప్ర భువు ఇస్కర యీ'ల్ సంతతి వారికి చేసన 

ఉతత మమైన వాగెానం, వారు ఓరుప వహ్ంచి 

 

51) ఈ తొమిమది అదుాత సూచనలు: (i) కరర , (ii) చేయి తెలా్గా మారుట, (iii) కరువు 

(ఫల్- ప్ంటల్ నష్ట ం), (iv) జల్ప్ర ళ్యం (త్యఫాన), (v) మిడుతల్ ద్ండు, (vi) పేనలు, 

(vii) కప్పలు, (viii) రకిం, (ix) సముద్ర ంలో తిోవ.  

52) చూడండి, 3:26.  

وْ   ِهما رَْسلَْنا َعلَيْ فَاَ  َواْْلََراَد   نَ ا َف الطُّ
َل  قا لْ اوَ  َوا وَ مذ َفادَِع  اٰيٰت  الضذ َم  دلذ

َوََكناْوا  ْوا  فَاْسَتْكََبا يمط  لٰت  َفصذ مُّ
ْرِِمْيَ  ا ُّمُّ        قَْوم 

اْوا  قَال الر ِْجزا  َعلَْيِهما  َوَقَع  ا  َولَمذ
ََلَا   اْدعا  وَْس  عَ   َربذَك يٰما ِهَد  بَِما 

َكشَ مجت  كَ ِعْندَ  ِ ال  َعنذا   ْفَت لَئِْن  َز جْ ر 
َ ََلاْؤِمَنذ  ل   َ َول ْ َك  بَ نا َمَعَك  ٘ ِسلَنذ  ِنْ
  ممه ءِيَْل آ اِْسَ 

 اََجل   
٘
ما الر ِْجَز اِٰٰل ا َكَشْفَنا َعْنها فََلمذ
ثاْوَن   ْم َيْنكا ْوها اَِذا ها ْم بٰلِغا     ها

ْم ِِف  ْم فَاَْغَرقْنٰها    اِْلَم ِ فَاْنَتَقْمَنا ِمْنها
كَ  ْم  با بِاَنذها ِ ذذ ب ٰ ْوا  عَ نَ تِ يٰ ا َوََكناْوا  ا ْنهَ ا 

     ْيَ غٰفِلِ 
 

ََكناْوا َواَْوَرْثنَ  ِْيَن  اَّلذ الَْقْوَم  ا 
َمشَ  ْوَن  اْسَتْضَعفا اَّْلَْرِض ا ي رَِق 

فِْيَها ا َوَمغَ  بَٰرْكَنا  الذِّٰتْ  محش رِبََها 
ْت ََكِمَ  اْْلاْسٰن ََعٰ   َرب َِك   تا َوَتمذ

اِْسَ بَِنْ٘  َص آ   بَِما  محش  ْواََبا ءِيَْلممق 
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నందుకు పూరియింది. 53 మరియు ఫిర్'ఔన్ 

మరియు అతని జాతివారు ఉతపతిత చేసన 

వాటిని మరియు ఎతిత న (నిరిమంచిన) 

కటట డాల్న నాశ్నం చేస్కము.54  

138. మరియు మేము ఇస్కర యీ'ల్ సంతతి 

వారిని సముద్ర ం దాటించిన తరువాత వారు 

(నడుసూత ) తమ విగర హాల్న ఆరాధంచే ఒక 

జాతివారి వదె్కు చేరారు. 55 వారనాారు: “ఓ 

మూస్క! వీరి ఆరాధయ దైవాల్ వలే మాకు 

కూడ ఒక ఆరాధయదైవానిా నియమించు.” 

(దానికి మూస్క) ఇలా జవాబిచ్చచడు: 

“నిశ్చయంగా, మీరు జాానహీనలైన జాతికి 
చెందినవారు.”  

139. “నిశ్చయంగా, వీరు ఆచరిస్తత నాం 

దుకు (విగర హారాధన చేస్తత నాందుకు) నాశ్నం 

చేయబడతారు. వీరు చేస్తత నాద్ంతా 

అసతయము.”  

140. (మూస్క ఇంకా) ఇలా అనాాడు: 

“ఏమీ? నేన అలాాహ్్న వద్లి మరొక 
ఆరాధయ దైవానిా మీ కొరకు అనేవష్ంచ్చలా? 

వాసత వానికి ఆయనే (మీ కాల్ప్ప) సరవలోక 

వాస్తల్పై మీకు ఘనతన ప్ర స్కదించ్చడు!”  

141. మరియు మేము, మీకు ఫిర్'ఔన్ జాతి 

వారి (బానిసతవం) నండి విముకిి కలిగించిన 

సంద్రాానిా (జాాప్కం చేస్తకోండి). వారు 

మిమమలిా ఘోర హ్ంసకు గురిచేసూత   ఉండే 

వారు. మీ కుమారుల్న వధంచి, మీ సీత ీల్న 

 
53) ఈ వాగెానం కొరకు చూడండి, 7:128-129 మరియు 28:5-6.  

54) ఇస్కర యీ'ల్ సంతతివారు, బహుశా సూయుజ్ అగాధం (Gulf of Suez)న దాటి 

సనాయి వైెప్పకు వెళ్ళళరు. మరియు ఫిర్'ఔన మరియు అతని సైనయం అందులో 

మునిగిపోయారు.  

55) ఈ ప్ర జలు ఎవరో ఖుర్ఆన్లో లేదు. వారు అమాలేకీయ (Amalekites) తెగకు 

చెందిన 'అరబుులు కావచుచ! వీరు ద్కిష ణ్ ఫల్సీత న్లో మరియు సనాయి దీవప్కల్పం 

(Peninsula)లో నివసంచేవారు.  

يَ رْ مذ دَ وَ  ََكَن  َما  فِرْ ْصنَ نَا  ْونا عَ عا 
ه   ْوَن َومَ  َوقَْوما      ا ََكناْوا َيْعرِشا

 
اِْسَ   ٘ بَِبِنْ اْْلَْحَر  آ وَٰجَوْزنَا  ءِيَْل 

 
ََعٰ٘ ْوَن  فا يذْعكا قَْوم   ََعٰ  فَاَتَْوا 

مْ  ذها ل اْجعَ مجت  اَْصَنام   وَْس  يٰما اْوا  ْل قَال
 ٘ َا ا َكَما  َلذ ِ لَها  اِلٰه  ْم  قَ محش  ةٌ هَ ْم اٰل اَل اِنذكا
    ْوَن لا ََتْهَ  ْومٌ قَ 
 

ََّلٓ  ْم فِْيهِ َوبِٰطٌل اِنذ ٰه٘ؤا ا ها ٌ مذ َتَبذ ِء ما
ا ََكناْوا َيْعَملاْوَن     مذ

 
ا وذ   اّلٰلِ قَاَل اََغْْيَ   ْم اِلٰه  َو  اَبْغِْيكا ها

ْم ََعَ الْٰعلَِمْيَ  لَكا    فَضذ
 
 

اَ  م ِ َواِْذ  ْم  فِ ْن  نَْجْينٰكا  نَ وْ عَ رْ اِٰل 
ْونَكا  ْوما سا يَسا ا ءَ وْٓ ْم  َعَذاِبمجت  لْ  
َويَْسَتْحياْوَن   ياَقت ِلاْونَ  ْم  اَبَْنآَءكا
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సజీవులుగా విడిచిపటేట  వారు. మరియు 

ఇందులో మీ ప్ర భువు తరఫు నండి మీకు పదె్ 

ప్రీక్ష ఉండెన. (1/4)  

142. * మరియు మేము మూస్క కొరకు 

(సనాయి కొండపై) ముపైై రాతి్యల్ (గడువు) 

నిరీయించ్చము. తరువాత ప్ది (రాతి్యలు) 

పడిగించ్చము. ఈ విధంగా అతని  ప్ర భువు 

నిరీయించిన నల్భై-రాత్రు ల్ గడువు పూరిి 

అయియంది. మూస్క తన సోద్రుడగు హారూన్ 

తో అనాాడు: “నీవు నా జాతి ప్ర జల్లో నాకు 

పార తినిధయం వహ్ంచు మరియు సంసారణ్కు 

పాటుప్డు మరియు అరాచకాలు చేసేవారి 

మారాగ నిా అనసరించకు.”  

143. మరియు మూస్క మేము నిరీయించిన 

సమయానికి (మా నిరీీత  చోటుకు) వచిచ, 
అతని ప్ర భువు అతనితో మాటాాడినప్పపడు, 

(మూస్క) అనాాడు: “ఓ నా ప్ర భూ! నాకు నీ 

ద్రశన భాగయమివువ (కనిపించు). నేన 

నినా చూడద్ల్చ్చన!” (అలాాహ్్) ఇలా 

అనాాడు: “నీవు ననా (ఏ మాతిం) 

చూడలేవు! కాని ఈ ప్రవతం వైెప్పనకు 

చూడు! ఒకవేళ్ అది తన స్కథ నంలో సథ రంగా 

ఉండ గలిగితే, అప్పపడు నీవు ననా 

చూడగల్వనకో!” 56  అతని ప్ర భువు ఆ 

కొండపై తన తేజస్తీన ప్ర సరింప్జేయగా అది 

భసమమై పోయింది మరియు మూస్క 

సపృహతపిప ప్డిపోయాడు. సపృహ వచిచన 

తరువాత (మూస్క) అనాాడు: “నీవు ప్రమ 

ప్వితి్యడవు, నేన ప్శాచతాత ప్ంతో నీ వైెప్పకు 

మరలుత్యనాాన మరియు నేన విశ్వసంచే 

 

56) 'స'హీ'హ్్ 'హదీస్'ల్ దావరా విశ్ద్మయేయది ఏమిటంటే, ఇహలోక జీవితంలో ఏ 

మానవుడు కూడా అలాాహ్్ (స్త.త.)న చూడలేడు. అహా్ల-స్తనాత్ వారి అఖీద్హ్్ 

ఏమిటంటే ప్పనరుతాథ న దినమున అహా్ల-ఈమాన్ (విశావస్త)ల్కు అలాాహుత'ఆలా ద్రశన 

భాగయం ల్భస్తత ంది మరియు సవరగ ంలో కూడా వారికి అలాాహ్్ (స్త.త.) ద్రశనం ల్భస్తత ంది.  

 

مْ  ِْن  محش  نَِسآَءكا ْم بََلٌٓء م  َوِِفْ ذٰلِكا
مْ  ب ِكا    خجم َعِظْيٌم   رذ

َِلْلَة   ثَلٰثِْيَ  وْٰس  ما َووَٰعْدنَا 
اَتَْمْمنَٰها   ِ   تا ا َتمذ ِمْيقَ بَِعِْش  فَ وذ   هٖ٘ َرب 

وْٰس   اَل قَ وَ مجت  ْيَ َِلْلَة  عِ بَ رْ اَ  َِّلَِخْيهِ   ما
ا ْوَن  َواَْصلِْح  ٰهرا قَْوِِمْ  ِِفْ  ْخلاْفِنْ 

ْفِسِدْيَن      َوََّل تَتذبِْع َسبِْيَل الْما
 

لِِمْيقَ  وْٰس  ما َجآَء  ا  َوََّكذَمه  ا َولَمذ   تَِنا 
قَاَل  َربُّه   ِ حمل  اَنْظا اَرِِنْ٘   َرب  اَِِلَْك   محش  ْر 
تَ اَل  قَ  اْنظا   ىِنْ رٰ لَْن  اِ رْ َولِٰكِن    َٰل  

اْسَتَقرذ مَ بَ اْلَْ  فَاِِن  فََسْوَف    ََكنَه  ِل 
ََتَّٰٰل  مجت  تَٰرىِنْ  ا  لِلَْجَبِل   َربُّه  فَلَمذ
ا   َجَعلَه   َصعِق  وْٰس  ما وذَخرذ  مجت  َدَكا 

تاْبتا  ْبٰحَنَك  سا قَاَل  اَفَاَق  ا٘  فَلَمذ
ْؤِمنِ َواَنَا اَ اَِِلَْك  لا الْما     ْيَ وذ
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వారిలో మొటట  మొద్టి వాడన.” 57   

144. (అలాాహ్్) అనాాడు: “ఓ మూస్క – 

నిశ్చయంగా నేన, నా సందేశాల్ దావరా 

మరియు నా సంభాష్ణ్ దావరా 

ప్ర జల్ంద్రిలో, నినా ఎనాకునాాన. 

కావున నేన నీకిచిచన దానిని తీస్తకో. 

మరియు నీవు కృతజాుల్లో చేరు.”  

145. మరియు మేము అతని  కొరకు, 

ఫల్కాల్ మీద్ అనిా విష్యాల్కు 

ఉప్దేశానిా ప్ర తి వయవహారానికి సంబంధంచిన 

వివరాల్న వార స ఇచిచ, అతనితో 

(మూస్కతో) అనాాము: “వీటిని గటిట గా 

ప్టుట కో! మరియు వీటి ఉతత మ ఉప్దేశాల్న 

అనసరించమని నీ జాతి వారిని ఆజాాపించు. 

తవరలోనే నేన అవిధేయుల్ (ఫాసఖూన్ల్) 

నివాస్కనిా మీకు చూప్పతాన.” 58  

146. ఏ హకూా లేకుండా భూమిపై 

దురహం కారంతో వయవహరించే వారిని నేన 

నా సూచన (ఆయాత్)ల్ నండి దూరం 
చేస్కత న. మరియు వారు ఏ సూచనన 

(ఆయాత్న) చూసనా దానిని 

విశ్వసంచరు.59 ఒకవేళ్ సకర మమైన మారగ ం 
వారి ముందుకు వచిచనా, వారు దానిని 

అవల్ంబించరు. కాని వారు తప్పప దారిని 

చూసేత  దానిని అవల్ంబిస్కత రు. 60  ఎందుకంటే 

 
57) ఇది రెండవస్కరి మూస్క ('అ.స.) అలాాహ్్ (స్త.త.)తో మాటాాడింది. మొద్టిస్కరి అతన  

'త్యవా వాదిలో వెలుగు చూస దాని నండి కొరివి తీస్తకురావటానికి పోయినప్పపడు, 

అలాాహ్్ (స్త.త.) అతనిని ప్ర వకిగా ఎనాకొని ఫిర్'ఔనజాతివారివదె్కు అదుాత 

చిహాాల్తో ప్ంపాడు. 

58) ఇది అమాలేకీయుల్ షామ్ రాజయం కావచుచ. వారు అలాాహుత'ఆలాకు అవిధేయులై 

ఉండిరి, (ఇబ్నా-కసీ'ర్).  

59) చూడండి, 10:96-97.  

60 ) ఈ విష్యం ఈ కాల్ంలో గూడ జరుగుతోంది. ఈ కాల్ప్ప చ్చలామంది ముసాంలు 

కూడా మంచి నండి దూరమై పోత్యనాారు మరియు చెడున అవల్ంబిస్తత నాారు.  

  
اِ   اَل َق  وْٰس٘  ََعَ  تا َطَفيْ اْص   ّن ِ يٰما َك 

ْذ   َوبَِكَل اَلذاِس بِرِٰسلِّٰٰتْ  حمس َفخا ِِمْ
َِن الٰشِكِرْيَن   ْن م     َما٘ اٰتَْيتاَك َوكا

 
َل   ِ    َوَكَتبَْنا 

ُكا  ِمْن  اَّْلَلَْواِح  ِِف 
 ِ ل  َتْفِصْيل   وذ وِْعَظة   مذ ء   ِ  َشْ

كا 
ْذَها  َشْ  مجت فَخا ة  وذ بِقا ء  قَْوَمَك    رْ ما اْ وذ
 ْ ْم  محش  نَِها سَ بِاَحْ   ْوا ذا خا يَا َسااورِيْكا

     لْٰفِسقِْيَ َداَر ا
 
 

ِْيَن   اَّلذ اٰيِّٰٰتَ  َعْن  َساَْْصِفا 
بَِغْْيِ  اَّْلَْرِض  ِِف  ْوَن  ا َيَتَكَبذ
َّلذ  اٰيَة   ذ  ُكا يذَرْوا  َواِْن  محش  ِ اْْلَق 

بِهَ  َواِنْ ياْؤِمناْوا  َسبِْي   امجت  َل يذَرْوا 
سَ يَ   ََّل   لرُّْشدِ ا ْوها  َواِنْ ل  يْ بِ تذِخذا  مجت 

ِ َيتذ  ْوها َسبِْيل  يذَرْوا َسبِْيَل الَْغ  محش ِخذا
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వాసత వానికి, వారు మా సూచనల్న 

(ఆయాత్ల్న) అసతాయల్ని తిరసారించ్చరు 

మరియు వాటి నండి నిరాకుష యలై ఉనాారు. 61  

147. మరియు మా సూచనల్న మరియు 

ప్రలోక ద్రశనానిా (ప్పనరుతాథ న దినానిా) 

అసతాయల్ని తిరసారించిన వారు, చేసన 

కరమల్నీా వయరథ మవుతాయి. ఏమీ? వారు 

తమ కరమల్కు తగిన ప్ర తిఫల్ం తప్ప 

మరేమైనా పంద్గల్రా?   

148. మరియు మూస్క జాతి వారు, అతని 

తరువాత తమ ఆభరణాల్తో ఒక ఆవుదూడ 

విగర హానిా తయారుచేశారు. దానిలో నండి 

(ఆవు అరుప్ప వంటి) ధవని వచేచది. ఏమీ? 

అది వారితో మాటాాడ జాల్ద్ని మరియు 

వారికి ఏ విధమైన మారగ ద్రశకతవం 

చేయజాల్ద్ని వారికి తెలియదా? అయినా 

వారు దానిని (దైవంగా) చేస్తకొని ప్రమ 

దురామరుగ ల్యాయరు.62   

149. మరియు వారు మారగ ం తపాపరని 

తెలుస్తకునాప్పపడు ప్శాచతాత ప్ంతో 

అనాారు: “మా ప్ర భువు మమమలిా 

కరుణంచి మమమలిా క్షమించక పోతే, మేము 

తప్పక నాశ్నం అయిపోతాము!”  

150. మరియు మూస్క తన జాతివారి 

వదె్కు తిరిగి  వచిచ కోర ధంతో విచ్చరంతో 

అనాాడు: “నేన వెళా్లన పిద్ప్ మీరు 

 

61) చూడండి, 96:67.  

62) మూస్క ('అ.స.) 'తూర్ ప్రవతం పైకి 40 రాత్రు ల్ కొరకు వెళ్లళనప్పపడు స్కమిరి ప్ర జల్ 

ఆభరణాల్తో ఒక ఆవుదూడ విగర హానిా తయారుచేస్కత డు. అందులో నండి గాలి దూరి 

నప్పపడు ఆవు అరుప్ప వంటి అరుప్ప వచేచది. దానిని అతడు ఇదే మీ ఆరాధయదైవం అని 

అంటాడు. ప్ర జలు మూఢతవంలో అతనిని అనసరించి దానిని పూజించస్కగుతారు. ఏ 

విధంగానైతే ఈ నాడు కూడా, ఈ విధమైన మూఢనమమకాలు గల్వారి కొరతలేదో! అది 

వారికి లాభం గానీ, నష్ట ం గానీ చేయలేద్ని తెలిస కూడా, ప్ర జలు ఇటువంటి వాటిని 

ఆరాధంచడం, పార చీన కాల్ం నండి వస్తత నా తప్పపడు ఆచ్చరమే!  

َوََكناْوا  بِاٰيٰتَِنا  باْوا  َكذذ ْم  بِاَنذها ذٰلَِك 
     َعْنَها غٰفِلِْيَ 

َولَِقآءِ  بِاٰيٰتَِنا  باْوا  َكذذ ِْيَن  َواَّلذ
حَ اَّْلٰ  اَْعمَ ِخَرةِ  ا ا بَِطْت  مْ ل َهْل محش  ها
 ْ   خجم ْوَن لا َيْعمَ   ْوانا ََك َن اَِّلذ َما وْ زَ يا
 

وْ  ما قَْوما  ََذ  ِمْن  َواَّتذ َبْعِدهٖ  ِمْنْۣ  ٰس 
لذ   ا  َجَسد  ِعْجل   لِي ِِهْم  َوارٌ   حا محش خا

اَنذه   يََرْوا  َوََّل   اَلَْم  ْم  ها ياَكل ِما ََّل 
َسبِْيل   َذا جحم  َيْهِديِْهْم  َوََك اَِّتذ ناْوا ْوها 

     ٰظلِِمْيَ 
 
٘ اَيْدِ قِ سا ا  َولَمذ  ْم   اَوَراَوْ   يِْهمْ َط ِِفْ اَنذها

اوْ  قَال َضلُّْواحمل  يَرََْحَْنا  قَْد  ذْم  ل لَئِْن  ا 
ِمَن    َربَُّنا  ْوَننذ  ََلَكا ََلَا  َويَْغفِْر 

   اَّْلِِٰسِيَْن 
قَْوِمٖه وَ  اِٰٰل  وْٰس٘  ما رََجَع  ا  لَمذ

احملا َغْضبَ  اَِسف  بِئْ   َن  َسَما قَاَل 
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ఆచరించింది ఎంతో చెడాదైనది! ఏమీ? మీ 

ప్ర భువు ఆజా (రాకముందే) తొంద్రప్డి 

(ఆయన ఆరాధనన వదిలారా)?” తరువాత 

ఫల్కాల్న ప్డవేస, 63  తన సోద్రుని 

తల్వెంటిుకల్న ప్టుట కొని తన వైెప్పనకు 

లాగాడు. (హారూన్) అనాాడు: “నా 

సోద్రుడా (తలాి కుమారుడా)! వాసత వానికి ఈ 

ప్ర జలు ననా బల్హీననిగా ఎంచి ననా 

చంప్నండిరి, 64  కావున నీవు (మన) 

శ్తి్యవుల్కు, ననా చూస సంతోష్ంచే 

అవకాశ్ం ఇవవకు మరియు ననా 

దురామరుగ ల్లో లకిాంచకు!”  

151. (మూస్క) అనాాడు: “ఓ నా ప్ర భూ! 

నన్నా మరియు నా సోద్రుణీ క్షమించు. 

మరియు మా ఇదె్రినీ నీ కారుణ్యంలోకి 

చేరుచకో. మరియు నీవే కరుణంచే వారిలో 

అంద్రికంటే అధకంగా కరుణంచేవాడవు!”  

152. ఆవుదూడన (దైవంగా) చేస్తకునా 

వారు తప్పకుండా తమ ప్ర భువు ఆగర హానికి 
గురి అవుతారు మరియు వారు ఇహలోక 

జీవితంలో అవమానం పాల్వుతారు. మరియు 

అసతాయలు కలిపంచే వారిని మేము ఇదే 

విధంగా శకిష స్కత ము.  

153. మరియు ఎవరు దుషాారాయలు  చేసన 

పిద్ప్, ప్శాచతాత ప్ప్డతారో మరియు్

విశ్వసస్కత రో! నిశ్చయంగా, నీ ప్ర భువు దాని (ఆ 

ప్శాచతాత ప్ము) తరువాత క్షమించేవాడు, 

కరుణంచేవాడు.  

 

63) మూస్క ('అ.స.), తన జాతివారు అలాాహ్్ (స్త.త.)న వద్లి ఆవుదూడ విగర హానిా 

ఆరాధంచటానిా చూస, కోర ధావేశ్ంలో ఏమీ తోచక – తన సోద్రుణీ ప్టుట కొని 

శకిష ంచటానికి, తన చేత్యల్లో ఉనా ఫల్కాల్న కిర ంద్ పటిట  – తన సోద్రుని తల్ 

వెంటిుకల్న ప్టుట కునాారే గానీ, ఫల్కాల్కు అనాద్రణ్ చేయటం అతని ('అ.స.) ఉదెేశ్ం 

కాదు. కోప్ం చలాారిన తరువాత అతన వాటిని ఎత్యత కునాారు. చూడండి, 7:154.  

64) చూడండి, 20:92-94.  

ِمْنْۣ ْوِنْ َخلَْفتاما  ْم  اََعِجلْتا مجت  يْ دِ عْ بَ    
ِ َر  مْ اَ  اَّْلَلَْواَح   مجت مْ كا َرب  َواَلَْٰق 

ه ٘ َواَخَ  َيارُّ اَِخْيهِ  بَِراِْس  محش اَِِلْهِ   َذ 
الَْقْوَم   اِنذ  اامذ  اْبَن  قَاَل 
حمس   َيْقتالاْونَِنْ ْوا  َوََكدا ْوِنْ  اْسَتْضَعفا

اَّْلَ  ِِبَ  اْشِمْت  ت َوََّل   ْعَدآءَ فََل 
    الٰظلِِمْيَ  مِ وْ قَ َمَع الْ  ََتَْعلِْنْ 

 

ِ َل  ا قَ  َوَِّلَِِخْ   َرب  ِٰلْ  اْغفِْر 
َواَنَْت اَرَْحما  حمس  َنا ِِفْ رََْحَتَِك َواَْدِخلْ 

 خجم الرَِٰحِْيَ 

ْم   َسَيَنالاها الِْعْجَل  وا  َذا ِْيَن اَّتذ اَّلذ اِنذ 
ِْن   ب ِِهمْ َغَضٌب م    اْْلَٰيوةِ   َوذِلذٌة ِِف   رذ

ْنَيا  ََنْ َكذٰ وَ محش  ادلُّ ْ ا   ي ِز لَِك  ْفَتِْيَن  ل ما
   
ِ َوا تَاباوْ   ْينَ َّلذ ثامذ  ي ِاِٰت  السذ ا َعِملاوا 

اِنذ   َواَٰمناْو٘احمس  َبْعِدَها  ِمْنْۣ    َربذَك ِمْنْۣ 
ْوٌر رذِحْيٌم       َبْعِدَها لََغفا
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154. మరియు మూస్క కోప్ం చలాారిన 

తరువాత ఆ ఫల్కాల్ను ఎత్రు కున్నాడు. 65 

మరియు తమ ప్ర భువుకు భయప్డేవారికి, 
వాటి వార తల్లో మారగ ద్రశకతవం మరియు 

కారుణ్యం ఉనాాయి.  

155. మరియు మేము నిరీయించిన గడువు 

కొరకు, మూస్క తన  జాతి వారిలో నండి 

డెభైై-మందిని ఎనాకునాాడు. ఆ పిద్ప్ 

వారిని భూకంప్ం ఆవరించగా 66 (మూస్క) 

ఇలా పార రిథ ంచ్చడు: ''ఓ నా ప్ర భూ! నీవు కోరితే, 

వీరిని మరియు ననా కూడా ఇంతకు 

పూరవమే సంహరించి ఉండేవాడవు. ఏమీ? 

మాలో కొంద్రు మూరుు లు చేసన ప్నికి నీవు 

మమమలిా నశంప్జేస్కత వా? ఇద్ంతా నీ 

ప్రీక్షయే! దీని దావరా నీవు కోరిన వారిని 

మారగ భర ష్ట తావనికి గురిచేస్కత వు మరియు నీవు 

కోరినవారికి మారగ ద్రశకతవం చేస్కత వు. మా 

సంరక్షకుడవు నీవే, కావున మమమలిా 

క్షమించు మమమలిా కరుణంచు. మరియు 

క్షమించే వారంద్రిలో నీవే అత్యయతత ముడవు! 

(3/8)  

156. * “మాకు ఇహలోకంలో మరియు 

ప్రలోకంలో కూడా మంచి సథ తినే వార యి. 

నిశ్చయంగా, మేము నీ వైెప్పనకే మరలాము.” 

(అలాాహ్్) సమాధానం ఇచ్చచడు: ''నేన 

కోరిన వారికి నా శక్షన విధస్కత న. నా 

కారుణ్యం అనిాంటినీ ఆవరించి ఉనాది. 67  

కనక నేన దానిని దైవభీతి గల్వారికీ, 

 

65) మూస్క ('అ.స.) ఫల్కాల్న కిర ంద్ పటాట రు. అవి ముకాలు కాలేదు. కావున కోప్ం 

చలాారిన తరువాత మూస్క ('అ.స.) ఆ ఫల్కాల్ను తిరిగి తీసుకున్నారు.  

66) చూడండి, 2:55 అకాడ పిడుగు ('స్క'యిఖత్యన్) ప్డి ఆ 70 మంది చనిపోయినటాు 

ఉంది. బహుశా ఈ రెండు శక్షలు వచిచ ఉండవచుచ. మూస్క ('అ.స.) పార రథ న వలా్ ఆ 70 

మంది మళ్ళళ సజీవుల్యాయరు. 

67) చూడండి, 6:12 మరియు 54.  

 

الَْغَضبا   وَْس  مُّ َعْن  َسَكَت  ا  َولَمذ
اَّْلَلَْوا  د    َوِِفْ خمت  حَ اََخَذ  ها اْسَختَِها  ي  ن

ِ   ةٌ رََْحَ وذ  ِ ل  ْم  َّلذ ها ِ ْيَن  ِ ل باْوَن  هَ يَرْ   مْ هِ َرب 
  

قَْومَ  وْٰس  ما َسْبعِْيَ   ه  َواْخَتاَر 
ل ِِمْيقَ  ل   اََخَذْتهاما  مجت  تَِنا ا رَجا ا٘  فَلَمذ

قَاَل   ِ الرذْجَفةا  ِشئَْت   َرب  لَْو 
َواِيذ  َقْبلا  ِْن  م  ْم  محش  يَ ا اَْهلَْكَتها

ِ اَتاهْ  ب َنا  السُّ لِكا َفَعَل  مِ َفهَ َما   مجتا نذ آءا 
 بَِها َمْن  لُّ َكمحش تاِض فِْتنَتا   ْن ِهَ اَِّلذ اِ 

َوَتْهِدْي   تََشآءا تََشآءا  اَنَْت محش  َمْن 
َوارََْحَْنا  ََلَا  فَاْغفِْر  َواَنَْت   َوِِلَُّنا 

    َخْْيا الْغٰفِرِيَْن 
 

ْنَيا َحَسنَة   َواْكتاْب ََلَا ِِفْ ٰهِذهِ ادلُّ
اَّْلٰ  ِِف  اِنذا  وذ دْ ِخَرةِ  اِ ها قَاَل   محش َك َِلْ نَا٘ 
ااِصيْ َعَذاِِبْ٘  بِهٖ   اََشآءا   با  مجت  َمْن 

وَِسَعْت  ء  َورََْحَِّٰتْ  َشْ ذ  ُكا محش   
ْوَن  َيتذقا ِْيَن  لَِّلذ فََساَْكتاباَها 
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విధదానం ('జకాత్) ఇచేచవారికీ మరియు నా 

సూచనల్న విశ్వసంచే వారికీ వార స్కత న!  

157. “ఎవరైెతే ఈ సందేశ్హరుణీ 

నిరక్షరాస్తడైెన 68  ఈ  ప్ర వకిన అనసరిస్కత రో! 

ఎవరి  పర సాు వన వారి వద్ద  ఉనా తౌరాత్ 

మరియు ఇంజీల్్ గర ంధాల్లో వార యబడి 

ఉనాదో, 69 అతన వారికి మంచిని 

ఆదేశస్కత డు మరియు చెడు నండి వారిస్కత డు 

మరియు వారి కొరకు ప్రిశుద్ధ మైన వస్తత వు 

ల్న ధరమసమమతం చేస, అప్రిశుద్ధ మైన 

వాటిని నిషేధస్కత డు. వారిపై మోప్బడిన 

భారాల్న మరియు వారి నిరుంధాల్న 

(సంకెళా్న) తొల్గిస్కత డు. కావున అతనిని 

సమరిథ ంచి, అతనితో సహకరించి, అతనిపై 

అవతరింప్ జేయబడిన జ్యయతిని అనసరించే 

వారు మాతిమే స్కఫల్యం పందేవారు.”  

 

68) అలాాహ్్ (స్త.త.) ఇకాడ ము'హమమద్ ('స'అ.స.)న నిరక్షరాస్తయడైెన ప్ర వకి అని 

విశ్ద్ం చేస్తత నాాడు. అంటే అతన ('స'అ.స.) ఏమీ చదువన్న లేరు మరియు వార యన్న 

లేరు. కాబటిట  అతన ('స'అ.స.) చెపేప మాటలు పార చీన గర ంథాల్లో నండి చదివినవి 

కావు, అవి దివయజాానం (వ'హీ) దావరా అతని ('స'అ.స.)పై అవతరింప్జేయబడినవి. 

కావున అతన ('స'అ.స.) వాటిని పార చీన గర ంథాల్లో వార యబడిన విధంగా గాకుండా 

నిజమైన వృతాత ంతాల్న బోధంచ్చరు. ఎందుకంటే కొనిా విష్యాలు, ఈ నాటి తౌరాత్ 

మరియు ఇంజీల్ల్లో మారచ బడాాయి. వాటి నిజ వృతాత ంతం కేవల్ం అలాాహ్్ (స్త.త.)కే 

తెలుస్త కాబటిట  >1400 సంవతీరాల్లో ఒకా అక్షరప్ప మారుప కూడా చెంద్ని ఈ 

ఖుర్ఆన్లో, వచిచన అలాాహుత'ఆలా వ'హీయే ప్రమ సతయం. అలాాహ్్ (స్త.త.) 

సవయంగా తీరుపదినం వరకు ఈ ఖుర్ఆన్న, అది ఉనాది ఉనాటాుగా భద్ర ంగా 

ఉంచుతానని తన గర ంథంలో విశ్ద్ం చేశాడు చూ. 2:42, 4:47, 15:9, 57:28, 61:6.  

69) ము'హమమద్ ('స'అ.స.) అరబుుల్లో నండి దైవప్ర వకిగా రాబోత్యనాాడనే ప్ర స్కత వన 

కొరకు చూ. బై్నబిల్, దివతీయోప్దేశ్ కాండము - (Deuteronomy), 18:15,18; కీరినలు-

(Psalms), 118:22-23; యెష్యా-(Isaiah), 42:1-13; హబకూాకు-(Habakkuk), 

3:3-4; మతత యి - (Mathew), 21:42-43; యోహాన-(John), 14:16-17, 26-28, 

16:7-14.  

ْم   ها ِْيَن  َواَّلذ كٰوَة  الزذ َوياْؤتاْوَن 
  ممه بِاٰيٰتَِنا ياْؤِمناْوَن 

يَتذ  ِْيَن  ْوَن  اََّلذ اَلذ بِعا ْوَل   ِبذ الرذسا
ذ اَّْلا  َيِدا ا  ِم ِ ِْي  ا ب  َمْكتاوْ   ْونَه  َّلذ

َواَّْلِ  اَلذْوٰرىةِ  ِِف  ْم  حمس َْنِيْلِ ِعْنَدها
ْم َعِن   ْوِف َويَْنٰهىها ْم بِالَْمْعرا راها يَاْما
ي ِبِٰت  الطذ ما  لَها َوياِحلُّ  ْنَكرِ  الْما
َويََض  اَّْلَب ئَِث  َعلَْيِهما  ِما  عا  َوياَحر 

َواَّْلَ َعْنهامْ  ْم  اِْْصَها  ِّٰتْ الذ لَٰل  غْ  
َعلَيْ  ِ فَ محش  ِهمْ ََكنَْت  بِٖه يْ اَّلذ اَٰمناْوا  َن 
َونَ  ْوها  را اَلُّْوَر  وََعزذ َواتذَبعاوا  ْوها  ََصا

َمَعه ٘  اانْزَِل  ِْي٘  ما  اَّلذ ها ااول ئَِك  حمل 
ْوَن  ْفلِحا     خجم الْما
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158. (ఓ ము'హమమద్!) వారితో ఇలా 

అన: “మానవులారా! నిశ్చయంగా, నేన మీ 

అంద్రి వైెప్పనకు (ప్ంప్బడిన) అలాాహ్ 

యొకా సందేశ్ హరుడన. 70 భూమాయకాశాల్ 

స్కమాు జాయధప్తయం ఆయనదే. ఆయన తప్ప 

మరొక ఆరాధయదేవుడు లేడు; ఆయనే 

జీవనమరణాల్న ఇచేచవాడు. కావున 

అలాాహ్్న మరియు ఆయన సందేశ్హరుడు, 

నిరక్షరాస్తడైెన ఈ ప్ర వకిన విశ్వసంచండి. 

అతన అలాాహ్్న మరియు ఆయన 

సందేశాల్న విశ్వసస్కత డు. అతనినే అనస 

రించండి, అప్పపడే మీరు మారగ ద్రశకతవం 

పందుతారు!” 71  

159. మరియు మూస్క జాతి వారిలో సతయం 

ప్ర కారమే మారగ ద్రశకతవం చూప్పతూ 

మరియు దాని (సతయం) ప్ర కారమే నాయయం 

చేసే ఒక వరగ ం వారు ఉనాారు. 72   

 

70) పూరవ ప్ర వకిలు ('అలైహ్మ్ స.లు) తమ-తమ జాత్యల్ వారి వదె్కే ప్ంప్బడి వుండిరి. 

మూస్క ('అ.స.) ఇస్కర 'యిల్ సంతతివారి కొరకు వచ్చచరని తౌరాత్ అంటుంది. 'ఈస్క 

('అ.స.): “నేన దారి తపిపన ఇస్కర యీ'ల్ సంతతివారి కొరకు ప్ంప్బడాాన.” అని 

అనాారు. చూడండి, 5:46  వాయఖాయనం-34. కాని ఇకాడ అలాాహ్్ (స్త.త.) 

అంటునాాడు: “ (ఓ ము'హమమద్!) వారితో అన: ‘మానవులారా! నిశ్చయంగా, నేను 

మీ అంద్రి వైపుకు పంపబడిన సందేశహరుడను, (ర'హ్్మతల్్ లిల్్-'ఆల్మీన్, 

21:107),' మరియు: 'పర వకత ల్ంద్రి ముద్ర ను ('ఖాతమనా బియ్యయన. 33:40)’ ”  

71) ఇకాడ మరొక స్కరి నిరక్షరాస్తయలుగా, దైవప్ర వకిగా ము'హమమద్('స'అ.స.) 

పేరొానబడాారు. అంటే అతనికి ('స'అ.స.) ఏ మానవగురువు లేడు. అతన ('స'అ.స.) 

నేరుచకునాది, దైవదూత జిబ్రర ల్ ('అ.స.) తెచిచన, అలాాహ్్ (స్త.త.) వ'హీ, దావరా 

మాతిమే. చూశారా! అది ఎంత మహతత యమైనదో! ఈ నాటికి కూడా దానివంటి ఒకా 

సూరహ్్ కూడా ఎవవరూ రచించి తేలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఇది (దివయ ఖుర్ఆన) 

మానవరచన కాదు, అలాాహ్్ (స్త.త.) తరఫు నండి అవతరింప్జేయబడిన దివయజాానం. 

ఇది అలాాహ్్ (స్త.త.) దావరానే ప్పనరుతాథ న దినం వరకు భద్ర ంగా ఉంచబడుత్యంద్ని 

అలాాహుత'ఆలా వయకిం కూడా చేశాడు. చూ. 15:9.  

72) చూడండి, 3:113-115. ఉదాహరణ్కు 'అబెులాాహ్ బిన్-సలామ్.  

ْولا   رَسا  ْ اِّن ِ اَلذاسا  يٰ٘اَيَُّها    اّلٰلِ قاْل 
ِۨااَِِلْ  َْجِْيَعا  ْم  ِكا كا  لْ ما   َل  ْي  َّلذ

ٰموِٰت  اَِّلذ  ََّل٘ مجت  ْرِض َواَّْلَ   السذ وَ  اِٰلَ    ها
َوياِمْيتا    بِاّلٰلِ فَاِٰمناْوا  ممس  ياًْحٖ 

ياْؤِمنا   ِْي  اَّلذ  ِ اَّْلاِم ِ   ِ اَلذِب  ْوِلِ  َورَسا
ْم    بِاّلٰلِ  لََعلذكا ْوها  َواتذبِعا َوََّكِٰمتِٖه 

ْوَن     َتْهَتدا
 
 

 
وْٰس٘ َوِمنْ  ما قَْوِم  يذ اامذ     َن وْ دا هْ ٌة 

 ِ اوْ بِٖه يَ وَ بِاْْلَق      نَ ْعِدل
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160. మరియు మేము వారిని పన్ాండు 

తెగలుగా (వరాగ లుగా) విభజించ్చము.73 

మరియు మూస్క జాతివారు అతనిని నీటి 

కొరకు అడిగినప్పపడు. మేము అతనిని: “నీ 

చేతికరర తో రాయిపై  కొటుట !” అని ఆజాా 

పించ్చము. అప్పపడు దాని నండి పన్ాండు 

ఊటలు ప్ర వహ్ంచస్కగాయి. అప్పపడు ప్ర తి 

తెగవారు, తాము నీళ్ళళ తీస్తకునే సథ లానిా 

తెలుస్తకునాారు. మరియు మేము వారిపై 

మేఘాల్ ఛాయన కలిపంచ్చము. మరియు 

వారి  కొరకు మనా్ మరియు సలావల్న 

దింపాము:74  “మేము మీకు ప్ర స్కదించిన 

ప్రిశుధధ మైన ప్దారాథ ల్న తినండి.”  అని 

అనాాము. మరియు వారు (కృతఘాతకు 

పాల్పడి) మాకు అనాయయం చేయలేదు, కాని 

తమకు తామే అనాయయం చేస్తకునాారు.  

161. మరియు వారికి ఇలా ఆజా ఇవవబడిన 

సంద్రాానిా (జాాప్కం చేస్తకోండి!): “ఈ 

నగరంలో నివసంచి, అందులో మీ ఇష్ట  ప్ర కారం 

తినండి మరియు: ‘మా పాపాల్న క్షమించు 

('హ్'తత త్యన్)’ అని అంటూ ఉండండి. 

మరియు స్కషాట ంగ   ప్డుతూ దాని దావరంలో 

ప్ర వేశంచండి, మేము మీ పాపాల్న క్షమిస్కత ము. 

మేము సజజ నల్న అధకంగా 

అనగర హ్స్కత ము.”   

162. కాని దురామరుగ లైన వారు, వారికి 

చెప్పబడిన మాటన మరొక మాటతో 

మారాచరు. కనక మేము దురామరగ ం చేసన 

వారిపై వారి దౌషాట యల్కు ఫలితంగా ఆకాశ్ం 

నండి ఆప్ద్న దింపాము. 75   

 

73) చూడండి, 5:12.  

74) చూడండి, 2:57.  

75) ఆయాత్యలు 160-162ల్లో వివరించబడిన విష్యాలు సూరహ్్ అల్-బఖరహ్్ 

మొద్టి భాగంలో కూడా ఉనాాయి. (2:58 -59). 

َعِْشَ  اْثَنَّٰتْ  ما  ْعنٰها ا َوَقطذ اَْسَباط  َة 
ا  اِذِ محش  ااَمم  وْٰس٘  ما اِٰٰل  َواَوَْحْيَنا٘ 

ه ٘  قَْوما اْْضِْب   اْستَْسٰقىها  اَِن 
فَاْۣنَبَجَسْت مِْنها مجت  ب َِعَصاَك اْْلََجرَ 

َعِْشَ اثْ  َعْين ا نََتا  عَ قَدْ محش  ةَ    ُّ ُكا   لَِم 
بَ نَ اا  ِْشَ مذ َعلَْيِهما   ا لذلْنَ ظَ وَ محش  مْ ها اس  

عَ ا الَْغمَ  َواَنَْزَْلَا  الَْمنذ  َم  لَْيِهما 
لْٰوي َما محش  َوالسذ َطي ِبِٰت  ِمْن  اْوا  َكا
مْ  َولِٰكْن  محش  َرزَقْنٰكا ْونَا  َظلَما َوَما 

ْوَن  ْم َيْظلِما َسها        ََكناْو٘ا اَنْفا
ما اْسكا َواِْذ قِ  ْريََة  قَ لْ ا  هِ ا ٰهذِ ناوْ ْيَل لَها
ا  ِمنْ وْ َوَّكا َحيْ هَ ا  اْوا   ثا ا  َوقاْول ِشئْتاْم 

لا  اْدخا وذ ٌة  ا  ِحطذ د  جذ سا اْْلَاَب  وا 
َخِطْيٓ  ْم  لَكا مْ ـ ٰ نذْغفِْر  محش  تِكا

ْحِسنِْيَ       َسََنِيْدا الْما
قَْوَّل   ْم  ِمْنها ْوا  َظلَما ِْيَن  اَّلذ َل  َفَبدذ

َِغْْيَ  اَّلذ ْم    لَها قِْيَل   َنا رَْسلْ فَاَ ْي 
رِْجز ايْ لَ عَ  ا  ِهْم  َِن  َمآ لم  بَِما   ءِ سذ

ْوَن   خجم  ََكناْوا َيْظلِما
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163. మరియు సముద్ర  తీరమునందునా 

ఆ నగర (వాస్తల్న) గురించి వారిని 

అడుగు; వారు శ్నివారము (సబత ్్) విష్ 

యంలో హదెు మీరేవారు! ఆ శ్నివారం 

(సబత ్్) రోజుననే చేప్లు వారి ముందుకు 

ఎగిరెగిరి నీటిపైకి  వచేచవి. మరియు శ్ని 

వారము (సబత ్) కాని రోజు (చేప్లు) వచేచవి 

కావు. వారి అవిధేయతకు కారణ్ంగా మేము 

వారిని ఈ విధంగా ప్రీక్షకు గురిచేశాము. 76   

164. వారిలోని ఒక వరగ ం వారు: “అలాాహ్ 

ఎవరిని నశంప్జేయననాాడో లేదా ఎవరికి 
కఠిన శక్ష విధంచననాాడో! అలాంటి వారికి, 

మీరెందుకు ఉప్దేశ్ం చేస్తత నాారు?” అని 

అంటే అతన (ఉప్దేశ్ం చేసే వయకిి) 
అనాాడు: “మీ ప్ర భువు ముందు, (హ్తబోధ 

ఎందుకు చేయలేద్ని), నాపై నింద్ 

ఉండకుండా మరియు వారు దైవభీతి 

గల్వారు అవుతారేమోనని!”  

165. తరువాత వారికి చేయబడిన హ్త 

బోధన వారు మరచినప్పపడు! దుషాారాయల్ 

నంచి వారిసూత  ఉనా వారిని మేము 

రకిష ంచ్చము. మరియు దురామరుగ లైన 

ఇతరుల్న, అవిధేయత చూపినందుకు కఠిన 

శక్షకు గురిచేశాము.  

166. కాని నిషేధంచబడిన వాటినే వారు 

హదెులు మీరి చేసనప్పపడు మేము వారితో: 

''మీరు నీచమైన కోత్యలుగా మారండి.'' అని 

అనాాము.77   

167. మరియు నీ ప్ర భువు వారిపై 

(యూదుల్పై) అంతిమ దినం వరకు 

దుుఃఖకరమైన శక్ష విధంచే వారిని ప్ంప్పతూ 

ఉంటానని ప్ర కటించిన విష్యానిా (జాపిత కి 

 

76) చూడండి, బై్నబిల్ యిరిమయా - (Jeremia), 17:21-27   

77) చూడండి స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, ప్పసత కం 8, 'హదీస్' నం. 481. ఇంకా చూ. 2:65, 5:60. 

ََكنَْت وَْسـ َ  الذِّٰتْ  الَْقْريَةِ  َعِن  ْم  لْها
اْْلَْحرِ  َة  ِِف   جحمَحاِْضَ ْوَن  َيْعدا اِْذ 

يَْوَم   ْم  ِحْيَتاناها تَاْتِْيِهْم  اِْذ  ْبِت  السذ
ذَع  َسبْتِهِ  ُشا َ ْم  ي ََّل  يَْوَم  وذ حمل  تاْونَ ْسبِ  
بَِما ها َنْبلاوْ   جحتٰذلَِك كَ جحت  اْتِْيِهمْ تَ   ََّل  ْم 

ْوَن  قا         ََكناْوا َيْفسا
ْوَن َواِذْ  تَعِظا لَِم  ْم  ِْنها م  ٌة  اامذ قَالَْت   
ْم   ّلٰلا ِۨا حمل  قَْوَما  باها ِ َعذ  ما اَْو  ْم  ها ْهلِكا ما

ا  َشِديْد  َمْعِذَرة   محش  َعَذاب ا  اْوا  اِٰٰل  قَال
 ِ مْ َرب      ْونَ تذقا ْم يَ َولََعلذها  كا
 
 

نَسا  ا  ذا فَلَمذ َما  وْ ْوا  ِرا اَنَْجْيَنا  ا  ك  بِٖه٘ 
َيْنَهْوَن عَ  ِْيَن  َواََخْذنَا  اَّلذ ْوٓءِ  ِن السُّ

بَ   ْۣ بَِعَذاب  ْوا  ما
َظلَ ِْيَن  بَِما ـ  اَّلذ  ْۣ يْس 

ْوَن  قا    ََكناْوا َيْفسا
ا َعَتْوا عَ  ْوا  ْن  فَلَمذ ا ناها َنا  َعْنها قالْ مذ

ْونا  ْم كا     ْيَ ـ  سِ خٰ   ة  قَِردَ  ْوالَها
تَاَذذ َواِ  َعلَْيِهْم   َك َربُّ   نَ ْذ  َِلَْبَعََثذ 

ْوَٓء اِٰٰل يَْوِم الْ  ْم سا ها ْوما ذسا قِيَٰمةِ َمْن ي
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తెచుచకోండి). 78 నిశ్చయంగా, నీ ప్ర భువు శక్ష 

విధంచటంలో శీఘ్రు డు. మరియు 

నిశ్చయంగా, ఆయన క్షమాశీలుడు, అపార 

కరుణాప్ర దాత.  

168. మరియు మేము వారిని భువిలో అనేక 

తెగలుగా చేశాము. వారిలో కొంద్రు 

సజజ నలు ఉనాారు, మరి కొంద్రు వారిలో 

దానికి భనాంగా ఉనాారు. బహుశా వారు 

(సనామరాగ నికి) మరలి వస్కత రేమోనని, మేము 

వారిని మంచి-చెడు సథ త్యల్ దావరా 

ప్రీకిష ంచ్చము.  

169. ఆ పిద్ప్ వారి తరువాత దుషుట లైన 

వారు వారి స్కథ నంలో గర ంధానికి  వారస్తలై, 

త్యచఛమైన పార ప్ంచిక  వస్తత వుల్ లోభంలో 

ప్డుతూ: “మేము క్షమించబడతాము,” అని 

ప్లుకుత్యనాారు. అయినా ఇటువంటి సొత్యత  

తిరిగి వారికి  ల్భసేత  దానిని తీస్తకుంటారు. 

“అలాాహ్ విష్యంలో సతయం  తప్ప మరేమీ 

ప్లుకరాదు.” అని గర ంధంలో వారితో వాగెానం 

తీస్తకోబడలేదా ఏమిటి? అందులో 

(గర ంధంలో) ఉనాద్ంతా వారు చదివారు కదా! 

మరియు దైవభీతి గల్వారి కొరకు ప్రలోక 

నివాసమే ఉతత మమైనది. ఏమీ? మీరిది 

గర హ్ంచలేరా?  

170. మరియు ఎవరైెతే గర ంధానిా సథ రంగా 

అనసరిస్కత రో మరియు నమా'జ్ స్కథ పిస్కత రో, 

అలాంటి సద్వరినల్ ప్ర తిఫలానిా 

నిశ్చయంగా, మేము వయరథ ం చేయము. (1/2)  

171. *  మరియు (జాాప్కం చేస్తకోండి!) 

మేము ('తూర్) ప్రవతానిా పైకెతిత  వారిపై 

కప్పపగా ఉంచితే! వాసత వానికి, వారు అది 

తమపై ప్డుత్యందేమోనని భావించినప్పపడు 

 

78) చూడండి, 3:112. 

لََِسِيْعا    َربذَك اِنذ  محش  الَْعَذاِب 
ْوٌر رذِحْيٌم   الْعَِقاِبخمت َواِنذه        لََغفا

ْعنٰها  ا ْم ِِف اَّْلَ َوَقطذ ما ِمنْ مجت  ْرِض ااَمم   ها
َوِمْنهامْ وْ حا لِ لٰص ا ِ   َن  ذٰل ْوَن  حمس  َك دا
ي ِاِٰت  بَ وَ  َوالسذ بِاْْلََسنِٰت  ْم  لَْونٰها
ْوَن لَعَ  ْم يَرِْجعا    لذها
 

رِثاوا   َبْعِدهِْم َخلٌْف وذ ِمْنْۣ  َفَخلََف 
ٰهَذا   َعَرَض  ْوَن  ذا يَاْخا الِْكتَٰب 

سَ  ْولاْوَن  َوَيقا ََلَ اَّْلَْدّٰن  َواِْن  ياْغَفرا  امجت 
عَ تِهِ يذاْ  ذا   لاه  ثْ م ِ ٌض  رَ ْم    اَلَمْ محش  ْوها يَاْخا

اَْن  ذْ ياؤْخَ  الِْكتِٰب  ِْيَثاقا  م  َعلَْيِهْم   
ََعَ    َّلذ  اْوا  ْول اْْلَقذ    اّلٰلِ َيقا اَِّلذ 

فِْيِه  َما  ْوا  اَّْلِٰخَرةا  محش  َوَدرَسا ارا  َوادلذ
ْونَ  ِْيَن َيتذقا   ْعقِلاْونَ اَفََل تَ محش  َخْْيٌ ل َِّلذ

   
ِْينَ  كا يامَ   َواَّلذ ِ ِ َن  وْ س   ا ب

ِكتِٰب لْ
الصذ َواَقَ  وا  ٰ اما ناِضْيعا اِ   وَةمحشل ََّل  نذا 

ْصلِِحْيَ     اَْجَر الْما
  

ََكَنذه   ْم  فَْوَقها اْْلََبَل  َنَتْقَنا    َواِْذ 
اَنذه   َظنُّْو٘ا  وذ لذٌة  بِِهمْ   ظا ْوا   مجتَواقٌِعْۣ  ذا خا
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మేము వారితో అనాాము: “మేము మీకు 

ఇచిచన దానిని (గర ంధానిా) ద్ృఢంగా 

ప్టుట కోండి మరియు అందులో ఉనా  దానిని 

జాాప్కం ఉంచుకోండి. తదావరా మీరు దైవభీతి 

ప్రులు (ముతత ఖీన) అవుతారు!”  

172. మరియు (జాాప్కం చేస్తకోండి!) నీ 

ప్ర భువు ఆద్మ్ సంతతి వారి వీప్పల్ నండి 

వారి సంతానానిా తీస, వారికి, వారినే 

స్కకుష లుగా నిల్బ్నటిట : “ఏమీ? నేను మీ 

పర భువును కాన్న?” అని అడుగగా, వారు: 

“అవున! (నీవే మా ప్ర భువని) మేము 

స్కక్షయమిస్తత నాాము.” అని జవాబిచ్చచరు.79  

తీరుప దినమున మీరు: “నిశ్చయంగా మేము 

దీనిని ఎరుగము.” అని అనకూడద్ని.  

173. లేదా: “వాసత వానికి ఇంతకు పూరవం 

మా తాత-ముతాత తలు అలాాహ్్కు స్కటి (భాగ 

స్కవములు) కలిపంచ్చరు. మేము వారి 

తరువాత వచిచన, వారి సంతతివారము 

(కాబటిట  వారిని అనసరించ్చము). అయితే? 

ఆ అసతయవాదులు చేసన కరమల్కు నీవు 

మమమలిా నశంప్జేస్కత వా?” అని 

అనకూడద్ని.  

174. మరియు వారు మరలివస్కత రని మేము 

సూచనల్న సపష్ట ంగా తెలుప్పత్యనాాము.  

175. మరియు మేము, మా సూచనలు 

ప్ర స్కదించిన ఆ వయకిి 80 గాథ వారికి వినిపించు. 

 

79) చూ. స. బు'ఖారీ, కితాబుల్ జనాయ''జ్, మరియు ముసాం, కితాబుల్ ఖద్ర ్్: “పర తి 

బిడా సహజ సవభావంతో ప్పడాత డు, అంటే అలాాహ్్ (స్త.త.)కు విధేయత (ఇసా్కం)తో. కానీ, 

అతని తలాిద్ండుర లు అతనిని యూదుడు, కైెీసత వుడు, మజూస లేక ఇతర ధరమం వాడిగా 

మారుచతారు.”  

80) ఆ వయకిి మూస్క ('అ.స.) కాల్ప్ప ఇస్కర యీ'లు సంతతికి చెందినవాడు కావచచని కొంద్రు 

వాయఖాయతలు అభపార యప్డాారు. ఇలాంటి వయకిులు ప్ర తి కాల్ంలోన ఉంటారు.    

ة  وذ  وذ ْم بِقا وْ َما٘ اٰتَْينٰكا را ا َما فِْيهِ اْذكا
  خجم  نَ وْ قا تذ ْم تَ لذكا لَعَ 
  
اََخَذ  ذْ َواِ  ِمْن  ْنْۣ مِ   َك بُّ رَ   اَٰدَم   ٘ بَِنْ  

ِيذ  ذار  ْورِهِْم  ها  ظا
ََعٰ٘ ْم  َواَْشَهَدها ْم  َتها

اَلَْستا   ِسِهْممجت  مْ اَنْفا اْوا   محشبَِرب ِكا قَال
َشِهْدنَا  يَْوَم  جحت  بَّٰٰلجحت  اْوا  ْول َتقا اَْن 
اِنذ  نذا  الْقِيَٰمةِ  كا غٰفِلِ ا  ٰهَذا   ْيَ َعْن 

 يحض 
اِنذ وْ قا تَ   وْ اَ  اْو٘ا  اَُْشَكَ مَ ل ٓ   ا٘  ِمْن  ؤا اٰبَا نَا 

ِْنْۣ   م  ِيذة   ذار  نذا 
َوكا مجت  َبْعِدهِمْ َقْبلا 

ْبِطلاْوَن  َنا بَِما َفَعَل الْما   اَفَتاْهلِكا
 
 

ْم  َولََعلذها اَّْلٰيِٰت  لا  ِ ناَفص  َوَكٰذلَِك 
ْوَن      يَرِْجعا
ِيْ٘   َعلَْيِهمْ َواتْلا   ٰ ْينٰها اٰتَ   َنَباَ اَّلذ ا  نَ تِ يٰ  ا
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అతడు వాటి నండి విముఖుడైె నందుకు 

షై'తాన్ అతనిని వెంబడించ్చడు, కావున 

అతడు మారగ భర షుట ల్లో చేరిపోయాడు.  

176. మరియు మేము కోరుకుంటే వాటి (ఆ 

సూచనల్) దావరా అతనికి ఔనాతాయనిా 

ప్ర స్కదించే వారము. కాని అతడు భూమి 

(ప్ర ప్ంచం) వైెప్పనకు మొగాగ డు, మరియు తన 

కోరికల్న అనసరించ్చడు. అతని ద్ృషాట ంతం 

ఆ కుకావల ఉంది: నీవు దానిని బ్నదిరించినా 

అది నాలుకన బయటికి వేర లాడదీస 

రొప్పపత్యంది, లేక వద్లిపటిట నా అది 

నాలుకన బయటికి వేర లాడదీస రొప్పపత్యంది. 

మా సూచనల్న అబదాధ ల్ని నిరాకరించే వారి 

ద్ృషాట ంతం కూడా ఇదే! నీవు వారికి ఈ 

గాథల్న వినిపిసూత  ఉంటే, బహుశా వారు 

ఆలోచిస్కత రేమో!  

177. మా సూచనల్న అబదాధ ల్ని 

తిరసారించి, తమ సవయానికి నష్ట ం 

చేస్తకునే వారి ప్రిసథ తి చ్చలా చెడాది.   

178. అలాాహ్ మారగ ద్రశకతవం చేసన వాడే 

సనామరగ ం పందుతాడు. ఆయన మారగ  

భర ష్ట తవంలో ప్డనిచిచనవారు, వారే నష్ట పోయే 

వారు!  

179. మరియు వాసత వానికి మేము చ్చలా 

మంది జినాాత్యల్న మరియు మానవుల్న 

నరకం కొరకు సృజించ్చము. ఎందుకంటే! 

వారికి హృద్యాలునాాయి కాని వాటితో 

వారు అరథ ం చేస్తకోలేరు మరియు వారికి 
కళా్ళనాాయి కాని వాటితో వారు చూడలేరు 

మరియు వారికి చెవులునాాయి కాని 

వాటితో వారు వినలేరు. ఇలాంటి వారు, 

ప్శువుల్వంటి వారు; కాదు! వాటి కంటే 

ఎకుావ మారగ భర షుట లు. వీరంద్రూ  

ప్రధాయనంలో ఉనాారు.  

فَ   فَانَْسلَخَ  ْيٰطنا  ها َبعَ اَتْ ِمْنَها  الشذ  
       وِيَْن فَََكَن ِمَن الْغٰ 

اَْخََلَ   لَْو ِشئَْنا لََرَفْعنٰها بَِها َولِٰكنذه ٘ وَ 
هَ  َواتذَبَع  اَّْلَْرِض   َفَمثَلاه  مجت  ٰوىها اَِٰل 

الََْكِْب  َتْ مجت  َكَمَثِل  َعلَ اِْن  ْيهِ ِمْل 
اَوْ  تَ يَلَْهْث  كْ   ذٰلَِك  محش  ْث هَ لْ يَ ها  ْتا

الَْقْومِ ثَ مَ  ِلا  اَّلذ بِاٰيٰتَِنا يْ   باْوا  َكذذ مجت َن 
الَْقَصَص  ِص  ْم فَاقْصا لََعلذها  

ْوَن  را    َيَتَفكذ
 
 

باْوا   َكذذ ِْيَن  اَّلذ ِۨالَْقْوما  َمَثَل  َسآَء 
وْ  ْم ََكناْوا َيْظلِما َسها    َن  بِاٰيٰتَِنا َواَنْفا

َو افَ   اّلٰلا ْن يذْهِد  مَ  َوَمْن  مجت  يْ دِ تَ هْ لْما ها
ْوَن   ئَِك ول  ْضلِْل فَاا يُّ  ما اَّْلِِٰسا    ها

ِْلَهَ  َذَراْنَا  َِن  َولََقْد  م  َكثِْْي ا  نذَم 
َواَّْلِنِْس   ِ ن  َّلذ  حمس  اْْلِ قالاْوٌب  ْم  لَها

َّلذ   ٌ اَْعيا ْم  َولَها بَِهاحمس  ْوَن  َيْفَقها
بَِهاحمس ْوَن  ْم    ياْبَِصا َّلذ َولَها اَٰذاٌن 

ِ َمعا يَسْ  ب ََكَّْلَ واا   محشا هَ ْوَن  نَْعاِم  ل ئَِك 
مْ بَْل  ها ما  محش  َضلُّ اَ     ها ااول ئَِك 

    الْغٰفِلاْوَن 
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180. మరియు అలాాహ్ కు అత్యయతత మమైన 

పేరాు ఉనాాయి. కావున మీరు వాటితో 

ఆయనన పార రిథ ంచండి. 81 మరియు ఆయన 

పేరా విష్యంలో వకర ంగా వాదించే వారిని 

వద్లివేయండి. వారు తమ కరమల్కు 

ప్ర తిఫల్ం పంద్గల్రు.  

181. మరియు మేము సృష్ట ంచిన వారిలో 

సతయం ప్ర కారమే మారగ ద్రశకతవం చూప్పతూ 

మరియు దాని (సతయం) ప్ర కారమే నాయయం 

చేసే ఒక వరగ ం వారు ఉనాారు.  

182. మరియు మా సూచనల్న 

అబదాధ ల్ని తిరసారించే వారిని మేము వారికి 

తెలియకుండానే కర మకర మంగా (నాశ్నం 

వైెప్పనకు) తీస్తకుపోతాము.  

183. మరియు నేన వారికి వయవధ 

నిస్తత నాాన. నిశ్చయంగా, నా వ్యయహం 

బల్మైనది. 82  

184. ఏమీ? తమ సహచరుడు పిచిచ ప్టిట న 

వాడు కాద్ని వారు గమనించ లేదా? అతన 

కేవల్ం సపష్ట మైన హ్లచచరిక చేసేవాడు 

మాతిమే!  

 
81) 'హదీస్'ల్లో అలాాహ్్ (స్త.త.) ఉతత మ పేరాు 99 ఉనాాయని ఉంది. కాని ఇబ్నా-కసీ'ర్ 

మరియు ఫ'త హ్ అల్-ఖదీర్ల్లో, ఇవి 99 కంటే ఎకుావ ఉనాాయని ఉంది. ఈ శ్బెం 

అల్-అస్కమఉ'ల్-'హుస్కా ఖుర్ఆన్లో 4 స్కరాు వచిచంది. ఈ ఆయత్లో మరియు 

17:110, 20:8 మరియు 59:24. ఈ శ్బెం అల్-అస్కమఉ'ల్-'హుస్కా ఖుర్ఆన్లో కేవల్ం 

అలాాహ్్ (స్త.త.) కొరకే వాడబడింది.  

యు'లిు దూన: అంటే ఒకవైెప్పకుమొగగ టం. వయంగారథ ంతీయటం, మారగ భర ష్ట తవంలో 

ప్డిపోవటం. Profanity, భకిిహీనంగా ప్ర వరిించటం, అగౌరవ ప్రచటం. అలాాహ్్ (స్త.త.) 

పేరా విష్యంలో తప్పపతిోవలో పోవుటలో 3 రకాలు ఉనాాయి: (i) అలాాహుత'ఆలా 

పేరాలో మారుపలు చేయటం. ఉదా: మకాహ్ ముష్ర కులు 'అ'జీ'జ్న 'ఉ'జాజ గా మారిచంది. 

(ii) అలాాహుత'ఆలా పేరాన హ్లచిచంచటం. (iii) అలాాహుత'ఆలా పేరాన తగిగ ంచటం. 

(ఫ'తు ్ అల్-ఖదీర్).  

82) ఆయత్, 68:45లో ఖుర్ఆన్ అవతరణ్లో మొద్టిస్కరి 'కైెద్' ప్ద్ం వాడబడింది.  

ِ وَ  ْوها    ّلِلٰ فَاْدعا اْْلاْسٰن  اَّْلَْسَمآءا 
٘ ممس  بَِها  ِِفْ ْوَن  يالِْحدا ِْيَن  اَّلذ وا  َوَذرا
ََكناْوامحش  ئِهٖ آ اَْسمَ  َما   َسياْجَزْوَن 

   َن َيْعَملاوْ 

ْن   ِ يذ   ةٌ اامذ   ْقَنا٘ َخلَ َوِممذ ب ْوَن  ِ ْهدا اْْلَق 
 ِ اْوَن دِ ٖه َيعْ َوب   خجم  ل

بِاٰيٰتَِنا   باْوا  َكذذ ِْيَن  َواَّلذ
ََّل  َحْيثا  ِْن  م  ْم  ها َسنَْسَتْدرِجا

ْوَن   ممه  َيْعلَما
مْ    اِنذ َكْيِدْي َمتِْيٌ محش َوااْمِّٰلْ لَها

ْوا  را ِْن  ا بَِصاِحبِ مَ حجم  اََولَْم َيَتَفكذ ِهْم م 
      بِْيٌ  نَِذيٌْر مُّ   َّلذ َو اِ اِْن ها محش  ة  ِجنذ 
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185. ఏమీ? వారు భూమాయకాశాల్పై  గల్ 

(అలాాహ్) ఆధప్తాయనిా మరియు అలాాహ్ 

సృష్ట ంచిన ప్ర తి వస్తత వున గమనించి చూస, 

బహుశా తమ గడువు కూడా సమీపించిందే 

మోనని అనకోలేరా? దీని తరువాత వారు 

మరేవిధమైన సందేశానిా విశ్వసస్కత రు?  

186. అలాాహ్ మారగ భర ష్ట తవంలో ప్డనిచిచన 

వానికి మారగ ద్రశకుడెవవడూ లేడు! 83  

మరియు ఆయన వారిని తమ తల్బిరుస్త 

తనంలో తిోవతపిప తిరగటానికి వద్లిపడు 

త్యనాాడు.  

187. (ఓ ప్ర వకిా!) వారు నినా ఆ అంతిమ 

ఘడియన గురించి: ''అది ఎప్పపడు 

రాననాది?'' అని అడుగుత్యనాారు. 

వారితో ఇలా అన: ''నిసీందేహంగా, దాని 

జాానం నా ప్ర భువుకు మాతిమే ఉంది. 84 

కేవల్ం ఆయన సవయంగా దానిని, దాని  

సమయంలో ప్ర తయక్షప్రుస్కత డు. అది 

భూమాయకాశాల్కు ఎంతో దురారమైనదిగా 

ఉంటుంది. అది మీపై అకస్కమత్యత గానే వచిచ 

ప్డుత్యంది.'' దాని గురించి నీకు బాగా తెలిస 

ఉనాటాు భావించి, వారు నినా దాని 

గురించి అడుగుత్యనాారు. నీవు ఇలా 

సమాధానం ఇవువ: ''నిసీందేహంగా, దాని 

జాానం అలాాహ్్కు మాతిమే ఉంది. కాని చ్చలా 

 
83) ఇకాడ మరియు 7:178వ ఆయత్లో మరియు ఇంకా ఎన్నా చోటాలో ఖుర్ఆన్లో 

చెప్పబడిన విధంగా ఇది స్తనాత్యలాాహ్్ అంటే ఎవడైెతే తనన తాన సవరించుకో గోరక 

అలాాహ్్ (స్త.త.) ఆదేశాల్న అసతాయల్ని మరియు ఆయన ప్ర వకిల్న అసతయవాదుల్ని 

తిరసారించి, మూఢతవంతో మారగ భర ష్ట తవంలో ప్డిపోతాడో, అలాంటి వానిని 

అలాాహుత'ఆలా మారగ భర ష్ట తవంలో వదులుతాడు. అలాంటి వానికి మారగ ద్రశకతవం 

చేయడు, కానీ అలాాహ్్ (స్త.త) అతనిని బల్వంతంగా మారగ భర ష్ట తవంలో ప్డవేయడు.  

84) అంతిమ ఘడియ ఎప్పపడు రాననాదో అలాాహ్్ (స్త.త.)కు తప్ప మరెవవరికీ 

తెలియదు. ఏ ప్ర వకికు గానీ లేక దైవదూతకు గానీ అది వచేచ సమయం గురించి 

తెలియద్నే విష్యం ఈ ఆయత్ దావరా సపష్ట మవుతోంది.  

ٰموِٰت  يَ   َولَمْ اَ  ْوِت السذ ْوا ِِفْ َمَلكا را ْنظا
َخلََق    َواَّْلَْرِض  ِمْن    اّلٰلا َوَما 

َقِد  ء  َشْ  ْوَن  يذكا اَْن  َعٰٰس٘  اَْن  وذ حمل 
مْ  اََجلاها ْۣ  مجت  اقَْتََب  َحِديْث  فَبِاَي ِ 

    ْؤِمناْونَ يا   َبْعَده  
يُّْضلِلِ  َل  دِا هَ   فََل   اّلٰلا   َمْن  محش  َي 

ْم ِِفْ يَ وَ  ْغيَ   َذراها ِ طا ْوَن  ان    ِهْم َيْعَمها

ا  السذ َعِن  اَيذاَن يَْسـ َلاْونََك  َعةِ 
رْٰسىَها  ِعْنَد  محش  ما َها  ِعلْما اِنذَما  قاْل 

 ْ ِ اَِّلذ    مجتَرب  لَِوقْتَِها٘  َل ِْيَها  يا وَ ََّل  مش    ها
ِِف   لَْت  ٰموِٰت َثقا َواَّْلَْرِض السذ  ََّل محش   

ْم  اْتِيْ تَ  َ محش  َبْغَتة    َّلذ اِ كا   ْسـ َلاْونََك ي
َعْنَها َك ََكَنذ  َحِِفٌّ  اِنذَما محش    قاْل 

ِعْنَد   َها  اَْكََثَ   اّلٰلِ ِعلْما َولِٰكنذ 
ْوَن    اَلذاِس ََّل َيْعلَما

  



 భాగం: 9 7. సూరహ్ అల్-అ’అరాఫ్ 341 9 :الُجْزءُ    ُسوَرةُ األَْعَراف   -7
 
మంది ఇది తెలుస్తకోలేరు.'' 85   

188. (ఓ ప్ర వకిా!) వారితో ఇలా అన: 

''అలాాహ్ కోరితే తప్ప నా సవయానికి నేన, 

లాభం 86 గానీ, నష్ట ం 87 గానీ చేస్తకునే 

అధకారం నాకు లేదు. నాకు అగోచర విష్య 

జాానం ఉండి ఉనాటై్లతే నేన లాభం కలిగించే 

విష్యాల్న నా కొరకు అధకంగా 

సమకూరుచకునే  వాడిని. మరియు నాకు 

ఎనాడూ ఏ నష్ట ం కలిగేది కాదు. నేన 

విశ్వసంచే వారికి కేవల్ం హ్లచచరిక చేసే 

వాడన మరియు శుభవారి నిచేచవాడన 

మాతిమే!'' 88 (5/8)  

189. * ఆయనే, మిమమలిా ఒకే వయకిి నండి 

సృష్ట ంచ్చడు మరియు అతని నండియే 

జీవిత సౌఖయం పంద్టానికి అతని  భారయన 

ప్పటిట ంచ్చడు.89 అతన ఆమన 

కలుస్తకునాప్పడు (సమాగమం జరిపి 
నప్పపడు) ఆమ ఒక  తేలికైెన భారానిా 

(గరామున) ధరించి దానిని మోసూత  

తిరుగుతూ ఉంటుంది. పిద్ప్ ఆమ గరా 
భారం అధకమైనప్పపడు, వారు ఉభయులూ 

కలిస వారి ప్ర భువైెన, అలాాహ్్న ఇలా 

 
85) చూడండి, 31:34.  

86) నఫ్'అన్: అంటే లాభం, మేలు, ప్రయోజనం, ఉప్యోగం అనే అరాథ లునాాయి.  

87) 'ద్రర న్: అంటే నష్ట ం, కీడు, హాని, చెరుప్ప, అపాయం, దోష్ం, ఆప్ద్, బాధ అనే 

అరాథ లునాాయి.  

88) దైవప్ర వకి ము'హమమద్ ('స'అ.స.)కు ఎటిట  అగోచరజా్ఞనం లేదు. అని ఇకాడ 

సపష్ట ంగా విశ్ద్మవుత్యంది. అగోచరజాానం గల్వాడు కేవల్ం అలాాహ్్ (స్త.త.) ఒకాడు 

మాతిమే! దీనికి నిద్రశనాలు: (i) ము'హమమద్ ('స'అ.స.) యొకా ప్నా 'ఉహుద్ 
యుద్ధ రంగంలో విరిగి పోయింది. అతన ('స'అ.స.) గాయాల్తో సపృహతపిప 

ప్డిపోయారు. ఏ విధంగానైతే ఒక స్కధారణ్ మానవుడు బాధప్డుతాడో అదే విధంగా 

అతన  ('స'అ.స.) బాధప్డాారు. (ii) 'ఆయి'ష్హ్్ (ర.'అనాు )పై నింద్ మోప్బడినప్పపడు, 

అలాాహుత'ఆలా వ'హీ వచేచంత వరకు, అతన ('స'అ.స.) స్కధారణ్ వయకిిగానే 

వయవహరించ్చరు. ఒకవేళ్ అతనికి ('స'అ.స.) అగోచర జాానమే ఉంటే ఇద్ంతా అతనికి 

ముందుగా తెలిస, బాధప్డేవారు కాదు.   

89) చూడండి, 4:1 మరియు 30:21.  

ََّل  وذ ا  َنْفع  َِلَْفِٰسْ  اَْملِكا   ٘ َّلذ قاْل 
َما   اَِّلذ  ا  ْن محش  اّلٰلا َشآَء  َْضا كا تا َولَْو 

الْ ْعلَما اَ  ِمَن  ََّلْسَتْكََثْ   َب َغيْ   تا 
ْوٓءا وَ ْْيِجحت  اَّلَْ  السُّ ِنَ  َمسذ اَنَا جحت  َما  اِْن 

َِقْوم  يُّْؤِمناْوَن  اَِّلذ نَِذيٌْر 
بَِشْْيٌ ل     خجموذ

  
 
وَ  نذْفس     ها ِْن  م  ْم  َخلََقكا ِْي  اَّلذ

َزوَْجهَ  ِمْنَها  وذَجَعَل  اِحَدة   ا وذ
اَِِلَْها لِيَْسكا  َتغَ مذ فَلَ مجت  َن  ا ٰشىهَ ا 

ََحْل  ََحَ  َفمَ لَْت  ا  َخفِْيف  ِ رذْت    مجت  هٖ ب
َعَوا   دذ اَثَْقلَْت  ا٘  َما فَلَمذ َربذها  اّلٰلَ 

ِمَن  لَ  ْوَننذ  َكا َلذ َصاِْل ا  اٰتَْيتََنا  ئِْن 
    الٰشِكرِيَْن 
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వేడుకుంటారు: “నీవు మాకు మంచి బిడాన 

ప్ర స్కదిసేత  మేము తప్పక నీకు కృతజాతలు 

తెలిపేవార మవుతాము!”  

190. ఆయన వారికి ఒక మంచి బిడాన 

ప్ర స్కదించిన పిద్ప్, వారు ఆయన ప్ర స్కదించిన 

దాని విష్యంలో ఆయనకు స్కటి 

(భాగస్కవముల్న) కలిపంచస్కగుతారు. 

అయితే వారు కలిపంచే భాగ స్కవముల్  కంటే 

అలాాహ్ మహోనాత్యడు.  

191. ఏమీ? దేనినీ కూడ సృష్ట ంచలేని 

మరియు (సవయంగా) తామే (ఒకరి దావర) 

సృష్ట ంచబడిన వారిని, వారు ఆయనకు స్కటి 

(భాగస్కవములు)గా కలిపస్కత రా?  

192. మరియు వారు, వారికి ఎలాంటి 

సహాయం చేయలేరు. మరియు తమ 

సవయానకి కూడా సహాయం చేస్తకోలేరు.  

193. మరియు మీరు వారిని సనామరాగ నికి 
పిలిచినా, వారు మిమమలిా అనసరించరు. 

మీరు వారిని పిలిచినా, లేక మౌనం 
వహ్ంచినా మీకు సమానమే!  

194. నిశ్చయంగా, మీరు అలాాహ్్న విడిచి 

ఎవరినైతే పిలుస్తత నాారో, వారు కూడా 

మీలాంటి దాస్తలే! మీరు వారిని పిల్వండి, 

మీరు సతయవంత్రలే అయితే మీ పిలుపుకు 

వారు సమాధాన మివాాలి. 90  

195. ఏమీ? వారికి కాళా్ళనాాయా, వాటితో 

నడవటానికి? లేదా వారికి చేత్యలునాాయా, 

వాటితో ప్టుట కోవటానికి? లేదా వారికి 
కళా్ళనాాయా, వాటితో చూడటానికి? లేదా 

 
90) ఇకాడ ప్ర జలు అలాాహ్్ (స్త.త.)న వద్లి ఇతరుల్ ద్గగ రకు తమకు సహాయప్డమని, 

ఆరోగయం చేకూరచమని, పిలా్ల్ నివవమని, బిడాల్ పళా్లళా్ళ చేయించమని, ఉదోయగాలు 

ఇపిపంచ మని లేక ప్రలోక జీవితంలో సఫారస్త చేయమని, వగైెరా-వగైెరా కొరకు, 

ద్రాగ ల్కు, సనాయస్తల్ ద్గగ రకు, బాబాల్ ద్గగ రకు లేక మూరిుల్ ద్గగ రకు పోయి 

వేడుకోవటం గురించి విమరిశంచ బడింది. ఇంకా వారేమి చేయలేరని కూడా 

విశద్పరచబడింది.  

  

َل   َجَعَل  َصاِْل ا  َما  اٰتٰىها ا٘    فَلَمذ
ََكٓ  َ فِْيَما٘ ُشا َما َء  اٰتٰىها   اّلٰلا   ٰعَّٰل َفتَ مجت   
وْ  ا َعمذ  اِْشِكا     نَ ي
 

مَ اَياِْشِكا  ْم    ا ْوَن  وذها َشْيـ  ا  َُّيْلاقا  ََّل 
ْوَن  ْلَقا  ممه ُّيا

 
 َ ي ََّل٘ َوََّل  وذ ا  نََْص  ْم  لَها ْوَن  ْسَتِطْيعا

ْوَن  ا ْم َيْنَصا َسها    اَنْفا
ََّل  الْهاٰدي  اَِٰل  ْم  وْها تَْدعا َواِْن 

مْ يَتذبِعا  مْ سَ محش  وْكا َعلَْيكا   َوآٌء 
وْ َعْوتا اَدَ  مْ ما   ِمتاْوَن  ا َص  ْم اَنْتامْ اَ  ها
ِاِنذ ا  ْوِن َّلذ ْوَن ِمْن دا ِعَباٌد    اّلٰلِ ْيَن تَْدعا
مْ اَْمَثالا  فَلْيَْستَِجيْباْوا    كا ْم  وْها فَاْدعا

نْتاْم ٰصِدقِْيَ   ْم اِْن كا    لَكا
 ٘ بَِها ْوَن  يذْمشا ٌل  اَرْجا ْم  ْم اَمْ حمس  اَلَها لَها  

وْ اَ  يذْبِطشا ِ يْد   ب ٘ َن  َ   اَمْ   حمسَها ٌ   مْ ها ل اَْعيا
بِهَ يُّ  ْوَن  ٘ ْبَِصا اَٰذاٌن   مْ اَ حمس  ا ْم  لَها
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వారికి చెవులునాాయా, వాటితో వినటానికి? 

వారితో అన: “మీరు స్కటికలిపంచిన వారిని 

(భాగస్కవముల్న) పిల్వండి. తరువాత 

మీరంతా కలిస నాకు వయతిరేకంగా కుటిలు 

(వ్యయహలు) ప్నాండి, నాకు గడువు కూడా 

ఇవవకండి.  

196. “నిశ్చయంగా, ఈ గర ంధానిా అవతరిం 
ప్జేసన అలాాహ్్యే నా సహాయకుడు, 

ఆయన సద్వరినల్కే సహాయము చేస్కత డు.  

197. “మరియు ఆయనన విడిచి మీరు 

వేడుకునే వారికి మీకు సహాయం చేయటానికి 
శ్కిి లేదు. మరియు వారు తమకు తాము 

కూడా సహాయం చేస్తకోలేరు.  

198. “మరియు మీరు వారిని సనామరాగ నికి 
పిలిచినా వారు వినలేరు. మరియు వారు నీ 

వైెప్పకు చూస్తత నాటాు నీవు భావిస్కత వు, కాని 

వారు చూడలేరు.”  

199. నీవు మనిాంప్ప వైెఖరిని అవల్ం 
బించు, మంచిని బోధంచు మరియు మూరుు ల్ 

నండి విముఖత వహ్ంచు. 91  

200. మరియు ఒకవేళ్ షై'తాన్ నండి నీకు 

దుషేపీరణ్ కలిగితే! నీవు అలాాహ్ శ్రణు 

వేడుకో! నిశ్చయంగా ఆయనే సరవం 
వినేవాడు, సరవజాుడు.  

201. వాసత వానికి, దైవభీతి గల్వారు 

తమకు షై'తాన్ నండి చెడు ఆలోచన 

కలిగితే! వారు (అలాాహ్ న) సమరిస్కత రు, 

అప్పపడు వారు అంతా సరిగాగ  చూస్కత రు.  

202. మరియు వారి (షై'తానల్) 

సహోద్రులు వారిని తప్పపదారి వైెప్పకు 

లాకొానిపోతారు మరియు వారు ఏ మాతిం 
లోటు చేయరు.  

 
91) ఎందుకంటే మానవుడు బల్హీనుడిగా పుట్ట ంచబడాాడు. (చూడండి, 4:28). అలాాహ్్ 

(స్త.త.) ఏ మానవుడి పైనన్న అతని శ్కిికి మించిన భారం వేయడు. (చూడండి, 2:286, 

6:152, 7:42, మరియు 23:62). 

بَِها  ْوَن  ذْسَمعا ْوا  محش  ي اْدعا قاِل 
 َ فََل ُشا ْوِن  كِْيدا ثامذ  ْم  ََكَٓءكا

ْوِن     تاْنِظرا
  

الِْكتَٰب   اّلٰلا   اِنذ َۦِّيِلَو َل  نَزذ ِْي  حمس  اَّلذ
وَ وَ     لِِحْيَ ّٰلذ الٰص َيَتوَ  ها

 ِ تَ َواَّلذ ْونِهٖ مِ   ْونَ ْدعا ْيَن  دا ََّل   ْن 
نَ يَْسَتِطْيعا  ْم َْصَ ْوَن  َسها اَنْفا َوََّل٘  ْم  كا
ْوَن  ا     َيْنَصا
تَْدعا  ََّل َواِْن  الْهاٰدي  اَِٰل  ْم  وْها
ْوا اَِِلَْك  محش  يَْسَمعا ْوَن  را َيْنظا ْم  َوتَٰرىها

ْوَن  ْم ََّل ياْبَِصا    وَها
ِذ الَْعْفوَ  رْ خا ْرِف َواَ    َواْما ْض ْعرِ بِالْعا

    ْيَ لِ هِ  اْْلٰ َعنِ 
يََْنََغنذ َواِ  ا  ِمنَ مذ نَْزٌغ  ل ا   َك  ْيٰطِن  شذ

   َعلِْيٌم    َسِمْيعٌ   اِنذه  محش  بِاّلٰلِ َفاْسَتِعْذ  
ئٌِف  ط  ْم  ها َمسذ اَِذا  َقْوا  اتذ ِْيَن  اَّلذ اِنذ 
ْم   ها فَاَِذا  ْوا  را تََذكذ ْيٰطِن  الشذ َِن  م 

بْ  ْوَن مُّ    ممه َِصا
يَ َواِْخَواناها  دُّ ْم  ِ    ِِف   مْ ْوَنها ما مذ  ثا الَْغ 
     ْوَن ََّل ياْقَِصا 
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203. మరియు (ఓ ప్ర వకిా!) నీవు వారి 

వదె్కు ఏదైనా సూచనన (మహ్మన) తేలేక 

పోయినప్పపడు వారు: “నీవే సవయంగా 

దానిని ఎందుకు (కలిపంచుకొని) తేలేదు?” 

అని అంటారు. వారితో ఇలా అన: “నేన 

కేవల్ం నా ప్ర భువు తరఫు  నండి నాకు 

ప్ంప్బడే సందేశానిా (వ’హీని) మాతిమే 

అనసరించేవాడన. 92 ఇందు (ఈ ఖుర్ఆన్) 

లో విశ్వసంచే  వారి కొరకు, మీ ప్ర భువు తరఫు 

నండి అనేక బోధనలు (నిద్రశనాలు) 

మారగ ద్రశకతవం మరియు కారుణ్యం 

ఉనాాయి.”93  

204. మరియు ఖుర్ఆన్ పారాయణం 

జరిగేటపుుడు దానిని శర ధ్ధ గా వినండి 

మరియు నిశశబద ంగా ఉండండి, తదావర 

మీరు కరుణంచబడవచుచ! 94  

205. మరియు నీవు నీ మనస్తీలో విన 

యంతో, భయంతో మరియు బిగగ ర సవరంతో 

కాకుండా (తగుగ  సవరంతో) ఉద్యం మరియు 

స్కయంతిం నీ ప్ర భువున సమరించు. మరియు 

నిరాక్షయం చేసే వారిలో చేరకు. 95  

206. నిశ్చయంగా, నీ ప్ర భువుకు ద్గగ రగా 

ఉనా వారు (దైవదూతలు) తమ  ప్ర భువు 

ఆరాధన ప్టా అహంభావం  చూప్రు. 

మరియు ఆయన ప్వితితన కొనియాడుతూ 

ఉంటారు. మరియు ఆయనకే సాష్ట ంగం 

(సజ్ఞద ) చేసూత  ఉంటారు. (3/4)    (సజ్ఞద -1)    

***** 

 
92) చూడండి, 6:37 మరియు 109. 

93) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, ప్ప. 4, 'హ. 831. 

94) చూడండి, 41:26. 

95) చూడండి, 13:28                           *** 

لَْوََّل  اْوا  قَال بِاٰيَة   تَاْتِِهْم  لَْم  َواَِذا 
قاْل اِنذَما٘ اَتذبِعا َما ياوْٰٰح٘  محش  َتَها اْجَتبَيْ 

ِمْن   ْ اَِٰلذ  ِ ب  ِمْن    مجترذ بََصآئِرا  ٰهَذا 
مْ  ب ِكا وذ   رذ ي  د  َِقْوم  رََْحٌَة  وَها

ل 
     َن ناوْ يُّْؤمِ 

  
 

الْ ئَ قارِ   اذَ َواِ  فَاْسَتمِ   ْراٰنا  ْوا  قا  َل  عا
ْم تارََْحاْوَن     َواَنِْصتاْوا لََعلذكا

ْر   بذ َواْذكا تَََّضَُّع    َك رذ َنْفِسَك  ِِفْ 
الَْقْوِل  ِمَن  اْْلَْهرِ  ْوَن  دا وذ وذِخْيَفة  

تَ  َوََّل  َواَّْلَٰصاِل   ِ و  دا ِنَ بِالْغا م  ْن    كا
   الْغٰفِلِْيَ 

ِ اِنذ  اَّلذ ََّل   َرب َِك َد  نْ عِ َن  يْ  
وْ  َعنْ يَْسَتْكَِبا َباَدتِٖه  عِ   َن 
ْونَه   اَسب ِحا ْوَن  َوَل   َوي دا  يمع يَْسجا
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 8. సూరహ్్ అల్్-అన్ఫాల్్ 

అల్-అనాైలు, నఫ్లున్ యొకా బహువచనం. అంటే అధకం. యుధధ ంలో దొరికే 
విజయ ధ్నం / యుద్ధ  పార పిత , అని అరథ ం. ఇది బద్ర ్్ యుద్ధ ం (2వ హ్జీర లో, 17వ 

రమ'దాన్), తరువాత అవతరింప్జేయబడిన మద్నీ సూరహ్. మొద్టి 7 

సూరాహ్్లు కల్స ఖుర్ఆన్ యొకా మూడవ (1/3) భాగం కంటే కొంత తకుావ 

ఉనాాయి. వీటిలో పార చీన  గాథలు మరియు మొటట   మొద్టి ఇసా్కమియా 

సమాజమున (ఉమమత్న) గురించిన విష్యాలు ఉనాాయి. ఈ సూరహ్్లో బద్ర ్్ 
యుద్ధ ం మరియు యుద్ధ  పార పిత  మొద్లైన విష్యాల్ ప్ర స్కత వన ఉంది. యుద్ధ  పార పిత  
నండి ఐద్వ (1/5) భాగం నాయకునకు మిగిలింది ఇతర యుదాధ నికి పోయిన వారికి 

– నాయకుని ఆజాానస్కరంగా – ప్ంచబడుత్యంది. ఇందులో విశావస్తల్కు, 

ధరమయుద్ధ ంలో అలాాహ్ (స్త.త) తరఫు నండి వచిచన సహాయం కూడా 

పేరొానబడింది.   

ముష్ర క్ ఖురైెషుల్ బాధల్కు తాళ్లేక, వారి హతాయ ప్నాగడ నండి 

తపిపంచుకొని; ము'హమమద్ ('స'అ.స.) మరియు ఆ తరువాత ఇతర ముసాంలూ – 

శాంతి, భద్ర తలు కోరుతూ – మదీనహ్ కు వల్సపోతారు. వారికి ముష్ర కులు 

దాడిచేయవచచనే భయం ఉంటుంది. కాబటిట  వారు ముష్ర కుల్కు గుణ్పాఠం 

నేరపటానికి – 313 మంది వీరుల్తో, 70 ఒంట్లల్తో మరియు 2 గురార ల్తో 

మాతిమే – సరియా నండి మకాహ్ కు తిరిగి వచేచ వాణజయ బిడారం (కార్వాన్)న 

అడాగించటానికి వెళ్ళతారు. ఈ విష్యం కార్వాన్ నాయకుడైెన అబూ-

స్తఫియాన్కు తెలుస్తత ంది, (అంత వరకు అతడు ఇంకా ముష్ర క్ గానే ఉంటాడు). 

అతడు సహాయం కొరకు మకాహ్ కు వారిాహరుణీ ప్ంప్పతాడు. అబూ-స్తఫియాన్ 
కార్వాన్లో, 1000 ఒంట్లలు, 40 యుద్ధ  వీరులు మాతిమే ఉంటారు. అతడు తన 

దారి మారిచ సముద్ర  తటుట  నండి తన ప్ర యాణ్ం స్కగిస్కత డు. మకాహ్ ముష్ర క్ 
ఖురైెషులు 1000 మంది అసత ీధారులు, యుద్ధ నిప్పణులు అయిన వీరుల్న, 700 

ఒంట్లల్న మరియు 100 గురార ల్న తీస్తకుని బయలుదేరి, బద్ర ్్ పార ంతంలో 

చేరుకుంటారు. కేవల్ం వాయపార బిడారం మీద్ ప్డి వారికి గుణ్పాఠం నేరాపల్ని – 

మంచి యుద్ధ  స్కమాగిర  లేకుండానే – బయలు దేరిన, 313 మందికి, 1000 మంది 

నిప్పణులైన అబూ-జహల్ సైనయంతో పోరాడవల్స వస్తత ంది. ము'హమమద్ 

('స'అ.స.), తమ అనచరుల్తో  (ర'ది. 'అను మ్) సమాలోచనలు చేస్కత రు. 

అందులో ఏ కొంద్రో తపాప, అంద్రూ యుదాధ నికి సద్ధ మవుతారు. 75 

ఆయాత్యలునా ఈ సూరహ్ పేరు మొద్ట్ ఆయత్ నండి తీస్తకోబడింది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 
    الرذَْحِٰن الرذِحْيمِ  اّلٰلِ ِمْسِب 
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1. * (ఓ ప్ర వకిా!) వారు నినా యుద్ధ  

పార పిు ని (అన్ఫాల్ న) గురించి అడుగు 

త్యనాారు. వారితో ఇలా అన: ''యుద్ధ పార పిత  

అలాాహ్్ది మరియు ఆయన 

సందేశ్హరునిది.'' కనక మీరు అలాాహ్ 

యందు భయ-భకిులు కలిగి ఉండండి. 

మరియు మీ ప్రసపర సంబంధాల్న 

సరిదిదెుకోండి. మీరు విశావస్తలే అయితే, 

అలాాహ్ కు మరియు ఆయన ప్ర వకికు 

విధేయులై ఉండండి.  

2. నిశ్చయంగా విశావస్తలైన  వారి 

హృద్యాలు అలాాహ్ ప్ర స్కత వన వచిచనప్పడు 

భయంతో వణ్కుతాయి. మరియు వారి 

ముందు ఆయన  సూచనలు (ఆయాత) 

ప్ఠించబడినప్పపడు వారి విశావసం మరింత 

అధకమే అవుత్యంది. మరియు వారు తమ 

ప్ర భువు మీదే ద్ృఢనమమకం కలిగి ఉంటారు.  

3. వారు నమా'జ్న నల్కొలుపతారు 

మరియు మేము ప్ర స్కదించిన దానిలో నండి 

(మా మారగ ంలో) ఖరుచచేస్కత రు.  

4. అలాంటి వారంద్రు, నిజమైన 

విశావస్తలు. వారి ప్ర భువు వదె్ వారికి ఉనాత 

స్కథ నాలు, క్షమాప్ణ్ మరియు గౌరవనీయమైన  

జీవన్నపాధ ఉంటాయి.  

5. (ఓ ప్ర వకిా) ఎప్పడైెతే! నీ ప్ర భువు నినా 

సతయముతో నీ  గృహం నండి (యుదాధ నికి) 

బయటకు తీస్తకొనివచ్చచడో! అప్పపడు 

నిశ్చయంగా, విశావస్తల్లో ఒక ప్క్షం వారు 

దానికి ఇష్ట ప్డలేదు;  

6. వారు సతయం విష్యంలో - అది సతయం 

అని సపష్ట మైన తరువాత కూడా - తాము 

మృత్యయవు వైెప్పనకు తరుమబడుత్యనాటాు, 

దానిా తాము కళా్ళరా  చూస్తత నాటాుగానే నీతో 

వాదిస్తత నాారు!    

اَّْلَنَْفالِ  َعِن  قاِل محش  يَْسـ َلاْونََك 
ِ اَّْلَنَْفالا   ْولِ  َوالرذ ّلِلٰ وا  مجت  سا   اّلٰلَ فَاتذقا

ْوااَْصلِ وَ  مْ   َت اذَ   حا   ممس بَيْنِكا
نْتاْم   َل ٘ وْ سا َورَ   اّلٰلَ اَِطْيعاوا  وَ  كا اِْن 

ْؤِمنِْيَ       مُّ
  

 

ْؤِمنا  الْما ذاكَِر اِنذَما  اَِذا  ِْيَن  اَّلذ ْوَن 
تالَِيْت   اّلٰلا  َواَِذا  ْم  قالاْوباها وَِجلَْت 

اٰيٰتاه   اِْيمَ زَاَدْتها   َعلَْيِهْم  وذََعٰ  ْم  ان ا 
 ِ ا َيتَ  مْ هِ َرب   ىحن  نَ وْ َوَّكذ
 

 ِ ااَّلذ ْوَن  ياقِْيما لٰوْيَن  ا َوِم  َة لصذ مذ
ْوَن  ْم ياْنفِقا    ىجتَرزَقْنٰها
ؤْ  الْما ما  ها ا ااول ئَِك  َحقا ْم محش  ِمناْوَن  لَها
ِعْنَد   َوَمْغفَِرةٌ    َرب ِِهمْ َدرَٰجٌت 

رِْزٌق َكرِيٌْم   ممه وذ

اَْخرََجَك   بَيْتَِك  مِ   َربَُّك َكَما٘  ْنْۣ 
َِن  يْ رِ فَ   اِنذ ممس وَ ق ِ بِاْلَْ  ا م  ْؤِمنِْيَ اق  لْما
ْونَ لَكٰرِ   يحض  ها

 

 َ َتبَيذ َبْعَد َما   ِ ْونََك ِِف اْْلَق 
ا َادِل يا
ْم  ََكَنذمَ  وَها الَْمْوِت  اَِٰل  اَساقاْوَن  ي ا 

ْوَن  را  ىجت َيْنظا
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7. మరియు (జాాప్కం చేస్తకోండి) ఆ రెండు 

ప్కాష ల్లో, ఒక ప్క్షం మీ చేతికి తప్పక చికుా 

త్యంద్ని అలాాహ్ మీతో వాగెానం 
చేసనప్పపడు; ఆయుధాలు లేని ప్క్షం మీకు 

దొరకాల్ని మీరు కోరుతూ ఉనాారు. కాని 

అలాాహ్ తాన ఇచిచన మాట ప్ర కారం 
సతాయనిా సతయంగా నిరూపించ్చల్నీ మరియు 

అవిశావస్తల్న సమూల్ంగా నాశ్నం 

చేయాల్నీ కోరాడు.  

8. అప్రాధులు ఎంత అసహ్యంచుకునాా 

సతాయనిా సతయంగా నిరూపించ్చల్ని (నగిగ ంచ్చ 

ల్ని) మరియు అసతాయనిా అసతయంగా 

నిరూపించ్చల్ని (విఫల్ం చేయాల్ని) ఆయన 

(ఇచఛ). 1  

9. (జాాప్కం చేస్తకోండి!) మీరు మీ 

ప్ర భువున సహాయం కొరకు పార రిథ ంచినప్పడు 

ఆయన మీ పార రథ నన సీవకరించ్చడు: 

“నిశ్చయంగా, నేన వయియ దైవదూతల్ను 

ఒకరి  తరువాత ఒకరిని  ప్ంపి మీకు సహాయం 

చేస్కత న,” 2 అని చెపాపడు.  

10. మరియు మీకు శుభవారి నిచిచ, మీ 

హృద్యాల్కు శాంతి కలుగజేయటానికే, ఈ 

విష్యానిా అలాాహ్ మీకు తెలిపాడు. 

మరియు వాసత వానికి సహాయం (విజయం) 
కేవల్ం అలాాహ్ నంచే వస్తత ంది. నిశ్చయంగా, 

అలాాహ్ సరవ శ్కిిమంత్యడు, మహా 

వివేచనాప్రుడు. 3   

 
1) ముసాంల్కు ధైరయ-సైరాయల్న ప్ర స్కదించి, వారు మకాహ్ ముష్ర కుల్ సైనయంతో పోరాడి, 

వారిని ఓడించి, వారి హృద్యాల్లో భయ-భీత్యలు కలిగించి, 'సతయమేవ జయతే,' అని 

నిరూపించ్చల్ని అలాాహ్్ (స్త.త.)  కోరిక.  

2) చూడండి, 3:124-125 అకాడ ఉ'హుద్ యుద్ధ ంలో అలాాహ్్ (స్త.త.) 3000 దైవ 

దూతల్ను ప్ంపి సహాయప్డాాడు, అని ఉంది.  

3) ము'హమమద్ ('స'అ.స.) ఇలా పార రిథ ంచ్చరు: “ఓ అలాాహ్్(స్త.త.)! నీవు నాకు చేసన 

వాగెానం పూరిిచేయి. ఓ అలాాహ్్ (స్త.త.)! ఒకవేళ్ ఈ నాడు నీకు విధేయులు 

(ముసాంలు) అయిన ఈ చినా సమూహం, నిరూమలించబడితే! నినా పార రిథ ంచేవారు 

ما   كا يَِعدا اِْحَدي    اّلٰلا َواِْذ 
آئَِفَتْيِ  اَنذَها الطذ َوتََودُّ     ْم    اَنذ   ْونَ َلكا

ْوكَ ِت ا ذَ   َغْْيَ  الشذ ْم    َلكا ْونا  تَكا ِة 
ِقذ اْْلَقذ بَِكلِٰمتِٖه    اّلٰلا   دا ياِرْي وَ  اَْن ُّيُّ

     يحض  الْكِٰفِرْيَن  َوَيْقَطَع َدابِرَ 
  

َولَْو  اْْلَاِطَل  َوياْبِطَل  اْْلَقذ  ِِلاِحقذ 
ْوَن  ْجرِما  ممه َكرَِه الْما

 

تَْسَتغِ اِذْ  مْ ْيثاْوَن    اَب  اْسَتجَ فَ   َربذكا
ما   مْ لَكا   ْ ِنَ مِ اَّن ِ م  بِاَلْف   ْم  كا   دُّ
ْردِفِْيَ ئِكَ ل  الْمَ     ةِ ما
 

َجَعلَها   ي    اّلٰلا َوَما  اِْشٰ ب اَِّلذ 
مْ وَ  قالاْوباكا بِٖه  َوَما محش  َِلَْطَمئِنذ 

ِعْنِد   ِمْن  اَِّلذ    اّلٰلَ   اِنذ محش  اّلٰلِ اَلذَْصا 
 خجم َحِكْيٌم َعزِيٌْز  
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11. (జాాప్కంచేస్తకోండి!) ఆయన (అలాాహ్) 

తన తరఫు నండి మీకు మనశాశంతి కలుగ 

జేయటానికి మీకు నిద్ర  మత్యత న కలిగించ్చడు 

మరియు మీపై ఆకాశ్ం నండి నీటిని కురిపిం 

చ్చడు, దాని దావరా మిమమలిా ప్రిశుధధ  

ప్రచటానికి, మీ నండి షై'తాన్ మాలినాయనిా 

(పేర రణ్ల్న) దూరం చేయటానికి, మీ 

హృద్యాల్న బల్ప్రచ టానికి మరియు 

మీ పాదాల్న సథ రప్రచటానికి!  

12. నీ ప్ర భువు దైవదూతల్కు ఇచిచన దివయ 

జాానానిా (జాాప్కం చేస్తకోండి): ''నేన 

నిశ్చయంగా మీతో ఉనాాన. కావున మీరు 

విశావస్తల్కు ఈ విధంగా ధైరయ-సైరాయల్న 

కలిగించండి: 'నేన సతయ-తిరస్కారులైన వారి 

హృద్యాల్లో భయానిా కలిగిస్కత న, 

అప్పపడు మీరు వారి మడల్పై కొటట ండి 

మరియు వారి వేర ళా్ కొనల్న నరికివేయండి.' ''  

13. ఇది ఎందుకంటే! వాసత వానికి  వారు 

అలాాహ్ న మరియు ఆయన ప్ర వకిన 

వయతిరేకించ్చరు. కాబటిట  ఎవడైెతే అలాాహ్ 

మరియు ఆయన ప్ర వకిన వయతిరేకిస్కత డో! 

నిశ్చయంగా, అలాాహ్ (అలాంటి  వానికి) శక్ష 

విధంచటంలో ఎంతో కఠినడు.  

14. (ఓ సతయ-తిరస్కారులారా!): ''ఇదే (మీ 

శక్ష), దీనిని మీరు చవి చూడండి! 

నిశ్చయంగా, సతయ-తిరస్కారుల్కు నరకాగిా 

శక్ష ఉంటుంది.''  

15. ఓ విశ్వసంచిన ప్ర జలారా! మీరు సతయ-

తిరస్కారుల్ సైనాయల్న యుధధ రంగంలో 

ఎదురొానాప్పపడు, వారికి మీ వీప్పలు 

చూప్కండి (పారిపోకండి)!  

 
భూమిలో ఎవవరూ ఉండరు!” ('స. బు'ఖారీ, 'స. ముసాం, తిరిమజీ', అబూ-దావ్యద్, 

అ'హమద్ మరియు ఇబ్నా-'హంబల్). 

يْ  ِ ياَغش  ما اِْذ  ِْنها نَ مَ اَ   َعاَس اَلُّ   كا م   ة  
مْ  َعلَْيكا ِلا  ِنَ   َوياََن  مَ ال  م  َمآء  سذ آءِ 

ْم   َعْنكا َوياْذهَِب  بِٖه  ْم  َِركا اَطه  ِ
ِل 

ََعٰ   رِْجزَ  بَِط  َولَِْيْ ْيٰطِن  الشذ
ْم َوياثَب َِت بِهِ اَّْلَقَْداَم      ىجتقالاْوبِكا

   

ياوِْٰحْ   اَ   اَِٰل   َك َربُّ اِْذ  ْ الَْمل ئَِكةِ    ّن ِ
مْ َمعَ  ِ َث فَ   كا ِب  اَّلذ اَٰمناْواتاوا  محش ْيَن 
ِِفْ َساالْ  وا  قالاوْ   ِٰقْ  َكَفرا ِْيَن  اَّلذ ِب 

اَّْلَعْ  فَْوَق  فَاْْضِباْوا  َناِق الرُّْعَب 
 َبَنان  

ذ ْم ُكا  ىجت  َواْْضِباْوا ِمْنها
 

َشآقُّوا   ْم  بِاَنذها ْوَل    اّلٰلَ ذٰلَِك    مجتَورَسا
 ُّ ْوَل  َورَ   اّلٰلَ َشاقِِق  َوَمْن ي   ّلٰلَ ا   اِنذ فَ  سا
   يْدا الْعَِقاِب َشدِ 

 

 ِ ْم  ذٰل لِلْكٰفِرِيَْن  ْوقاوْ ذا فَ كا َواَنذ  ها 
   َعَذاَب اَلذارِ 

 

ا لَقِيْتاما يٰ٘اَيَُّها  اَِذا  اَٰمناْو٘ا  ِْيَن  َّلذ
ما   ُّوْها تاَول فََل  ا  زَْحف  ْوا  َكَفرا ِْيَن  اَّلذ

 ممه َر اَّْلَْدبَا 
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16. మరియు ఆ దినమున వారికి వీప్ప 

చూపిన వాడు – యుధధ తంతిం కోసమో, లేక 

(తమవారి) మరొక సమూహంలో చేరటానికో, 

(వెనదిరిగితే తప్ప) – తప్పక అలాాహ్ 

ఆగర హానికి పాతి్యడవుతాడు మరియు అతని 

ఆశ్రయం నరకమే. అది అతయంత చెడా 

గమయస్కథ నం!   

17. మీరు వారిని చంప్లేదు, కాని అలాాహ్ 

వారిని చంపాడు. (ఓ ప్ర వకిా!) నీవు (దుముమ) 

విసరినప్పడు, నీవు కాదు విసరింది, 4  కాని 

అలాాహ్ విసరాడు. మరియు విశావస్తల్న 

దీనితో ప్రీకిష ంచి, వారికి మంచి ఫలితానిా 

ఇవవటానికి ఆయన ఇలా చేశాడు. 

నిశ్చయంగా, అలాాహ్ సరవం వినేవాడు, 

సరవజాుడు.  

18. ఇదే  (ఆయన  ఇచఛ) మరియు 

నిశ్చయంగా అలాాహ్ సతయ-తిరస్కారుల్ 

ఎత్యత గడల్న బల్హీనప్రుస్కత డు.  

19. (ఓ అవిశావస్తలారా!) మీరు తీరుప 

కోరితే, వాసత వానికి మీకు తీరుపల్భంచింది. 

ఇక మీద్ట మీరు (దురామరాగ నిా) 

మానకుంటే అది మీకే మేలైనది. ఒకవేళ్ 

మీరు తిరిగి ఇలాచేసేత  మేము కూడా తిరిగి 

చేస్కత ము. అప్పపడు మీ సైనికద్ళ్ం ఎంత 

హ్లచుచగా ఉనాా మీకెలాంటి లాభం 

చేకూరచదు. మరియు నిశ్చయంగా, అలాాహ్ 

విశావస్తల్తో ఉంటాడు.  

20. ఓ విశావస్తలారా! మీరు అలాాహ్్కు 

మరియు ఆయన ప్ర వకికు విధేయులుగా 

ఉండండి. మరియు మీరు (అతని 

సందేశాల్న) వింటూ కూడా, అతని (ప్ర వకి) 
నండి మరలిపోకండి.  

 

4) బద్ర ్్ యుద్ధ రంగంలో దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) పిడికెడు దుముమ, అలాాహ్్ (స్త.త.) పేరుతో 

సతయ- తిరస్కారుల్పై విసరారు.  

يَُّول ِِهْم  َومَ  با   َمئِذ  يَوْ ْن  َّلذ اِ   َره ٘ دا
تَ  ِقَِتال  اَوْ حَ ما

ِف ا ل  َتحَ   ر  ِ  ما ٰٰل فِئَة   ا اِ ي 
َِن   م  بَآَء بَِغَضب   َوَماْٰوىها    اّلٰلِ َفَقْد 

    َوبِئَْس الَْمِصْْيا محش َجَهنذما 
  

َولِٰكنذ   ْم  َتْقتالاوْها   اّلٰلَ فَلَْم 
مْ  رَ ممس  َقَتلَها اِ َوَما  َرَميَْت َمْيَت  ْذ 
 ِِلاْبِّٰلَ وَ   مجتِٰم رَ   اّلٰلَ   نذ َولٰكِ 

بَ  ِمْنها  ْؤِمنِْيَ  اِنذ   محشَسن ا حَ   َلٓء  الْما
   َسِمْيٌع َعلِْيٌم  اّلٰلَ 

 

َواَنذ   ْم  َكْيِد    اّلٰلَ ذٰلِكا وْهِنا  ما
   الْكٰفِرِيَْن 

ما   َجآَءكا َفَقْد  ْوا  تَْسَتْفتِحا اِْن 
تَنْ مجت  الَْفْتحا  فَ َواِْن  ْوا  َخْْيٌ  َتها َو  ها
وَ   ا وْ ْودا َتعا   َواِنْ مجت  مْ لذكا  ْدمجت  لَْن  َنعا

فِ  ْم  َعْنكا لَْو َشْيـ     مْ ئَتاكا تاْغِنَ  وذ ا 
َْتحمل َواَنذ  ْؤِمنِْيَ  اّلٰلَ َكَثا  خجم َمَع الْما

 

وا   اَِطْيعا اَٰمناْو٘ا  ِْيَن  اَّلذ   اّلٰلَ يٰ٘اَيَُّها 
ْوَل   َواَ   َورَسا َعْنها  ذْوا  تََول نْتاْم َوََّل 

 َ ْوَن ت     ْسَمعا
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21. మరియు వాసత వానికి వినకుండానే: 

''మేము వినాాము!'' అని అనేవారివలే 

కాకండి. 5 (7/8)  

22. *  తమ బుదిధ ని ఉప్యోగించని చెవిటి  

వారు మూగవారు మాతిమే, నిశ్చయంగా, 

అలాాహ్ ద్ృష్ట లో నీచ్చతి నీచమైన ప్శుజాతికి 

చెందినవారు.6  

23. మరియు ఒకవేళ్ అలాాహ్ వారిలో 

కొంతైెనా మంచి తనానిా చూస ఉంటే, వారిని 

వినేటటాు చేస ఉండేవాడు. (కాని వారిలో 

మంచితనం లేదు కాబటిట ) ఆయన వారిని 

వినేటటాు చేసనా వారు (తమ మూరు తవంలో) 

ముఖాలు తిిప్పపకొని వెనదిరిగిపోతారు.  

24. ఓ విశావస్తలారా! అలాాహ్ మరియు 

ఆయన సందేశ్హరుడు మీకు జీవనమిచేచ 
దాని వైెప్పనకు, మిమమలిా పిలిచినప్పపడు 

దానికి జవాబు ఇవవండి.7 మరియు 

నిశ్చయంగా అలాాహ్ మానవునికి మరియు 

అతని హృద్య కాంక్షల్కు మధయ ఉనాాడనీ 

మరియు నిశ్చయంగా మీరంతా ఆయన 

వదె్నే సమీకరించబడతారని తెలుస్తకోండి.  

25. మరియు మీలోని దురామరుగ ల్కు 

మాతిమే గాక (అంద్రికీ) సంభవించబోయే ఆ 

విప్త్యత  గురించి భీతిప్రులై ఉండండి. 

మరియు అలాాహ్ కఠినంగా శకిష స్కత డని  

తెలుస్తకోండి.  

26. మరియు ఆ సమయానిా జాాప్కం 

చేస్తకోండి: అప్పపడు మీరు అల్ప సంఖయలో 

ఉండి, భూమిపై బల్హీనలుగా ప్రిగణంచ 

బడేవారు. ప్ర జలు మిమమలిా 

 

5) చూడండి, 2:93 మరియు 4:46.  

6) చూడండి, 7:179.  

7) అంటే ఖుర్ఆన్ మరియు ష్రీ'అత్ వైెప్పకు, అంటే కేవల్ం అలాాహ్్ (స్త.త.) మరియు 

ఆయన ప్ర వకి ('స'అ.స.) ఆజానే అనసరించండి, అని అరథ ం.  

وْ   ََّل وَ  ِ ا ََك ناوْ تَكا اْوا َسِمْعَنا ا ْيَن قَ َّلذ ل
ْم ََّل  ْوَن مَ  يَسْ وَها    ممه عا

ِعْنَد    ِ َوآب  ادلذ َُشذ  مُّ    اّلٰلِ اِنذ  الصُّ
ِْيَن ََّل َيْعقِلاْوَن  اْْلاْكما     اَّلذ

  

َعلَِم   َخْْي ا   اّلٰلا َولَْو  فِْيِهْم 
َْسَمَعهامْ  َ محش  َّلذ اَْسمَ َول ذوْ ْو  ََلََول ْم  ا َعها

مْ وذ  عْ  ها    َن وْ ضا رِ مُّ
 

اَٰمنا اَ يٰ٘  ِْيَن  اَّلذ اسْ يَُّها  ِ   ْيباْواجِ َت وا    ّلِلٰ
لَِما  ْم  َدََعكا اَِذا  ْوِل  َولِلرذسا

مْ  ْيِْيكا ْو٘ا اَنذ  وَ مجت  ُّيا َُّياْولا   اّلٰلَ اْعلَما
الَْمرْ  َواَنذه ٘ ِء بَْيَ  َوقَلْبِٖه  اَِِلْهِ    
وْ  َِْشا   َن تا

فِْتَنة  َوا ْوا  تاِص َّلذ   تذقا ِ ا   ْيَبذ   ْيَن  َّلذ
ة  َظلَ  َخآصذ ْم  ِمْنكا ْوا  ْو٘ا ما لَ َواعْ   مجتما
   َشِديْدا الْعَِقاِب  اّلٰلَ نذ اَ 

اَنْتامْ  اِْذ  ْو٘ا  را قَلِْيٌل   َواْذكا
ََّتَافاْوَن  اَّْلَْرِض  ِِف  ْوَن  ْسَتْضَعفا مُّ

ما اَلذاسا فَاٰٰوى َفكا ْم  اَْن يذَتَخطذ كا
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పారదోర లుతారని (హ్ంసస్కత రని) భయప్డే 

వారు. అప్పపడు ఆయన మీకు ఆశ్రయమిచిచ 

తన సహాయంతో మిమమలిా బల్ప్రచి, 

మీకు మంచి జీవన్నపాధని సమకూరాచడు – 

మీరు కృతజాులై ఉండేందుకు!  

27. ఓ విశావస్తలారా! మీరు అలాాహ్్కు 

మరియు ఆయన ప్ర వకికు నమమకదోర హం 
చేయకండి మరియు తెలిస ఉండి కూడా మీ 

(ప్రసపర) అమానత్యల్ 8  విష్యంలో 

నమమక దోర హం చేయకండి.  

28. మరియు వాసత వానికి మీ ఆసత పాస్తత లు, 

మీ సంతానము, ప్రీకాష  స్కధనాల్నీ మరియు 

నిశ్చయంగా అలాాహ్్ వదె్ గొప్ప ప్ర తిఫల్ం 

ఉనాద్నీ మీరు తెలుస్తకోండి!  

29. ఓ విశావస్తలారా! మీరు అలాాహ్ 

యందు భయ-భకిులు కలిగి ఉంటే, ఆయన 

మీకు (మంచి-చెడుల్న గురిించే) విచక్షణా 

శ్కిిని (ఫురాు న) ప్ర స్కదించి, మీ నండి మీ 

పాపాల్న తొల్గించి, మిమమలిా క్షమిస్కత డు. 

మరియు అలాాహ్ దాతృతవంలో 

సరోవతత ముడు.  

30. మరియు (ఓ ప్ర వకిా!) సతయ 

తిరస్కారులు నినా బంధంచటానికి నినా 

హతమారచటానికి, లేదా నినా వెళ్ళగొటట  

టానికి వ్యయహరచన చేసన విష్యానిా 

(జాపిత కి తెచుచకో)! వారు ఎత్యత లు వేసూత  

ఉనాారు మరియు అలాాహ్ కూడా ఎత్యత లు 

వేసూత  ఉనాాడు. మరియు వాసత వానికి 

అలాాహ్్యే ఎత్యత లు వేయటంలో అంద్రి 

కంటే ఉతత ముడు.9  

 

8) అమానత్యల్ కొరకు చూడండి, 33:72.  

9) ఇది మకాహ్ ముష్ర క్లు దారునాదావలో ము'హమమద్ ('స'అ.స.)న హతయచేయటా 

నికి; ప్ర తి తెగనండి ఒక యువకుణీ తయారు చేసన కుటి. వారంతా దైవప్ర వకి ('స'అ.స.) 

ఇంటి చుటుట  రాతిివేళ్ గుమిగూడి, అతని రాకకు ఎదురుచూసూత  ఉంటారు. అలాాహ్్ 

بَِنَْصِ َواَيذ  ْم  وَ َدكا مْ َرزَقَ هٖ  ِ  كا   نَ م 
ي ِبٰ  ْونَ ِت الطذ را ْم تَْشكا     لََعلذكا

  


ََّتاْوناوا  اَيُّهَ يٰ٘  ََّل  اَٰمناْوا  ِْيَن  اَّلذ   اّلٰلَ ا 
ْوَل وَ  ْم َواَنْتاْم َوالرذسا ََّتاْوناْو٘ا اَمٰنٰتِكا
ْوَن     َتْعلَما

ْم   اَْمَوالاكا اَنذَما٘  ْو٘ا  َواْعلَما
ْم فِْتَنةٌ َواَْوََّلدا    ه ٘ دَ ْن عِ   اّلٰلَ نذ  اَ وذ حمل  كا
 خجم  َعِظْيٌم  اَْجرٌ 

ِ يٰ٘اَيَُّها   اَٰمناوْ٘ نَ يْ اَّلذ وا    َتتذقا اِْن    اّلٰلَ ا 
ياكَ  وذ فاْرقَان ا  ْم  لذكا ِْر  َيَْعْل  ف 

َويَْغفِْر   ْم  َسي ِاٰتِكا ْم  َعْنكا
مْ  الَْعِظْيِم   اّلٰلا وَ محش  لَكا الَْفْضِل  ذاو 
  

را َواِ  َيْمكا ِْينَ ْذ  اَّلذ بَِك  ْواَكفَ       را
يَ تا ثْبِ ِِلا  اَْو  ْرِجا ْوَك  اَْو ُّيا محش  ْوكَ ْقتالاْوَك 
وْ يَ وَ  را را  ْمكا َويَْمكا اّلٰلا  وَ محش  اّلٰلا َن 

   َخْْيا الْٰمِكرِيَْن 
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31. మరియు మా సూచనలు (ఆయాత్) 

వారికి వినిపించబడినప్పపడు వారు: 

''వాసత వానికి, మేము వినాాము మేము కోరితే 

మేము కూడా ఇటువంటివి ప్ల్కగల్ము 

(చెప్పగల్ము). ఇవి కేవల్ం పూరివకుల్ 

గాధలు మాతిమే!'' అని అంటారు.  

32. మరియు వారు: “ఓ అలాాహ్్! ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన్) నిజంగా నీ తరఫు నండి వచిచన 

సతయమే అయితే! మాపై ఆకాశ్ం నండి రాళా్ 

వరష ం కురిపించు! లేదా ఏదైనా బాధాకరమైన 

శక్షన మా పైకి తీస్తకొని రా!” అని ప్లికిన 

మాట (జాాప్కం చేస్తకోండి).  

33. కాని (ఓ ము'హమమద్!) నీవు వారి 

మధయ ఉనాంత వరకు అలాాహ్ వారిని ఏ 

మాతిం శకిష ంచడు. మరియు వారు క్షమాభక్ష 

కోరుతూ ఉనాంత వరకు కూడా! అలాాహ్ 

వారిని ఏ మాతిం శకిష ంచడు.  

34. అలాాహ్ వారిని శకిష ంచకుండా 

ఉండటానికి వారిలో ఏమునాద్ని? వారు 

దాని ధరమకరిలు కాకునాా, వారు ప్ర జల్న 

అల్-మసి్జదిల్్-'హరామ్ నండి ఆప్ప్

త్యనాారు. 10 మరియు వారు దాని 

ధరమకరిలు (ముతవలాీలు) కారు. దాని ధరమ 

కరిలు కేవల్ం దైవభీతి గల్వారే కాగల్రు. కాని 

వాసత వానికి, చ్చలా మంది ఇది తెలుస్తకోలేరు.  

 

(స్త.త.) ఈ విష్యం దైవప్ర వకి ('స'అ.స.)కు తెలుప్పతాడు. మరియు అతన ('స'అ.స.) 

పిడికెడు దుముమ తీస్తకొని, అలాాహ్్ (స్త.త.)న పార రిథ ంచి వారిపై చలాుతారు. దానితో 

వారు అతని వెళ్లళపోవటానిా గమనించ లేక పోతారు. అతన ('స'అ.స.) అబూ-బకర ్్ 

(ర'ది.'అ) తో సహా 'గారె సూ'ర్లో చేరుకుంటారు.  

10) ముష్ర క్ ఖురైెషులు, ముసాంలు అయిన వారిని క'అబహ్్లోకి ప్ర వేశంచకుండా ఆపేవారు.  

اٰيٰ َواِذَ  َعلَْيِهْم  تاْتّٰٰل  قَْد  ا  اْوا  قَال تاَنا 
 ٘ ٰهَذا ِمْثَل  لَْنا  لَقا نََشآءا  لَْو  حمل  َسِمْعَنا 

٘ اَسَ اِْن هٰ        ْيَ لِ وذ  اَّْلَ ِطْْيا ا َذا٘ اَِّلذ
  

 

اوا  اِ وَ  قَال مذ ْذ  ََكنَ اِنْ   اللٰها َو  هٰ     ها َذا 
َعلَْيَنا  فَاَْمِطْر  ِعْنِدَك  ِمْن  اْْلَقذ 

ال َِن  م  ائْتَِنا ِحَجاَرة   اَوِ  َمآءِ  سذ
   بَِعَذاب  اَِِلْم  

ََكَن   َواَنْ   اّلٰلا َوَما  ْم  َبها ِ َت ِِلاَعذ 
ََكَن  محش  فِْيِهمْ  عَ   اّلٰلا َوَما  بَ ما ِ  هامْ ذ 
ْم يَْستَ وَ  ْوَن غْ ها    فِرا
 

مْ  لَها َبها يا   اََّلذ   َوَما  ِ ْم    اّلٰلا ما  َعذ  وَها
اْْلََراِم  الَْمْسِجِد  َعِن  ْوَن  دُّ يَصا

اَْوِِلَآَءه  َومَ  ه ٘ محش  ا ََكناْو٘ا  اَْوِِلَآؤا اَِّلذ   اِْن 
اَْكََثَ  َولِٰكنذ  ْوَن  تذقا ََّل الْما ْم  ها

ْوَن      َيْعلَما
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35. మరియు (అలాాహ్్)గృహం (క'అబహ్్) 

వదె్ వారి పార రథ నలు కేవల్ం ఈల్లు వేయటం 

(ముకాఅ') మరియు చప్పటాు కొటట డం 

(త'సెయహ్్) తప్ప మరేమీ లేవు. కావున మీ 

సతయ-తిరస్కారానికి బదులుగా ఈ శక్షన 

రుచి చూడండి. 11  

36. నిశ్చయంగా సతయ-తిరస్కారులు, 

ప్ర జల్న అలాాహ్ మారగ ం వైెప్పనకు రాకుండా 

ఆప్టానికి, తమ ధనం ఖరుచచేస్కత రు. వారు 

ఇలాగే ఖరుచ చేసూత   ఉంటారు; చివరకు అదే 

వారి వయసనానికి (దుుఃఖానికి) కారణ్మవు 

త్యంది. తరువాత వారు ప్రాధీనల్వుతారు. 

మరియు సతయ-తిరస్కారులైన వారు నరకం 

వైెప్పకు సమీకరించబడతారు.  

37. ఇద్ంతా అలాాహ్్, చెడున (దుషుట  

ల్న), మంచి (సత్యపరుషుల్) నండి వేరు 

చేస, దుషుట ల్ంద్రినీ ఒకరితో పాటు మరొకరిని 

చేకూరిచ, ఒక గుంప్పగా చేస వారంద్రినీ 

నరకంలో ప్డవేయటానికి. ఇలాంటి వారంద్రే 

నష్ట పోయే వారు!  

38. సతయ-తిరస్కారుల్తో ఇలా అన: 

ఒకవేళ్ వారు మానకుంటే, గతించిన 

పాప్ములు వారి కొరకు మనిాంచబడతాయి. 

కాని వారు (పూరవ వైెఖరినే) మళ్ళళ 

అవల్ంబిసేత ! వాసత వానికి (దుషుట లైన) 

పూరివకుల్ (విష్యంలో) స్కంప్ర దాయం జరిగి 

ఉనాది! 12    

 

11) ఇదేవిధంగా ఈ కాల్ంలో కూడా కొంద్రు సూఫ్సలు, డోలు కొటుట తూ నాటయం చేసూత  

కాల్కేష ప్ం చేసూత  ఉంటారు. ఈ విధంగానే మేము అలాాహుత'ఆలాన సంతోష్ప్రుస్కత ము, 

అని అంటారు. అలాాహ్్ (స్త.త.) విశావస్తల్న ఇలాంటి విష్యాల్నండి కాపాడు గాక!  

12) అంటే వారు సతయ-తిరస్కారం మరియు దుష్ట  కరమల్లో మునిగి ఉంటే, వారిపై 

అలాాహుత'ఆలా శక్ష తప్పక ప్డుత్యంద్ని తెలుస్తకోవాలి.  

ََكنَ َومَ  َصَل ا  اها تا   ِعْنَد  ْيِت ْْلَ ْم 
وذ  ََكٓء   ما ْوقا محش  ة  يَ تَْصدِ اَِّلذ  وا فَذا

ْوَن   را ْنتاْم تَْكفا   الَْعَذاَب بَِما كا

 
ِْينَ  ْم   اِنذ اَّلذ ْوَن اَْمَوالَها ْوا ياْنفِقا َكَفرا

َسبِْيِل   َعْن  ْوا  دُّ محش  اّلٰلِ ِِلَصا
وْ  ثامذ فََسياْنفِقا َعلَيْ َنَها  ْونا  تَكا  ِهمْ  
ِْيَن    حمقياْغلَباْونَ   ثامذ ة   َحِْسَ  َواَّلذ

ْو٘ا اِ  ْ هَ ٰٰل جَ َكَفرا ْوَن نذَم ُّيا  يحض َِشا
ي ِِب   اّلٰلا ِِلَِمْيَ   الطذ ِمَن  اَّْلَبِْيَث 

َبْعَضه  وَ  اَّْلَبِْيَث  ََعٰ   يَْجَعَل 
َمه   كا فََْيْ َفَيْجَعلَه    َبْعض   ا   َْجِْيع 

جَ  امحش  َهنذمَ ِِفْ  ما  ها وْ َّْلٰ ااول ئَِك  َن ِِسا
خجم  

ِ   ْل قا  ِيْ ل  ْو٘ا اِْن يذنَْتها   نَ َّلذ ْر  فَ غْ ْوا يا َكَفرا
ْم   ْوا لَها ْودا يذعا َواِْن  َسلََفمجت  قَْد  ا  مذ

نذ  لِْيَ  اَّْلَ تا َفَقْد َمَضْت سا    وذ
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39. మరియు ఫితాహ్ 13 ముగిస పోయే 

వరకు మరియు అలాాహ్ ధరమం మాతిమే 

స్కథ పించబడే వరకు, మీరు వారితో 

పోరాడుతూ ఉండండి. ఒకవేళ్ వారు 

మానకుంటే! నిశ్చయంగా, అలాాహ్ వారి 

కరమల్న చూస్కత డు.  

40. మరియు ఒకవేళ్ వారు తిరిగిపోతే! 

నిశ్చయంగా, అలాాహ్ మీ సేాహ్త్యడు 

(సంరక్షకుడు) అని తెలుస్తకోండి. ఆయనే 

ఉతత మ సేాహ్త్యడు (సంరక్షకుడు) మరియు 

ఉతత మ సహాయకుడూన!  

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

 

13) ఫితాత్యన్: అంటే ఇకాడ సతయ-తిరస్కారం మరియు అధరమం అని అరథ ం. చూడండి, 

2:191. ఈ విధమైన ఆయతే అకాడ కూడా ఉంది. ఇంకా చూడండి, 'స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, 

ప్పసత కం 1, 'హదీస్' నం. 24 మరియు ప్పసత కం 3, 'హదీస్' నం. 425.              

------- 

فِْتَنٌة  ْوَن  تَكا ََّل  َحّٰٰت  ْم  َوقَاتِلاوْها
 ُّ َكا ِْينا  ادل  ْوَن  يَكا ِ   ه  وذ فَاِِن مجت  ّلِلٰ

ِ   اّلٰلَ   فَاِنذ ْوا  اْنَتهَ  َيْعمَ مَ ب ْوَن لا ا 
    بَِصْْيٌ 

ذ   َواِنْ  فَاْعلَما وْ تََول اَنذ  ا    اّلٰلَ ْو٘ا 
مْ  َونِْعَم محش  َمْولٰىكا الَْمْوّٰٰل  نِْعَم 

    ِصْْيا اَلذ 
 

 


