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41. [(*)] మరియు మీ యుద్ధ పా్రపి్తలో 14 

నిశ్చయంగా, అయిదవ భాగం, అలా్లహ్ 

మరియు ఆయన పా్వక్త కు మరియు (అతని) 

ద్గగ రి బంధువులకు మరియు అనాథులకు 

మరియు యాచంచని పేద్వారికి 15 మరియు 

పా్యాణీకులకు ఉంద్ని తెలుసుకండి, 

ఒక్వేళ మీరు – అలా్లహ్్ను మరియు మేము 

సత్యాసత్యాల అంతరానిి విశ్ద్ంచేసే 

దినమున, ఆ రండు సైనాాలు మార్కొనిన 

(బదా్ర్ యుద్ధ ) దినమున, మా దాసునిపై 

అవతరింప్జేసినదానిని – విశ్వసించే వారే 

అయితే! మరియు అలా్లహ్ పా్తిదీ చేయగల 

సమరుు డు (అధికారం గలవాడు).16   

42. (ఆ దినానిి గురుత కు  తెచ్చచకండి!) 

అప్పుడు మీరు లోయలో (మదీనహ్కు) 

సమీప్ంగా ఉని సు లంలో ఉనాిరు మరియు 

వారు (ముషా్రకులు) దూరంగా ఉని సు లంలో 

ఉనాిరు. 17  మరియు బిడారం మీకు కిర ంది 

 
14) 'గనీమతున్్: యుద్ధ  పా్రపి్త, అంటే యుద్ధ ంలో గెలుపందిన తరువాత దొరికేద్ంత్య.  

15 ) ఇక్ొడ అల్-మిస్కొనున్, అనే శ్బద ం ఉంది. ఇది అల్-ఫుఖరా క్ంటే భినిమైనది. 

ఫఖీరున్్ - అంటే ఏమీ లేనందుకు ఇతరులనుండి యాచంచేవాడు. మిస్కీన్్ - అంటే 

ఆగతాప్రుడు. అతని ద్గగ ర కంత ఆదాయం ఉంది, కాని అది అతని నిత్యావసరాలకు 

పూరిత  కాదు. ఇటి్ట వారు తమ స్వవభిమానం వలా ఇతరులను సహాయానికై యాచంచరు.  

16) బద్ర్ యుద్ధ ం: యుద్ధ  స్వమాగ్రర  తకుొవ తీసుకని కేవలం మక్ొహ్ సతా-తిరస్వొర 

ఖురైషులకు గుణప్రఠం నేరాులని – వారి వాణిజ్ా బిడారానిి అడడ గ్రంచ్చటకు – పోయిన, 

313 ముసాింలు మరియు వారిని పూరిత గా నిర్మూలంచాలనే ఉద్దద శ్ంతో! అతాధిక్ యుద్ధ  

స్వమాగ్రర తో వచచన ముషా్రక్ ఖురైషుల మధ్ా జ్రిగ్రంది. అలా్లహ్్ (సు.త.) త్యను ప్ంప్తన 

పా్వక్త  ము'హమూద్ ('స'అ.స.) సతావంతుడు, సనాూరగ ంపై ఉనాిడు మరియు త్యను 

ప్ంప్తన, జీవన మారగ మే (ఇసా్వమే), మోక్షం (సవరగ ం) పంద్టానికి సరైన మారగ మని 

నిర్మప్తంచ ద్లచ, ఈ యుదాధ నిి  చేయించ, ముసాింలకు విజ్యానిి చేకూరిచ, 

సత్యాసత్యాల మధ్ా భేదానిి నిర్మప్తంచాడు. చవరకు సతామే వరిధ లాుతుంద్ని చూప్రడు.   

17) 'ఉద్వతిదుద నియా: సమీప్ సు లం. అంటే బదా్ర్ లోయలో, మదీనహ్ నుండి సమీప్ంలో 

నుని సు లం. మరియు 'ఉద్వతిల్ ఖు'స్వా: అంటే బదా్ర్ లోయలో, మొద్ట్ట సు లంతో 

పోలచతే మదీనహ్ నుండి దూరంగా ఉని సు లం.  

ٍء    مْ تُ نِمْ غَ اَنََّما    َواْعلَُمْوْ٘ا ََشْ ِْن  م 
ِ فَاَنَّ   َوِِلِي    ُُخَُسه    لِِلٰ َولِلرَُّسْوِل 

َواْْلَتيٰمي   َوابْ َوالْمَ الُْقْرٰبي  ِكْْيِ  ِن سي
يَمْنُتْم  السَّ  ا ُكْنُتْم  اِْن    بِالِٰلِ بِْيِلحمل 

َعْبِدنَ  لََعي  اَنَْزْْلَا   ْ٘   يَْومَ ا  َوَما
  الِٰلُ وَ محش  نِ ْرقَاِن يَْوَم اْْلَََق اْْلَْمعي الْفُ 
ٍء قَِديٌْر  لََعي  ِ ََشْ

     ُك 
   
  

وَُهْم   ْنَيا  ادلُّ بِالُْعْدَوةِ  اَنُْتْم  اِْذ 
َوالَوةِ  بِالُْعدْ  ْكُب الُْقْصويي   رَّ

ِمْنُكمْ  تََواَعْدتُّْم  محش  اَْسَفَل  َولَْو 
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(ఒడుడ ) వైప్పనకు. ఒక్వేళ మీరు (ఇరువురు) 

ప్రసురం వాగాద నాలు చేసుకుని ఉంటే! 

నిరాధ రిత వేళలో చేరటంలో విభేదించ్చకునే 

వారు. కాని అలా్లహ్ త్యను నిరణ యించన 

కారాానిి పూరిత చేయటానికి, నశంచేవాడు 

సుషి్మైన నిద్రశనం పందిన తరువాత 

నశంచాలని మరియు జీవించేవాడు సుషి్మైన 

నిద్రశనం పందిన తరువాత జీవించాలని, 

అల్ల చేశాడు. మరియు నిశ్చయంగా అలా్లహ్ 

సరవం వినేవాడు, సరవజ్ఞు డు.  

43. (ఓ పా్వకాత !) అలా్లహ్ నీకు, నీ 

సవప్ింలో వారిని కదిద మందిగా చూప్తంది 

(జ్ఞు ప్క్ం చేసుక)! వారిని ఎకుొవ మందిగా 

నీకు చూప్త ఉంటే, మీరు  తప్ుక్ ధైరాానిి 

కలోుయి (యుధ్ధ ) విష్యంలో వాదుల్లడే 

వారు. కాని వాసివానికి, అలా్లహ్ మిమూలి 

రకిష ంచాడు. నిశ్చయంగా ఆయనకు 

హృద్యా లలో ఉని  విష్యాలనీి 

బాగాతెలుసు.  

44. మరియు  (జ్ఞు ప్క్ం చేసుకండి) అలా్లహ్ 

నెరవేరచ వలసిన ప్నిని నెరవేరచటానికి – 

మీరు (బదా్ర్ యుద్ధ రంగంలో) మార్కొని 

నప్పడు – వారి (అవిశావసుల) సైనాానిి మీ 

క్నుిలకు కదిద గా చూప్రడు మరియు 

మిమూలి కదిద  మందిగా వారికి (చూప్రడు). 

మరియు అనిి వావహారాలూ (నిరణయానికి) 
అలా్లహ్ వైప్పనకే మరలంచబడత్యయి.  

45. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు ఏ 

సైనాానైెినా ఎదుర్కొనేటప్పుడు, సైరాంతో 

ఉండండి. మరియు అలా్లహ్్ను అతాధిక్ంగా 

సూరించండి, తదావరా మీరు విజ్యం 
పంద్వచ్చచ!  

46. మరియు అలా్లహ్్కు మరియు ఆయన 

పా్వక్త కు విధేయులై ఉండండి మరియు 

ప్రసుర క్లహాలకు గురికాక్ండి, అల్ల చేసిే 

మీరు బలహీనులవుత్యరు మరియు మీ 

الِْمْيعي  ِِف  وَ ََلْخَتلَْفُتْم  يِكنْ ِدحمل   ل
 َ ِ َمْفُعْوًَلممق   الِٰلُ ْقِِضَ  ْل  ََكَن  اَْمًرا 
 َ ِ مَ لِ هْ ْل  بَي َِنٍة َك  َعْنْۣ  َهلََك  ْن 

بَي َِنةٍ  َعْنْۣ  ََحَّ  َمْن  يَْحٰيي  َواِنَّ محش  وَّ
َ  الِٰلَ    يحض ٌع َعلِْيٌم َسِميْ ل

 

يُرِيَْكُهُم  اِذْ  َمَناِمَك    الِٰلُ   ِِفْ 
َكثِْيً محش  قَلِْيًل  اَريىَكُهْم   ا َولَْو 
َوَْلَنَ ِشلْتُ لَّفَ  اَْلَْمرِ ا ْم  ِِف  زَْعُتْم 

يِكنَّ  َعلِْيٌمْۣ   اِنَّه  محش  لَّمَ سَ   الِٰلَ   َول
ُدْورِ     بَِذاِت الصُّ

 
 

اْْلَقَ  اِِذ  يُِرْيُكُموُْهْم  ْ٘  ْيُتمْ َواِْذ  ِِفْ  
قَ اَْعُينِ  ْ٘  ُكْم  ِِفْ ُيَقل ُِلُكْم  وَّ لِْيًل 

ِْلَْقِِضَ   ََك   الِٰلُ اَْعُينِِهْم    نَ اَْمًرا 
 خجم تُرَْجُع اَْلُُمْوُر    الِٰلِ َواََِل  محش  ُعْوًَل َمفْ 
 
فِئًَة    َها يُّ اَ ييْ٘  لَقِْيُتْم  اَِذا  يَمُنْوْ٘ا  ا ِْيَن  اِلَّ

َواْذُكُروا   ْيًا َكثِ   الِٰلَ فَاثْبُُتْوا 
 ممه َن ْفلُِحوْ لََّعلَُّكْم تُ 

زَُعْوا ا َوََل َتنَ   َورَُسْوَل    الِٰلَ َواَِطْيُعوا  
رِ تَْذهَ وَ َفَتْفَشلُْوا     يُْحُكمْ َب 
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బలస్వహస్వలు తగ్రగ పోత్యయి. మరియు 

సహనం వహంచండి. నిశ్చయంగా అలా్లహ్ 

సహనం వహంచే వారితో ఉంటాడు.  

47. మరియు తమ గృహాల నుండి, 

అహంకారంతో పా్జ్లకు చూప్టానికి 
బయలుద్దరి ఇతరులను అలా్లహ్ మారగ ం 
నుండి ఆపేవారి వలే మీరు కాక్ండి. మరియు 

వారు చేసే కిరయలనిింట్టనీ అలా్లహ్ చ్చటి్ట 
ముటి్ట ఉనాిడు.  

48. మరియు (జ్ఞు ప్క్ం చేసుకండి 

అవిశావసులకు) వారి క్రూలు 

ఉతిమమైనవిగా చూప్తంచ షై'త్యన్ వారితో 

అనాిడు: ''ఈ రోజ్ఞ పా్జ్లలో ఎవవడునూ 

మిమూలి జ్యించలేడు, (ఎందుక్ంటే) నేను 

మీకు తోడుగా ఉనాిను.'' కాని ఆ రండు 

ప్కాష లు ప్రసురం ఎదురు ప్డినప్పడు, వాడు 

తన మడమలపై వనుక్కు మరల అనాిడు: 

''వాసివంగా, నాకు మీతో ఎల్లంట్ట సంబంధ్ం 
లేదు, మీరు చూడనిది నేను చూసిునాిను. 

నిశ్చయంగా, నేను అలా్లహ్్కు భయప్డు 

తునాిను. 18  మరియు అలా్లహ్ శక్ష 

విధించటంలో చాల్ల క్ఠినుడు.''  

49. క్ప్ట విశావసులు మరియు ఎవరి 

హృద్యాలలో రోగముందో వారు: ''వీరిని 

(ఈ విశావసులను) వీరి ధ్రూం 
మోసప్పచచంది,'' అని అంటారు, కాని అలా్లహ్ 

యందు నమూక్ం గలవాని కరకు, 

నిశ్చయంగా అలా్లహ్ సరవ శ్కిత మంతుడు 

మహా వివేచనాప్రుడు.  

50. మరియు సతా-తిరస్వొరుల పా్రణాలను 

దైవదూతలు తీసే ద్ృశాానిి నీవు 

చూడగలగ్రతే (ఎంత బాగుండేది)! వారు 

(దైవదూతలు) వారి ముఖాలపైన మరియు 

వారి ప్తరుదులపైన కడుతూ ఇల్ల అంటారు: 

 
18) చూడండి, 59:16. 

ْوا   ممه   ْينَ ِِبِ ٰص ل َمَع ا   الِٰلَ اِنَّ  محش  َواْصِِبُ

  

ِمْن  ِْيَن َخرَُجْوا  تَُكْونُْوا ََكِلَّ َوََل 
رِئَآءَ ا دِيَ  وَّ َبَطًرا  اْلَّ رِهِْم  اِس  

وْ  َسبِْيِل  َن َعنْ َويَُصدُّ   الِٰلُ وَ محش  الِٰلِ  
    بَِما َيْعَملُْوَن ُُمِْيٌط 

َزيََّن   َ َواِْذ  يْ ُهُم  ل اَْعَمالَُهْم الشَّ ُن  طي
لَ  ََغلَِب  ََل  اكُ َوقَاَل  ِمَن   مَ وْ ْْلَ ُم 

لَُّكمْ  َجاٌر   ْ َواِّن ِ ا مجت  اْلَّاِس  فَلَمَّ
 ِ الْفِئَتي لََعي تََرآَءِت  نََكَص    

َوقَاَل َعقِ  ْ   َبْيهِ  ِْنُكْم  اِّن ِ م  ٌء  بَرِْيٓ  
اََخاُف    ْ٘ ْ اِّن ِ تََرْوَن  ََل  َما  اَريي   ْ٘ ْ اِّن ِ

 خجم َشِديُْد الْعَِقاِب  الِٰلُ وَ  محشالِٰلَ 
  

 

ا َيُقْوُل  ْ اِْذ  ِِفْ َن  ُقوْ فِ ُمني ل ِْيَن  َواِلَّ
َرٌض َغرَّ هيُْ٘ؤََلِٓء دِْيُنُهمْ  محش  قُلُْوبِِهْم مَّ

يَّتَ  ْ َوَمْن  لََعَ  َوّكَّ   الِٰلَ   فَاِنَّ   الِٰلِ  
    َعزِيٌْز َحِكْيٌم 

َكفَ  ِْيَن  اِلَّ َيَتَوَّفَّ  اِْذ  تَريْ٘ي  وا  رُ َولَْو 
 ْ وُُجوَْهُهْم َمل  ال يَْْضِبُْوَن  ئَِكُة 

ْوا َعَذاَب اْْلَرِيِْق ْوقُ ذُ وَ مجت ُهمْ رَ ا َواَْدبَ 
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''ద్హంచవేసే శక్షను మీరు చవిచూడండి. 19  

51. ''ఇది మీరు సవయంగా మీ చేతుల్లరా 

చేసి ప్ంప్తన క్రూల ఫలతమే! మరియు 

నిశ్చయంగా అలా్లహ్ తన దాసులకు ఏ 

మాతర ం అనాాయం చేయడు.''   

52. ఫిర్'ఔన్ జ్ఞతి వారి మరియు వారి 

పూరివకుల మాదిరిగా, వీరు కూడా అలా్లహ్ 

సూచనలను (ఆయాత్ లను) తిరసొ 

రించారు, కాబటి్ట అలా్లహ్ వారి ప్రప్రల 

ఫలతంగా వారిని శకిష ంచాడు. నిశ్చయంగా 

అలా్లహ్ మహా బలవంతుడు, శక్ష 

విధించటంలో చాల్ల క్ఠినుడు. 20  

53. ఇది ఎందుక్ంటే! వాసివానికి, ఒక్ జ్ఞతి 

వారు, తమ నడవడిక్ను త్యము మారుచక 

నంత వరకు, అలా్లహ్ వారికి పా్స్వదించన తన 

అనుగర హానిి ఉప్సంహరించ్చకడు. 21  

మరియు నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ సరవం 

వినేవాడు సరవజ్ఞు డు.  

54. ఫిర్ఔను వంశీయులు మరియు వారికి 

పూరవం వారి మాదిరిగా! వీరు కూడా తమ 

పా్భువు సూచనలను (ఆయాత్ లను) 

అసత్యాలని నిరాక్రించారు. కాబటి్ట వారి 

ప్రప్రలకు ఫలతంగా వారిని మేము నాశ్నం 

చేశాము. మరియు ఫిర్'ఔను వంశీయులను 

ముంచ వేశాము. మరియు వారంద్ర్మ 

దురాూరుగ లు.22   

55. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ ద్ృషి్రలో 

సత్యానిి తిరసొరించే వారు నీచాతి 

నీచమైన జీవులు, ఇక్ వారు విశ్వసించరు. 23  

 
19) చూడండి, 6:93.  

20) ష్దీదుల్-'ఇఖాబ్: Severe in Chastising, క్ఠినంగాశకిష ంచే, గటి్టగా ప్టి్టకునే వాడు.  

21) చూడండి, 13:11.  

22) అలా్లహ్్ (సు.త.) ఎవరికీ అనాాయం చేయడు. చూడండి, 41:46.  

23) సతా-తిరస్వొరులు అలా్లహ్్ (సు.త.) ద్ృషి్రలో మానవులలోనే కాదు, జ్ంతువులలో 

కూడా నీచాతినీచ వరాగ నికి చందిన వారు అని అరు ం.  

 
َواَنَّ  اَيِْديُْكْم  َمْت  قَدَّ بَِما  ذيلَِك 

ِ بَِظلَّ  لَيَْس  الِٰلَ     يحض ِد لَْعبِيْ ٍم ل 
   

فِرَْعْونَ  يِل  ا ِمْن حمل  َكَداِْب  ِْيَن  َواِلَّ
ِ   َكَفُرْوا محش  َقْبلِِهمْ  ييي ب   الِٰلِ ِت  ا

  الِٰلَ نَّ  اِ محش  بُِذنُْوبِِهمْ   الِٰلُ فَاََخَذُهُم  
   يٌّ َشِديُْد الْعَِقاِب قَوِ 
 

بِاَنَّ   ِْعمَ   الِٰلَ ذيلَِك  ن  ًا  ِ ُمَغي  يَُك  ًة  لَْم 
لََعي اَ  َما    َقْومٍ   نَْعَمَها  ْوا  ُ ِ ُيَغي  َحّٰٰت 

  يحضَسِمْيٌع َعلِْيٌم    الِٰلَ بِاَنُْفِسِهْمحمل َواَنَّ  

ي اْ َكدَ  ا فِرَْعْونَ ِب  ِمْن حمل  ِل  ِْيَن  َواِلَّ
ِ بُوْ ذَّ كَ محش  مْ َقْبلِهِ  ب  َرب ِِهمْ ايييِت  ا 

وَ  بُِذنُْوبِِهْم  يَل فَاَْهلَْكنيُهْم  ا  ْ٘ اَْغَرْقَنا
    لِِمْْيَ  ََكنُْوا ظي َوُّكٌّ مجت فِرَْعْونَ 

 

ِعْنَد    ِ َوآب  ادلَّ ََشَّ  ِْيَن   الِٰلِ اِنَّ  اِلَّ
  مجل ْونَ نُ ْؤمِ يُ   َكَفُرْوا َفُهْم ََل 



 భాగం: 10 8. సూరహ్ అల్-అన్ ఫాల్ 359  10 :ءُ الُجزْ   ُسوَرةُ األَْنفَال   -8
 

56. వారిలో ఎవరితోనైెతే నీవు ఒడంబడిక్ 

చేసుకునాివో! వారు పా్తిస్వరీ తమ 

ఒడంబడిక్ను భంగప్రుసిునాిరు. మరియు 

వారికి దైవభీతి లేదు. 24   

57. ఒక్వేళ నీవు యుధ్ధ రంగంలో వారిపై 

ఆధిక్ాం పందితే – వారి వనుక్ ఉనివారు 

చలా్లచద్రై పోయేటటా్టగా – వారిని  శకిష ంచ్చ. 

అల్లగైెనా వారు గుణప్రఠం నేరుచకవచ్చచ!  

58. మరియు ఒక్వేళ నీకు ఏ  జ్ఞతివారి  

వలానైెనా నమూక్దాోహం జ్రుగుతుంద్నే 

భయం ఉంటే – మీరు ఇరు ప్క్షం వారు 

సరిసమానులని తెలుప్టానికి 25  – (వారి 

ఒప్ుందానిి) వారి వైప్పకు విసరివేయి. 

నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ నమమక ద్్రహులంటే 

ఇష్ట పడడు.  

59. మరియు సతా-తిరస్వొరులు త్యము 

తప్తుంచ్చకునాిమని భావించనవసరం లేదు. 

నిశ్చయంగా, వారు (అలా్లహ్ శక్ష నుండి) 

తప్తుంచ్చకలేరు.  

60. మరియు మీరు మీ శ్కిత  మేరకు 

బలస్వమాగ్రర ని యుద్ధ ప్ప గురార లను 

సిధ్ధ ప్రచ్చకని, దాని దావరా అలా్లహ్ కు 

శ్తుర వులైన మీ శ్తుర వులను మరియు 

అలా్లహ్్కు తెలసి, మీకు తెలయని 

ఇతరులను కూడా భయక్ంప్తతులుగా 

 
24) కంద్రు వాాఖాాతలు, వీరు బనూ-ఖురై''జహ్్ అనే యూద్-తెగవారు అని అంటారు. 

కందక యుదధ  కాలంలో వీరు సతా-తిరస్వొరులకు సహాయప్డము అని దైవపా్వక్త  

('స'అ.స.)తో ఒడంబడిక్ చేసుకుంటారు. కాని వారు తమ ఒడంబడిక్కు క్టి్టబడి ఉండరు. 

దీని మర్కక్ భావం ఏమిటంటే ముసాింలు, ఇతర ధ్రాూల వారితో ఒప్ుందాలు చేసుకని 

వారితో శాంతియుతంగా నివసించడం, ధ్రూసమూతం మరియు యుక్త మైనది కూడాను. 

కాని వారు బహరంగంగా విశావసఘాతకానికి పూనుకుంటే వారితో పోరాడాల.  

25) 'అల్ల సవాఇన్: అంటే సరిసమానులని తెలుప్టానికి. అంటే మీరు ఒడంబడిక్ను 

తెర ంచ నందుకు మేము కూడా ఆ ఒడంబడిక్ను తెర ంచ్చతునాిము. ఇక్ మీద్ట పా్తిఒక్ొరు 

తమ రక్షణకు త్యమే బాధుాలని, సుషి్ం చేయటం.  

ِْيَن عيَهْدتَّ ِمْنُهْم ُثمَّ   ْونَ ُض َيْنقُ  اَِلَّ
ََل َعهْ  وَُّهْم  ٍة  َمرَّ  ِ

ُك  ِِفْ  َدُهْم 
     َيتَُّقْوَن 

َتْثَقَفنَُّهمْ  ا  ِِف  َفاِمَّ َفَش ِ   ْد  اْْلَْرِب 
ُرْوَن  بِ  كَّ يَذَّ لََعلَُّهْم  َخْلَفُهْم  ْن  مَّ ِهْم 
  

ِمْن   ََتَاَفنَّ  ا  ًة َيانَ خِ ٍم  قَوْ َواِمَّ
َسَوآءٍ  لََعي  اَِْلِْهْم    الِٰلَ نَّ  اِ محش  فَاْۣنبِْذ 

   خجم ُُيِبُّ اْْلَآئِنِْْيَ  ََل 
 

ِْيَن َكَفُرْوا َسَبُقوْ  محش اَوََل َُيَْسََبَّ اِلَّ
    ِجُزْونَ ُهْم ََل ُيعْ اِنَّ 
 
 

ٍة  ِْن قُوَّ ا اْسَتَطْعُتْم م  ْوا لَُهْم مَّ َواَِعدُّ
ا ِبَاِط  ر  ِمْن  بِٖه تُرْ   ْيلِ ْلَْ وَّ هُِبْوَن 

ي   وََعُدوَُّكمْ   الِٰلِ َعُدوَّ    يْنَ َخرِ َوا
َتْعلَُمْوَنُهْممجت  ِمنْ  ََل  ُدْونِِهْممجت    الَِٰلُ  
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చేయండి. మరియు అలా్లహ్ మారగ ంలో మీరు 

ఏమి ఖరుచచేసినా దాని ఫలతం మీకు 

పూరిత గా చలాంచబడుతుంది. మరియు 

మీకల్లంట్ట అనాాయం జ్రుగదు. (1/8)  

61. * కాని ఒక్వేళ వారు శాంతి (సంధి) 

వైప్పకు మొగ్రగ తే నీవు కూడా దానికి దిగు 

మరియు అలా్లహ్్పై నమూకానిి క్లగ్ర 

ఉండు. 26  నిశ్చయంగా, ఆయన సరవం 
వినేవాడు, సరవజ్ఞు డు.  

62. కాని ఒక్వేళ వారు నినుి 

మోసగ్రంచాలని సంక్లుసిే! నిశ్చయంగా, నీకు 

అలా్లహ్్యే చాలు. ఆయనే తన సహాయం 

దావరా మరియు విశావసుల దావరా నీకు 

తోడుడుత్యడు.  

63. మరియు ఆయనే వారి (విశావసుల) 

హృద్యాలను క్లప్రడు. ఒక్వేళ నీవు 

భూమిలో ఉని సమసి్వనిి ఖరుచ చేసినా, 

వారి హృద్యాలను క్లుప్ జ్ఞలవు. కాని 

అలా్లహ్్యే వారి మధ్ా పాేమను 

క్లగ్రంచాడు. 27  నిశ్చయంగా, ఆయన సరవ 

శ్కిత  సంప్నుిడు, మహా వివేచనాప్రుడు.  

64. ఓ పా్వకాత ! నీకూ మరియు నినుి 

అనుసరించే విశావసులకు అలా్లహ్్యే చాలు!  

65. ఓ పా్వకాత ! విశావసులను యుధ్ధధ నికి 

పాోతసహంచ్చ. మీలో ఇరవై మంది సైరాం  గల 

వారుంటే, వారు రండువందల మందిని 

జ్యించ గలరు. మరియు మీరు వంద మంది 

ఉంటే వేయి మంది సతా-తిరస్వొరులను 

జ్యించ గలరు. ఎందుక్ంటే వారు 

 
26) చూడండి, 47:35 మరియు 8:39.  

27 ) చూడండి, 3:103. 'హునైన్్ యుద్ధ పా్రపి్త ప్ంచేటప్ుడు ము'హమూద్ ('స'అ.స.) 

మదీనహ్ అనాసర్లను ఉద్దద శంచ చేసిన పా్సంగానికి చూడండి, ('స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, కిత్యబ్ 
అల్-మ'గా'జీ, బాబ్ 'గ'జ్వత్ అ'తి్యయ'ఫ్, 'స. ముసాిం కిత్యబ్ అ'జ్జ కాత్, బాబ్ ఇ'అత్య' 

అల్-ముఅ'లాఫత్ ఖులూబుహుమ్ 'అల్ల అల్-ఇసా్వం).  

ٍء ِِفْ ْن ََشْ َوَما ُتْنفُِقْوا مِ محش  َيْعلَُمُهمْ 
يَُوفَّ اَِْلُْكْم َواَنُْتْم ََل   الِٰلِ ِل  َسبِيْ 

     ُتْظلَُمْوَن 
لِل َجَنُحْوا  لْ َواِْن  لََها اجْ فَ   مِ سَّ َنْح 
لََعَ    ْ  ْيعُ مِ السَّ   وَ هُ   ه  اِنَّ محش  الِٰلِ َوتََوّكَّ

    الَْعلِْيُم 
فَاِنَّ  َْدُعْوَك  َّيَّ اَْن  يُّرِيُْدْوْ٘ا  َواِْن 

ِْيْ٘   ُهوَ محش  لِٰلُ ا َحْسَبَك   اَيَّ اِلَّ َدَك   
 يحض بَِنْْصِهٖ َوبِالُْمْؤِمنِْْيَ 

 

ا مَ   َت قْ اَنْفَ لَْو  محش  َواَلََّف بَْْيَ قُلُْوبِِهمْ 
اَلَّْفَت    ْ٘ ا مَّ ََجِْيًعا  اَْلَْرِض   ْْيَ بَ ِِف 

يِكنَّ    حملمْ بِهِ لُوْ قُ  اَلََّف   الِٰلَ َول
   َعزِيٌْز َحِكْيٌم  اِنَّه  محش بَيَْنُهمْ 

 

اييْ٘اَيُّ  َحْسبُ َها  َوَمِن    الِٰلُ َك  ْلَِِّبُّ 
 خجم اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنِْْيَ 
ْ ييْ٘اَيَُّها اْلَِِّبُّ َحر ِِض  ْْيَ لََعَ نِ ْؤمِ مُ  ال

ِْنكُ محش  الْقَِتالِ  م  يَُّكْن  ْم  اِْن 
مجت  ْوَن َيْغلُِبْوا ِماَئَتْْيِ ِِبُ  صي ْونَ ْشُ عِ 

يَّْغلُِبْوْ٘  ِائٌَة  م  ِْنُكْم  م  يَُّكْن  ا َواِْن 
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(సత్యానిి అరు ం చేసుకలేని జ్ఞతికి చందిన 

వారు (అవివేకులు). 28   

66. ఇప్పుడు అలా్లహ్ మీ భారానిి 

తగ్రగ ంచాడు, ఎందుక్ంటే వాసివానికి, మీలో 

బలహీనత ఉనిద్ని ఆయనకు తెలుసు. 

కాబటి్ట మీలో వంద మంది సైరాం గలవారు 

ఉంటే వారు రండువందల మందిని జ్యించ 

గలరు. మరియు మీరు వేయి మంది ఉంటే, 

అలా్లహ్ సలవుతో రండు వేల మందిని 

జ్యించగలరు. మరియు అలా్లహ్ సహనం 

గలవారితో ఉంటాడు.  

67. (శ్తుర వులతో తీవాంగా పోరాడి, వారిని) 

పూరిత గా అణచనంత వరకు, తన వద్ద  యుద్ధ  

ఖైదీలను ఉంచ్చకవటం ధ్రణిలో, ఏ పా్వక్తకూ 

తగదు. 29  మీరు పా్రప్ంచక్ స్వమగ్రర  

కరుతునాిరు. కాని అలా్లహ్ (మీ కరకు) 

ప్రలోక్ (సుఖానిి) కరుతునాిడు. 

మరియు అలా్లహ్ సరవ శ్కిత  మంతుడు, మహా 

వివేచనాప్రుడు.  

68. ఒక్వేళ అలా్లహ్ (ఫరాూనా) ముంద్ద 

వాాయబడి ఉండక్పోతే, మీరు తీసుకుని 

దానికి (నిరణయానికి) మీకు ఘోర శక్ష 

విధించబడి ఉండేది.30  

 
28) చూడండి, 6:25, 7:179, 9:87.  

29) చూ.  47:4. ఈ ఆయత్ స్వరాంశ్ం ఏమిటంటే: ఎంతవరకైతే శ్తుర వులను హతమారిచ, 

వారిపై పూరిత గా పా్రబల్లానిి పంద్రో / జ్యించరో! అంతవరకు, వారితో పోరాడి వారిని 

హతమారాచల వారి యుద్ధ ం చేయగల శ్కిత ని పూరిత గా అంతమొందించాల. ఆ తరువాతనే 

వారి యుద్ధ  ఖైదీలను విమోచనా ధ్నం తీసుకని విడిచే విష్యం గురించ ఆలోచంచాల, 

లేనిచో అవకాశ్ం దొరక్గానే వారు మిమూలి, నిర్మూలంచటానికి పా్యతిించవచ్చచ!  

30) ఈ ఆయత్ 67వ ఆయత్ తరువాత అవతరింప్జేయబడింది. 'వాాయబడిన మాట'ను 

గురించ వాాఖాాతలలో భేదాభిపా్రయాలు ఉనాియి. కంద్రు ఇది యుద్ధ పా్రపి్త అంటారు. 

అందుకే ఫిద్ా తీసుకునాి క్షమించబడాడ రు అంటారు. మరికంద్రు బదా్ర్ యుద్ధ ంలో 

ప్రల్గగ ని వారి 'ప్రప్రలనీి క్షమించబడిన' విష్యం అంటారు. మరికంద్రు, దైవపా్వక్త  

ِ اَلْ  َِن اِلَّ َكَفُرْوا بِاَنَُّهْم قَْوٌم  ْيَن  ًفا م 
   َلَّ َيْفَقُهْوَن 

َف   َم  َعلِ وَ   مْ ْنكُ عَ   الِٰلُ اَلْـ يَن َخفَّ
َضْعًفا  فِْيُكْم  يَُّكنْ محش  اَنَّ   فَاِْن 

ِنْ  م ِ ُكمْ م  يَّْغلُِبْوا   ةٌ ائَ   َصابَِرةٌ 
ِْنُكْم  مجت  ِماَئَتْْيِ  م  يَُّكْن  َواِْن 

يَّْغلِبُ  ِ ْوْ٘ا  اَلٌْف  بِا محش  الِٰلِ ْذِن  اَلَْفْْيِ 
     َمَع الٰصِِبِيَْن  الِٰلُ وَ 

َل ْ٘  يَُّكْوَن  اَْن  ِْلَِِب ٍ  ََكَن   َما 
حَ ْسي اَ  اَْلَْرِض ي  ِِف  ُيْثِخَن  محش  ّٰٰت 

ا َعرَ   تُرِيُْدْونَ    الِٰلُ وَ   احمطْنيَ دلُّ َض 
اَْليِخَرَة  َعزِيٌْز   الِٰلُ وَ محش  يُرِيُْد 

    َحِكْيٌم 
 

كِتي  م ِ لَْوََل  َق َسَب   الِٰلِ َن  ٌب 
َعَذاٌب  لَمَ  اََخْذُتْم   ْ٘ فِْيَما ُكْم  سَّ

       َعِظْيٌم 
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69. కావున మీకు ధ్రూసమూతంగా 

లభించన ఉతిమమైన యుద్ధ  పా్రపి్తని తినండి. 

అలా్లహ్ యందు భయ-భకుత లు క్లగ్ర 

ఉండండి. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 

అప్రర క్రుణాపా్దాత.  

70. ఓ పా్వకాత ! నీ ఆధీనంలో ఉని యుధ్ధ  

ఖైదీలతో ఇల్ల అను: ''ఒక్వేళ అలా్లహ్ మీ 

హృద్యాలలో మంచతనం చూసిే ఆయన 

మీ వద్ద  నుండి తీసుకుని దాని క్ంటే ఎంతో 

ఉతిమమైన దానిని మీకు పా్స్వదిసి్వడు. 

మరియు మిమూలి క్షమిసి్వడు. మరియు 

అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర 

క్రుణాపా్దాత.''31  

71. కాని ఒక్వేళ వారు నీకు దాోహం 

చేయాలని అనుకుంటే - ఇంతకు పూరవం 

వారు అలా్లహ్్కే దాోహం ఛేశారు. ఎటికేలకు 

వారిని బందీలుగా చేశాడు. మరియు అలా్లహ్ 

సరవజ్ఞు డు, మహా వివేచనాప్రుడు.  

72. నిశ్చయంగా, విశ్వసించ వలసపోయే 

వార్మ మరియు తమ సంప్ద్, పా్రణాలతో 

అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద చేసే వార్మ, 32 

వారికి ఆశ్రయమిచేచ వార్మ మరియు 

సహాయం చేసే వార్మ,33 అంద్ర్మ ఒక్రికక్రు 

మితుర లు. 34 మరియు ఎవరైతే విశ్వసించ 

వలసపోలేదో - వారు వలస పోనంతవరకు - 

 
('స'అ.స.) వారి మధ్ా ఉండటమే క్షమాప్ణకు కారణం అంటారు. బదా్ర్యుద్ధ ంలో 

ఖైదీలైన 70 మంది ముషా్రక్ ఖురైషులను విమోచనాధ్నం (ఫిద్ా) తీసుకుని విడిచన 

తరువాత ఈ ఆయత్ , దీని మును ప్ట్ట, దీని తరువాత ఆయాతులు 

అవతరింప్జేయబడాడ యి. ఇంకా చూ. ఫ'తహ ర అల్-ఖదీర.  

31) చూడండి, 47:4. 

32) ఆయాతులు 8:72, 74, 75 లలో ఉని జిహాద్ కొరకు, చూ.2: 218 వాా. 162, 

5:54 వాా. 40, 22:78 వాా. 54.  

33) వీరు మదీనహ్ ముసాింలు (అనాసరులు), రండవ శ్రర ణివారు. 

34 ) మౌల్ల: అంటే మితుర డు, సేిహతుడు, సమరు కుడు, సహాయకుడు, సహకారుడు, 

ఆశ్రయ మిచేచవాడు, సనిిహతుడు, సంరక్షకుడు, స్వవమి, బంధువు, కారాక్రత , వారసుడు.  

َغنِْمُت  ا  ِممَّ حَ مْ َفُُكُْوا  ِ   ليًل   حمس  ًبا َطي 
  خجمْيٌم  حِ ٌر رَّ َغُفوْ   الِٰلَ اِنَّ  محش  الِٰلَ اتَُّقوا  وَّ 

 
ْ٘ اَيِْديُْكْم   ييْ٘اَيَُّها اْلَِِّبُّ قُْل ل َِمْن ِِفْ

اَْلَْسيْ٘  َِن  اِنْ م  يَّْعلَِم  يحمل   ِِفْ   الِٰلُ  
َخْيًا  يُّْؤتُِكْم  َخْيًا  قُلُْوبُِكْم 

َويَْغفِ  ِمْنُكْم  اُِخَذ   ْ٘ ا ِمَّ لَ رْ م  محش  ُكمْ  
   َغُفْوٌر رَِّحْيٌم  لِٰلُ اوَ 

يُّ  َخانُوا َنَتَك  َيا ْوا خِ يْدُ رِ َواِْن  َفَقْد 
ِمْنُهمْ   الِٰلَ  فَاَْمَكَن  َقْبُل  محش  ِمْن 
    ٌم َحِكيْ َعلِْيٌم  الِٰلُ وَ 
 

ِيْ اِنَّ ا يَمُنْوا وََهاَجُرْوا وَجيَهُدْوا ِلَّ َن ا
  الِٰلِ ْيِل  بِاَْمَوالِِهْم َواَنُْفِسِهْم ِِفْ َسبِ 

اُول   ْوْ٘ا  نََْصُ وَّ يَوْوا  ا ِْيَن  ئَِك  َواِلَّ
اَْوِْلَ ُهمْ َبْعُض  َبْعٍض   ِْيَن محش  آُء  َواِلَّ

ِنْ  يَمُنْوا َولَْم ُيَهاِجُرْوا َما لَُكْم م   ا
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వారి మైతిర తవంతో మీకు ఎల్లంట్ట సంబంధ్ం 
లేదు. కాని వారు ధ్రూం విష్యంలో మీతో 

సహాయం కరితే, వారికి సహాయం చేయటం 
మీ క్రత వాం; కాని మీతో ఒడంబడిక్ ఉని 

జ్ఞతి వారికి వాతిరేక్ంగా మాతర ం కాదు. 

మరియు అలా్లహ్ మీరు చేసిునిద్ంత్య 

చూసిునాిడు.  

73. మరియు సతా-తిరస్వొరులు ఒక్రి 

కక్రు సేిహతులు. కావున  (ఓ  

విశావసుల్లరా!) మీరు  కూడా  అల్ల  చేయక్ 

పోతే (విశావసుల మధ్ా ప్రసుర 

మైతిర త్యవనిి పంచక్ పోతే), భూమిలో 

ఉప్దా్వం మరియు క్లాోలం చలరేగుత్యయి.  

74. మరియు ఎవరైతే విశ్వసించ వలస 

పోయి అలా్లహ్ మారగ ంలో ప్రట్టప్డాడ రో 

(జిహాదు చేస్వరో) వార్మ, మరియు ఎవరైతే 

వారికి ఆశ్రయమిచచ సహాయప్డాడ రో వార్మ; 

ఇల్లంట్ట వారే నిజ్మైన విశావసులు. వారికి 

వారి (ప్రప్రల) క్షమాప్ణ మరియు గౌరవ 

పా్ద్మైన జీవనోప్రధి ఉంట్టంది.  

75. మరియు ఎవరైతే తరువాత విశ్వసించ 

మరియు వలస పోయి మరియు మీతోప్రట్ట 

(అలా్లహ్ మారగ ంలో) ప్రట్టప్డాడ రో (జిహాదు 

చేస్వరో) వారు కూడా మీ వారే! కాని అలా్లహ్ 

గర ంధ్ం పా్కారం, రక్త  సంబంధ్ం గలవారు 

(వారసతవ విష్యంలో) ఒక్రిపైనొక్రు 

ఎకుొవ హకుొ దారులు. 35  నిశ్చయంగా 

అలా్లహ్ కు పా్తి విష్యం గురించ బాగా 

తెలుసు. (1/4)  

***** 

 

35) విశావసులు (ముసాింలంద్రు) ఒక్రికక్రు సహోద్రులు, 49:10. కాని వారసతవప్ప 

విష్యంలో ముసాిం బంధువులే ఒక్రికక్రు వారసులవుత్యరు. ఒక్ ముసాిం – అవిశావసికి 

గానీ, లేక్ ఒక్ అవిశావసి – ముసాింకు గానీ వారసులు కాలేరు.               *** 

ََل  ِنْ وَّ م  ءٍ   يَتِِهْم  َحّٰٰت   ََشْ
ِِف مجت  ُيَهاِجُرْوا وُْكْم  اْستَْنَْصُ َواِِن 

اْلَّ  َفَعلَْيُكُم  ِيِْن  لََعي   َلَّ اِ   ْْصُ ادل 
م ِ  َوبَيَْنُهْم  بَيَْنُكْم  محش ٌق ْيَثا قَْومٍْۣ 

ِ  الِٰلُ وَ         ا َتْعَملُْوَن بَِصْيٌ مَ ب
اَْوِْلَآ  َبْعُضُهْم  َكَفُرْوا  ِْيَن  ُء َواِلَّ

ُه تَُكْن فِْتَنٌة ِِف ْفَعلُوْ اَِلَّ تَ محش  ْعٍض بَ 
 ىجت اَْلَْرِض َوَفَساٌد َكبِْيٌ 

يَمُنوْ  ا ِْيَن  وَهَ َواِلَّ وَجيَهُدْوا  وْ َجرُ ا ا  ا 
َسبِْيِل   ِ َوا  الِٰلِ ِِفْ  ي يْ ِلَّ ا ا  َووْ َن 

نََْصُ  الُْمْؤِمُنْوَن وَّ ُهُم  اُول ئَِك  ْوْ٘ا 
ا  رِزْ  محش لَُهمْ َحقًّ ْغفَِرٌة وَّ   يٌْم  ٌق َكرِ مَّ

 ِ وََهاَجُرْوا  ْيَن  َواِلَّ َبْعُد  ِمْنْۣ  َمُنْوا 
ي ا

فَاُول ئَِك   َمَعُكْم  وَجيَهُدْوا 
َبْعُضُهْم ا  لُواوَواُ محش  ِمْنُكمْ  َْلَرَْحاِم 

بَِبْعٍض   اِنَّ محش  الِٰلِ   كِتيِب   ِِفْ   اَْوٰلي 
ٍء َعلِْيٌم  الِٰلَ  ِ ََشْ

    خجم بُِكل 
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 9. సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 

ఈ సూరహ్్ పా్రరంభంలో   -  బిసిూలా్ల హరర 'హాూ నిరర 'హీం -   లేదు. కంద్రు దీనిని 

సూరహ్్ అల్- అనాాల్ యొక్ొ మిగత్య  భాగమని భావిసి్వరు. ఇది మదీనహ్లో 

అవతరింప్జేయబడింది. ఖుర్ఆన్లోని సబ'అ 'తవాలు, 7 పద్ద  సూరాలలో ఇది 

ఏడవది. ఈ రండు సూరాహ్్లలో కూడా సతా-తిరస్వొరులతో జ్రిగ్రన యుదాధ ల 

వివరాలునాియి. ఈ సూరహ్్ 9వ హజాీ తబూక్ ద్ండయాతర  కాలప్ప విష్యాలను 

వివరిసి్ంది. దీని పేరు, తబూక్ ద్ండయాతర కు వళాని కంద్రు సహాబీల ప్శాచతి్యప్ం 

(తౌబహ్్) మరియు దాని అంగీకారానిి సంభోదించ ఇవవబడింది. ఇది సూరహ్్ 
అల్-అనాాల్ (8) అవతరణకు 7 సంవతసరాల తరువాత అవతరింప్జేయబడింది. 

తబూక్, మదీనహ్ నుండి 350 మైళా దూరంలో ప్శచమోతిరదిశ్లో ఉంది. బెజ్ఞన్టైన్ 
(Byzantine), కైైసివ చక్ర వరిత  హరాకాియస్ (Hiraclies), అబూ-'ఆమిర్, 

పాోత్యసహం వలా అరేబియాపై దాడి చేయటానికి సనాిహాలు చేసిునాిడని తెలసి, 

దైవపా్వక్త  ము'హమూద్ ('స'అ.స.) వారిని తబూక్ ద్గగ ర ఎదురోొవాలని 

యుద్ధ సనాిహాల చాట్టంప్ప చేయించ, అక్ొడికి వళ్ళుత్యరు. ఇది సూరహ్్ అల్్-

బరాఅ', అని కూడా అనబడుతుంది. ఈ ప్ద్ం మొదటి ఆయత్లోనే ఉంది. 

బరాఅ'తున్ – అంటే విముకిత , రాహతాం, సంబంధ్ం లేక్పోవటం. 129 

ఆయాతులుని ఈ సూరహ్ పేరు 104వ ఆయత్లో ఉంది.  

1. * అలా్లహ్ తరఫు నుండి మరియు 

ఆయన పా్వక్త  తరఫు నుండి: ‘(ఓ 

విశావసుల్లరా!) మీరు ఒడంబడిక్ చేసుకుని 

బహుదైవారాధ్కులతో (ముషా్రకీన్లతో) 

ఎల్లంట్ట సంబంధం లేదు’ అని పా్క్ట్టంచ 

బడుతోంది. 1   

 

1 ) బరాఅ'తున్్: అంటే ఎటి్ట సంబంధ్ంలేద్నటం. ఈ ఆయాతులు అవతరింప్జేయ 

బడినప్పుడు దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) 'అలీ  (ర' ది.అ.ను) 9వ హజాీ 'హజ్జ ర్  జ్న 

సమూహంలో ఈ విష్యాలు పా్క్ట్టంచమని ప్ంప్రరు: (i) పా్జ్లు క్'అబహ్  (బైెతులా్లహ్్) 

చ్చటి్ట దిగంబరులై పా్ద్కిష ణ ('తవాఫ్) చేయకూడదు. (ii) ఈ సంవతసరం (9 హజ్్ర) 

తరువాత ఏ ముషా్రక్ కూడా బైెతులా్లహ్్ ('హజ్జ ర్)కు రాకూడదు, (iii) ఏ 

అవిశావసులతోనైెతే ఒడంబడిక్ ఉందో, వారి యెడల గడువు పూరత యేా వరకు 

విశావసప్రతర ంతో వావహరించడం జ్రుగు తుంది. ('స. బు'ఖారి మరియు 'స. ముసాిం). ఆ 

9వ హజాీ 'హజ్జ ర్కు అబూ-బక్ర ర్ 'సిదీద ఖ్ (ర'ది. అ.) అమీర్గా ఉంటారు.  

َِن   م  ِيْ   ِلْٖ٘ َورَُسوْ   الِٰلِ بََرآَءةٌ  اِلَّ َن اََِل 
َِن الُْمْشِكِْْيَ عيهَ      ىجت ْدتُّْم م 
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2. కావున (ఓ ముషా్రకుల్లరా!) మీరు 

నాలుగు నలల వరకు ఈ భూమిలో 

సేవచఛగా తిరగండి. 2  కాని మీరు అలా్లహ్్ 

(శక్ష) నుండి తప్తుంచ్చకలేరని తెలుసుకండి. 

మరియు నిశ్చయంగా, అలా్లహ్్! సతా 

తిరస్వొరులను అవమానం ప్రలు చేసి్వడు.  

3. మరియు అలా్లహ్ మరియు ఆయన 

పా్వక్త  తరఫు నుండి పద్ద  'హజ్జ ర్రోజ్ఞన, 3  

సరవ మానవ జ్ఞతికి పా్క్టన చేయబడు 

తోంది: ''నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ మరియు 

ఆయన పా్వక్త కు, బహుదైవారాధ్కులతో, 

ఎల్లంట్ట సంబంధ్ం లేదు. కావున మీరు (ఓ 

ముషా్రకుల్లరా!) ప్శాచతి్యప్ప్డితే, అది మీ 

మేలుకే. కాని మీరు విముఖులైతే మీరు 

అలా్లహ్ (శక్ష) నుండి తప్తుంచ్చకలేరని 

తెలుసుకండి.'' మరియు సతా తిరస్వొ 

రులకు బాధ్ధక్రమైన శక్ష (విధించబడ) 

నునిద్నే వారత ను వినిప్తంచ్చ.  

4. ఏ బహుదైవారాధ్కులతోనైెతే మీరు 

ఒడంబడిక్లు చేసుకని ఉనాిరో – వారు 

మీకు ఏ విష్యంలోను లోప్ంచేయక్, మీకు 

వాతిరేక్ంగా ఎవరికీ సహాయం చేయకుండా 

ఉంటే (వారికి మినహాయింప్ప ఉంది) – వారి 

ఒడంబడిక్ను మీరు దాని గడువు వరకు పూరిత  

చయాండి. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ దైవభీతి 

గలవారిని పాేమిసి్వడు.  

 
2) చూ.8:58. ముసాింలతోచేసిన ఒప్ుంద్ం తెర ంచన ముషా్రకులను గురించ.  

3) యౌమల్్ 'హజిిల్్-అకబర్: అంటే 10వ జ్ఞ'ల్-'హజ్జ ర్ దినమని 'స. 'హదీస్'ల దావరా 

తెలుసిుంది. ఆరోజ్ఞ 'హాజీలకు చాల్ల మనాసిక్లను పూరిత చేయవలసి ఉంట్టంది. అది 

'హజ్జజ  అ'స్గర్కు భిని ప్ద్ం. అరేబియా వాసులు, 'ఉమ్రహ్ ను చినన హజిర్ ('హజి్జ-

అ'స్గర) అనేవారు. దీనికి భినింగా జ్ఞ'ల్-'హజ్జ ర్ మాసంలో జ్రిగేది పద్ద  'హజ్జ ర్ ('హజ్జజ  
అక్బర్). 9వ జ్ఞ'ల్'హజ్జ ర్ శుక్ర వారం రోజ్ఞ వసిే 'హజ్జజ -అక్బర్ అనే దానికి ఎల్లంట్ట ఆధ్ధరం 

లేదు. ('స. బు'ఖారీ, నం. 4655, 'స. ముసాిం, నం. 982, తిరిూజీ', నం. 957.  

اَ  اَْربََعَة  اَْلَْرِض  ِِف    ُهرٍ شْ َفِسْيُحْوا 
ا  ُمْعِجِزي  عْ وَّ َغْيُ  اَنَُّكْم  َلُمْوْ٘ا 
     الْكيِفِرْيَن    ُُمِْزي   الِٰلَ َواَنَّ  حمل  الِٰلِ 

 

َِن  اَواَذَ  م  اََِل    الِٰلِ ٌن  َورَُسْوِلْٖ٘ 
اْْلَج ِ   اِس اْلَّ  اَْلَ يَْوَم  اَنَّ   ْكَِبِ 
ءٌ بَرِ   الِٰلَ  ممق   ْيٓ الُْمْشِكِْْيَ َِن  م 

تُ محش  َورَُسْوُل   فَ بْ فَاِْن  َخْيٌ ُهَو  ُتْم 
فَ مجت  لَُّكمْ  ُْتْم  تََوْلَّ ْوْ٘ا ْعلَمُ ا َواِْن 

ِ محش  الِٰلِ ِجزِي  عْ ْم َغْيُ مُ كُ اَنَّ  ِ َوبَش 
ِْيَن َكَفُرْوا بَِعَذاٍب اَِْلٍْم   يحض اِلَّ

 

ِْينَ اِ  َِن الُْمْشِكِْْيَ  عيَهدْ َلَّ اِلَّ تُّْم م 
لَْم  وَّ َشْيـ ًا  َيْنُقُصوُْكْم  لَْم  ُثمَّ 

ْوْ٘ا َعلَيْ ُرْوا  هِ ا ُيظَ  فَاَتِمُّ اََحًدا  ُكْم 
اَِلي ْهَدهُ عَ اَِْلِْهْم    نَّ اِ محش  تِِهمْ ُمدَّ   ْم 
    ُُيِبُّ الُْمتَّقِْْيَ  الِٰلَ 
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5. ఇక్ నిష్రధ్ధ  మాస్వలు 4  గడిచపోయిన 

తరువాత బహు-దైవారాధ్కులను, ఎక్ొడ 

దొరికితే అక్ొడ వధించండి.5 మరియు వారిని 

ప్టి్టకండి 6 మరియు వారిని చ్చటి్టముటిండి 

మరియు పా్తి మాట్ట వద్ద  వారికై పంచ 

ఉండండి. 7  కాని వారు ప్శాచతి్యప్ప్డి, 

నమా'జ్ నెలకలుుతూ, 'జ్కాత్ ఇసిూ ఉంటే, 

వారిని వారి మారాగ న వదిలపటిండి. 8 

నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర 

క్రుణాపా్దాత.  

6. మరియు బహుదైవారాధ్కులలో 

(ముషా్రకీన్ లలో) ఎవడైనా నీ శ్రణు కరితే – 

అతడు అలా్లహ్ గర ంధ్ధనిి (ఖుర్ఆన్ను) 

వినటానికి – అతడికి  శ్రణు ఇవువ. తరువాత 

అతడిని, అతడి కరకు సురకిష తమైన సు ల్లనికి  

చేరుచ. ఇది  ఎందుక్ంటే! వాసివానికి వారు 

 
4) హజాీ శ్క్ంలోని రజ్బ్, జ్ఞ'ల్-ఖాయిద్హ్్, జ్ఞ'ల్-'హజ్జ హ్్ మరియు ము'హరర మ్ (7,11,12, 

1) నెలలు నిష్రద్ధ  మాస్వలు. ఈ మాస్వలలో యుద్ధ ం నిష్రద్ధ ం. ఇది 'అరబుబలలో ఇసా్వంకు 

ముందు నుండి వసిూ ఉని ఆచారం. చూడండి, 2:194, 217. ఇబెి-క్స్క'ర్ (ర'హూ) 

ఇక్ొడ (ఈ ఆయత్లో) నిష్రద్ధ మాస్వలు అంటే ఈ పా్క్టన తరువాత నాలుగు నెలలు 

అంటే 10వ జ్ఞ'ల్-'హజ్జ హ్్ నుండి 10వ రబీ'అ-అతి్యని వరకు, అని ధ్రూవేతిలు అనాిరు.  

5) 'హరమ్ సరిహదుద లలో కేవలం వారితోనే పోరాడాల, ఎవరైతే మీపై దాడిచేసి్వరో! చూడండి, 

2:190-194, (ఇబెి-క్స్క'ర్). మీతో యుద్ధ ం చేసేవారితో అలా్లహ్్ (సు.త.) మారగ ంలో 

పోరాడండి. ఎవరైతే మీతో విరోధ్ధలు చేయరో, వారితో పోరాడ వదుద  - అంటే మీరు 

ముసాింలు అయి ఉండి, ఇతరులకు శాంతియుతంగా ఏక్ దైవసిదాధ ంతం, సతాధ్రూం 

అయిన ఇసా్వంను బోధిసిూ ఉంటే, మీ మారగ ంలో ఆటంకాలు పడుతూ, మీ ధ్న, మాన, 

పా్రణాలకు హాని క్లగ్రంచగోరేవారితో, వారు మానుకునే వరకు, లేదా నిర్మూలంచబడే 

వరకు వారితో పోరాడండి. చూడండి, 4:91. ఇంకా చూడండి, 60:8-9.  

6) ఖైదీలుగా చేసుకనండి.  

7) వారి రాక్పోక్డలపై కాప్ల్ల పటిండి. మీ అనుమతి లేనిద్ద వారిని క్ద్లనివవక్ండి. వారి 

నివాస సు ల్లలను కాపటి్టకని ఉండండి.  

8) చూడండి, 2:256. 'ధ్రూ విష్యంలో బలవంతం లేదు.' అంటే ఎవవరినీ కూడా ఇసా్ం 

స్కవకరించటానికి బలవంతం చేయకూడదు.  

وا ُرُم فَاْقُتلُ  اْلُْ فَاَِذا انَْسلََخ اَْلَْشُهرُ 
وََجْدتُُّموُْهْم  الْمُ  َحْيُث  ْشِكِْْيَ 

َواْقُعُدوْ  وُْهْم  َواْحُْصُ ا  وَُخُذوُْهْم 
 فَاِْن تَابُْوا َواَقَاُموامجت  َمرَْصدٍ   ُكَّ   لَُهمْ 
ي ا ل ي لصَّ َوا كيوَة تَوُ وَة  الزَّ فَ ا  َخلُّْوا  

  َغُفْوٌر رَِّحْيٌم   الِٰلَ اِنَّ محش َسبِْيلَُهمْ 
     

 

ْ اِْن  وَ  ال َِن  م  كِْْيَ ُمْشِ اََحٌد 
يَم   اْسَتَجاَرَك فَاَِجْرُه َحّٰٰت يَْسَمَع ََك

ذيلَِك بِاَنَُّهْم   محشَنه  َماْمَ   هُ ُثمَّ اَبْلِغْ   الِٰلِ 
 خجم  َن وْ قَْوٌم َلَّ َيْعلَمُ 



 భాగం: 10 9. సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 367 10 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ التَّْوبَة   -9
 

(సతాం) తెలయని పా్జ్లు. 9  

7. బహుదైవారాధ్కులకు (ముషా్రకీన్లకు) 

అలా్లహ్ వద్ద  మరియు ఆయన పా్వక్త  వద్ద  
ఒప్ుంద్ం ఎల్ల స్వధ్ాం కాగలదు? మసిజ ద్ 
అల్'హరామ్ వద్ద  మీరు ఒప్ుంద్ం 
చేసుకుని వారితో తప్ు! వారు మీ కరకు 

(ఒప్ుంద్ంపై) సిు రంగా ఉనింత వరకు మీరు 

కూడా వారి కరకు దానిపై సిు రంగా ఉండండి. 

నిశ్చయంగా అలా్లహ్ దైవభీతి గలవారిని 

పాేమిసి్వడు.  

8. (వారితో ఒప్ుంద్ం) ఎల్ల స్వధ్ాం 
కాగలదు? ఎందుక్ంటే వారు మీపై పా్రబలాం 
వహసిే, వారు మీ బంధుత్యవనిి గానీ, 

ఒప్ుంద్మును గానీ ప్రట్టంచరు. వారు కేవలం 
నోట్ట మాటలతోనే మిమూలి సంతోష్ 

ప్రుసిునాిరు, కాని వారి హృద్యాలు 

మాతర ం నిరాక్రిసిునాియి మరియు వారిలో 

అనేకులు అవిధేయులు (ఫాసిఖూన్) 
ఉనాిరు.  

9. వారు అలా్లహ్ సూకుత లను (ఆయాత్ 
లను) అలు ధ్రకు విక్రయించ, పా్జ్లను 

ఆయన మారగ ం నుండి ఆప్పతునాిరు. 

నిశ్చయంగా, వారు చేసే ప్నులు ఎంతో 

నీచమైనవి!  

10. వారు ఏ విశావసి విష్యంలో కూడా 

బంధుత్యవనిి  గానీ, ఒడంబడిక్ను  గానీ 

ప్రట్టంచరు! ఇట్టవంట్ట వారంద్రు హదుద లను 

అతిక్ర మించన వారు.  

 
9) పై ఆయత్ మీతో యుద్ధ ం చేసిుని సతా-తిరస్వొరుల విష్యంలో అవతరింప్జేయ 

బడింది. ఈ విరోధులైన సతా-తిరస్వొరులలో ఎవడైనా మీ శ్రణు కరితే అతనికి 

శ్రణుఇవవండి. అతడు మీతో ఉండి మీ మంచతనానిి మరియు ఇసా్వంను ద్గగ ర నుండి 

చూసి ఖుర్ఆన్ను విని ముసాిం కావచ్చచ. అతడు ఖుర్ఆన్ను వినితరువాత కూడా ఇసా్వం 

స్కవక్రించకుంటే అతనిని, అతనికి భదా్తనిచేచసు ల్లనికి ప్ంప్ండి. అతడు ముసాిం కాకునాి 

సరే. మీరిచచన శ్రణప్ప పా్తిజ్ు ను పూరిత  చేసుకండి. అతడు తన భదా్త్య సు ల్లనికి 

చేరేవరకు వాని పా్రణ రక్షణ మీ బాధ్ాత.  

 
لِلُْمْشِ يَكُ   َكْيَف  َعْهٌد  كِ ْوُن  ْْيَ 
ِ  الِٰلِ ِعْنَد   اِلَّ اَِلَّ  رَُسْوِلْٖ٘  ْيَن  وَِعْنَد 

ِعنْ  ْ عيَهْدتُّْم  ال اْْلََرامِ َد  مجت َمْسِجِد 
اْسَتقَ  فَاْسَتقِْيُمْوا  ا َفَما  لَُكْم  ُمْوا 

    بُّ الُْمتَّقِْْيَ ُُيِ  الِٰلَ  اِنَّ محش لَُهمْ 
   

َواِنْ  َعلَ يَّظْ   َكْيَف  ََل ْيكُ َهُرْوا  ْم 
ةً   ُبْوايَْرقُ  ذِمَّ ََل  وَّ اَِلًّ  محش فِْيُكْم 

بِاَفَْواهِ  َوتَاْٰبي ِهْم  يُرُْضْونَُكْم 
 ممه مجت َواَْكََثُُهْم فيِسُقْوَن بُُهمْ قُلُوْ 
 
 

يييِت   بِا ْوا  قَلِْي   الِٰلِ اِْشََتَ  ًل َثَمًنا 
وْ فََص   اِنَُّهْم َسآَء َمامحش  ا َعْن َسبِْيلِهٖ دُّ
     ْونَ ا َيْعَملُ نُوْ ََك 
 

ةً ُبوْ ََل يَْرقُ  ََل ذِمَّ محش َن ِِفْ ُمْؤِمٍن اَِلًّ وَّ
   ْعَتُدْوَن الْمُ  َواُول ئَِك ُهمُ 
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11. కావున వారు ప్శాచతి్యప్ప్డి, నమా'జ్ 
స్వు ప్తంచ, 'జ్కాతు ఇసిే! వారు మీధ్ధరిూక్ 

స్ద్రులు. మరియు తెలుసుకగల వారికి, 
మేము మా సూచనలను, ఈ విధ్ంగా సుషి్ 

ప్రుసిునాిము.  

12. మరియు వారు ఒప్ుంద్ము చేసిన 

తరువాత, తమ పా్మాణాలను భంగం చేసిే! 

మరియు మీ ధ్రాూనిి ఎగత్యళి చేసిే, 

అల్లంట్ట సతా-తిరస్వొరుల నాయకులతో 

మీరు యుద్ధ ం చేయండి. నిశ్చయంగా, వారి 

పా్మాణాలు నమూద్గ్రనవి కావు. బహుశా ఈ 

విధ్ంగానైెనా వారు మానుకవచ్చచ! 10   

13. ఏమీ? ఎవరైతే తమ పా్మాణాలను 

భంగం చేసి, సంద్దశ్హరుణిణ  (మక్ొహ్ నుండి) 

వళుగొటిాలని నిరణ యించారో! మరియు 

మొద్ట వారే, మీతో తగువు 

ఆరంభించారో, 11  అల్లంట్ట వారితో మీరు 

యుధ్ధ ం చేయరా? ఏమీ? మీరు వారికి 

భయప్డుతునాిరా? వాసివానికి మీరు 

విశావసులే  అయితే కేవలం అలా్లహ్్కు 

మాతర మే భయప్డటం మీ క్రత వాం.  

14. వారితో యుధ్ధ ం చేయండి. అలా్లహ్ మీ 

చేతుల దావరా వారిని శకిష సి్వడు మరియు 

వారిని అవమానం ప్రలు చేసి్వడు. మరియు 

వారికి పా్తికూలంగా మీకు సహాయం చేసి్వడు. 

 

10) ఎవరైతే ఒడంబడిక్ చేసిన తరువాత తమ ఒడంబడిక్లను భంగంచేసి్వరో మరియు మీ 

ధ్రాూనిి అవమానప్రుసి్వరో, అల్లంట్ట సతా-తిరస్వొరులతో యుద్ధ ం చేయండి.  

11) బహుశా ఇక్ొడ ఖురైషులు తమ ఒడంబడిక్కు విరుద్ధ ంగా బనీ-'ఖు'జా'అ వారిని 

చంప్టంలో, బనీ-బక్ర్ వారికి తోడుడిన విష్యం పేర్కొనబడింది. బనీ-'ఖు'జా'అ – 

ముసా్ంల హలీఫ్లు, మరియు బనీ-బక్ర్ – ఖురైషుల హలీఫ్లు. దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) 

మరియు మక్ొహ్ ముషా్రక్ ఖురైషుల మధ్ా: 'పది సంవతసరాల వరకు – వారి మధ్ా 

(ప్రసురం) మరియు వారి హలీఫాతో కూడా – యుద్ధ ం చేయకూడదు మరియు వారితో 

పోరాడేవారికి సహాయంకూడా చేయరాదు.' అనే, ఒడంబడిక్ ఉండను. ఇది 6వ హజాీలో 

హుదైబియాలో జ్రిగ్రన ఒడంబడిక్.  

تَ َف  يتَُوا  اِْن  َوا يوَة  ل الصَّ َواََقاُموا  ابُْوا 
ادل ِ  ِِف  َفاِْخَوانُُكْم  كيوَة  محش  نِ يْ الزَّ

ِ وَ  ْعَلُمْوَن  ُنَفص     ُل اَْليييِت لَِقْوٍم يَّ

نََّكُثْوْ٘ َواِ  م ِ ا  ْن  َبْعِد  ْنْۣ  اَيَْماَنُهْم 
دِيْنُِكْم   ِِفْ  َوَطَعُنْوا  َعْهِدهِْم 

اَ َفَقاتِلُْوْ٘  الُْكفْ ا  َة  اِنَّ ئِمَّ ََلْ٘ رِحمل  ُهْم 
    اَيَْماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنَْتُهْوَن 

 
 

ُتَقاتِلُوْ  قَوْ نَ اَََل  نَّ   َكثُْوْ٘ا ًما 
 ِ بِا ْوا  وََهمُّ  الرَُّسْولِ   َراِج خْ اَيَْماَنُهْم 

بََدُءوُْكمْ وَ  اَوَّ ُهْم  ةٍ   َمرَّ محش َل 
اَْن   فَالِٰلُ مجت  اَتَْخَشْوَنُهمْ  اََحقُّ 

ؤْ ُه اِْن ُكْنتُ َشوْ ََتْ        ِمنِْْيَ ْم مُّ
 

ْبُهُم   ِ ُيَعذ  بِاَيِْديُْكْم    الِٰلُ قَاتِلُوُْهْم 
َويَ مْ َويُْخزِهِ  َعلَْيِهْم ْنُْصْ   ُكْم 

ؤْ  َويَْشِف ُصُدْوَر قَْومٍ    يحضِمنِْْيَ  مُّ
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మరియు విశ్వసించన  పా్జ్ల హృద్యాలను 

చలాబరుసి్వడు;  

15. మరియు వారి హృద్యాలలోని 

కర ధ్ధనిి దూరం చేసి్వడు. మరియు అలా్లహ్్! 

త్యను కరిన వారి ప్శాచతి్యప్రనిి 

అంగీక్రిసి్వడు. మరియు అలా్లహ్ సరవజ్ఞు డు, 

మహా వివేచనాప్రుడు.  

16. ఏమీ? అలా్లహ్ మీలో నుండి (తన 

మారగ ంలో) జిహాద చేసే వారవరో మరియు – 

అలా్లహ్్, ఆయన పా్వక్త  మరియు విశావసులు 

తప్ు – ఇతరుల నెవవరినీ తమ 

ఆపి్మితుర లుగా చేసుకని వారవరో, చూడక్ 

ముంద్ద మీరు వద్లవేయబడత్యరని  

అనుకుంట్టనాిరా? మరియు అలా్లహ్ మీరు 

చేసిునిద్ంత్య బాగా ఎరుగును.  

17. బహుదైవారాధ్కులు (ముషా్రకీన్) 
త్యము సతాతిరస్వొరులమని సవయంగా 

స్వక్షామిసిూ అలా్లహ్ మసిజ దులను నిరవహంచ 

టానికి (సేవచేయటానికి) అరుహ లు కారు. 

అల్లంట్టవారి క్రూలు వారు మైపోత్యయి 

మరియు వారు నరకాగ్రిలో శాశ్వతంగా 

ఉంటారు.  

18. నిశ్చయంగా అలా్లహ్్ను, అంతిమ 

దినానిి విశ్వసించే వారు, నమా'జ్ను  

నెలకలేు వారు, 'జ్కాత్ ఇచేచ వారు, 

అలా్లహ్్కు తప్ు మరవవరికీ భయప్డని 

వారు మాతర మే అలా్లహ్ మసిజ ద్లను నిరవ 

హంచాల. ఇల్లంట్ట వారే మారగ  ద్రశ క్తవం 

పందిన వారని ఆశంచవచ్చచ! 12 (3/8)  

 

12) దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) పా్వచనం: 'ఒక్వేళ మీరు ఒక్ వాకిత ని సక్ర మంగా మసిజ ద్కు వసిూ 

ఉండేది చూసిే, అతని విశావస్వనికి స్వక్షామివవండి.' (తిరిూజీ', తఫ్ససర్ 'సూ. అత్-తౌబహ్్). 

ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్్ (సు.త.)ను అంతిమ దినానిి విశ్వసించన తరువాత చేయవలసిన 

ప్నులలో నమా'జ్, దాని తరువాత 'జ్కాత్ అని పేర్కొనబడాడ యి. మర్కక్ 'హదీస్' 

ముతిఫఖ్ అలైహ ఉంది. అబూ-బక్ర ర్ 'సిదీద ఖ్ (ర'ది.'అ.) అనాిరు: 'అలా్లహ్్ తోడు, నేను 

 
َغْيَظ  وَ  ِ يُْذهِْب  َويَُتْوُب محش  ِهمْ قُلُْوب

ََّشآءُ   الِٰلُ  ي َمْن  لِْيٌم عَ   الِٰلُ وَ محش  لََعي 
      َحِكْيمٌ 

َيْعلَِم  ا  َولَمَّ ُكْوا  تَُْتَ اَْن  َحِسبُْتْم  اَْم 
جيَهدُ   الِٰلُ  ِْيَن  ِمنْ وْ اِلَّ وَ ا  لَْم ُكْم 

ُسْوِلٖ ََل رَ وَ   الِٰلِ َيتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوِن  
وَ ََل  وَ    الِٰلُ وَ محش  ِْلَْجةً الُْمْؤِمنِْْيَ 

 خجم َخبِْيٌْۣ بَِما َتْعَملُْوَن 
 

اَْن  لِْلُمْشِكِْْيَ ََكَن  َما   ْعُمُرْوا    يَّ
ِجَد   اَنُْفِسِهْم    الِٰلِ َمسي  

ِهِدْيَن لََعيْ٘ شي
ْت اَْعَمالُُهْمخمت  َحبَِط   ئَِك ول  اُ محش  بِالُْكْفِر 

وْ خي َوَِّف اْلَّارِ ُهْم       َن  ِِلُ
 

ِجدَ   َما اِنَّ  َمسي يَمَن   الِٰلِ   َيْعُمُر  ا َمْن 
َواَ   بِالِٰلِ  ِخرِ 

اَْلي يوَة  قَاَم  َواْْلَْوِم  ل الصَّ
ي  الزَّ َوا اَِلَّ  ََت  ََّيَْش  َولَْم  يمط  الِٰلَ كيوَة 

يَُّكْونُْوا   اَْن  اُول ئَِك  َن ِمَفَعٰسيْ٘ 
 ْ    ِدْيَن ُمْهتَ ال
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19. * ఏమీ? 'హజ్జ ర్ మరియు'ఉమాా  కరకు 

వచేచ వారికి నీరు త్యర ప్టానిి మరియు 

మసిజ ద్ అల్ 'హరామ్ను నిరవహంచటానిి, 

మీరు అలా్లహ్ ను మరియు అంతిమదినానిి 

విశ్వసించ, అలా్లహ్ మారగ ంలో జిహాద చేసే 

దానికి సమానంగా భావిసిునాిరా? అలా్లహ్ 

ద్గగ ర, వారు (ఈ రండు ప్కాష ల వారు) 

సరిసమానులు కారు. 13  మరియు అలా్లహ్ 

దురాూరుగ లైన పా్జ్లకు సనాూరగ ం చూప్డు.  

20. విశ్వసించ, అలా్లహ్ మారగ ంలో వలస 

పోయిన వారికీ మరియు తమ ధ్న పా్రణాలను 

వినియోగ్రంచ జ్హాద చేసిన వారికీ, అలా్లహ్ 

ద్గగ ర అతుానిత స్వు నముంది. మరియు 

అల్లంట్ట వారే స్వఫలాం (విజ్యం) 

పంద్దవారు. 14   

 

వారితో తప్ుక్ పోరాడుత్యను, ఎవరైతే నమా'జ్ మరియు 'జ్కాత్ల మధ్ా భేద్ం చూప్ప్

త్యరో!' అంటే నమా'జ్ చేసి్వరు కాని 'జ్కాత్ ఇవవడానికి వనుక్ంజ్్వేసి్వరు. (చూ. 9:5).  

13) ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయబడిన సంద్రాానిి గురించ, 'స'హాబా (ర'ది.'అనుహ మ్)ల 

మధ్ా మసిజ ద నబవీలో శుక్ర వారం మింబర్ ద్గగ ర జ్రిగ్రన ఈ సంభాష్ణ కారణం అంటారు. 

ఒక్ 'సహాబీ (ర'ది.'అ.) అంటారు: ''నేను ఇసా్వం స్కవక్రించన తరువాత నా ద్ృషి్రలో 

అనిిట్టక్ంటే ఉతిమమైన కారాం 'హాజీలకు 'జ్మ్'జ్మ్ త్యర ప్డం.'' రండో అతను అంటారు: 

''నా ద్గగ ర మసిజ ద్ అల్-'హరాం సేవచేయడం.'' మూడవ అతను అంటారు: ''అలా్లహ్్ 

(సు.త.) మారగ ంలో జిహాద్ చేయడం.'' ఈ 'హదీస్' క్థకుడు నూమాన్ బిన్-బషీర్ 

(ర'ది.'అ.) నేను ఆరోజ్ఞ జ్ఞమ'అహ్్ నమా'జ్ తరువాత వళాి దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.)కు ఈ 

విష్యం తెలప్రను. అప్పుడు ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయ బడింది, ('స'హీ'హ్్ ముసాిం, 

కిత్యబ్ అల్-ఇమారహ్్, బాబ్  ఫజా్ర్ అష్ష హాద్హ్్ ఫ్స సబీలలా్లహ్్). అలా్లహ్్ (సు.త.)ను 

అంతిమ దినానిి విశ్వసించన తరువాతనే అలా్లహ్్ (సు.త.) మారగ ంలో జిహాద్ 

స్కవక్రించబడుతుంది. ఈమాన్ లేనిద్ద ఎంత గొప్ు కారాం చేసినా, దాని ఫలతం శూనామే. 

విశావసుని జిహాద్ సరవ కారాాలలో గొప్ుది. ఈ విష్యం దీని తరువాత ఉని ఆయత్లో 

సుషి్ంగా ఉంది. ఆయాత 9:16, 19, 20, 24 లలో ఉని జిహాద్ కొరకు, చూ.2:218 

వాా. 162, 5:54 వాా. 40, 22:78 వాా. 54.  

14) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, ప్ప. 4, 'హ. 48, 54.  

اْْلَآ  ِسَقايََة  وَعِ ج ِ اََجَعلُْتْم  َماَرةَ   
 ْ اْْلََراِم كَ َمسْ ال يمَ ِجِد  ا   بِالِٰلِ َن  َمْن 

ِِفْ  وَجيَهَد  ِخرِ 
اَْلي ِل َسبِيْ   َواْْلَْوِم 

يَْستَ ََل محش  الِٰلِ  ِعْنَد  و      الِٰلُ وَ محش  الِٰلِ َن 
  يمل ََل َيْهِدي الَْقْوَم الٰظلِِمْْيَ 

  
 

ِيْ اَ  ي ِلَّ ُنْوا وََهاَجُرْوا وَجيَهُدْوا ِِفْ مَ َن ا
َواَنُْفِسِهمْ َوابِاَمْ   لِٰلِ اِل  يْ َسبِ  حمل  لِِهْم 
ِعْنَد  اَْعظَ  َدرََجًة  َواُول ئَِك  محش  الِٰلِ ُم 
   ئُِزْوَن الَْفآ ُهُم 
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21. వారి పా్భువు వారికి, తన తరఫు నుండి 

కారుణాానిి మరియు పా్సనితను మరియు 

శాశ్వత సౌఖాాలు గల సవరగ వనాల శుభ 

వారత ను ఇసిునాిడు.  

22. వారందులో శాశ్వతంగా క్లకాలం 

ఉంటారు. నిశ్చయంగా అలా్లహ్ ద్గగ ర గొప్ు 

పా్తిఫలముంది.  

23. ఓ విశావసుల్లరా! మీ త్యతముతి్యతలు 

మరియు మీ స్ద్రులు సతా-తిరస్వొరానికి 

విశావసంపై పా్రధ్ధనాతనిసిే, మీరు వారిని 

సేిహతులుగా చేసుకక్ండి. మీలో వారి వైప్ప 

మొగేగ వారే (వారిని మీ సేిహతులుగా 

చేసుకునేవారే) దురాూరుగ లు. 15  

24. వారితో ఇల్ల అను: ''మీ త్యత 

ముతి్యతలు, మీ కుమారులు, మీ స్ద్రులు, 

మీ సహవాసులు (అ'జ్ఞవజ్), మీ 

బంధువులు, మీరు సంప్రదించన 

ఆసిిప్రసిులు, మంద్గ్రసి్వ  యేమోనని భయప్డే 

మీ వాాప్రరాలు, మీకు పా్రతిక్రమైన మీ 

భవనాలు – అలా్లహ్ క్ంటే, ఆయన పా్వక్త  

క్ంటే మరియు ఆయన మారగ ంలో జిహాద 

చేయటం క్ంటే – మీకు ఎకుొవ 

పా్తయమైనవైతే, అలా్లహ్ తన తీరుును 

బహరగ తం చేసే వరకు నిరీకిష ంచండి. మరియు 

అలా్లహ్ అవిధేయులైన జ్ఞతివారికి సనాూరగ ం 

చూప్డు.'' 16  

 
15) హజ్రత్ మరియు జిహాద్ విష్యంలో మీరు, మీ స్ద్రుల మరియు తండాుల పాేమను 

రానివవక్ండి. వారు మీ సేిహతులు కాలేరు. వారు మీతో మంచగా వావహరిసిే, 

మిమూలి మీ ఇసా్వం ధ్రాూనిి ప్రట్టంచటం నుండి ఆప్కుంటే, వారితో మంచగా 

వావహరిం చండి. కాని వారు  మిమూలి ఇసా్వం కరకే  బాధిసిే, వారిని మీ సేిహతులుగా 

భావించక్ండి. చూ, 3:28, 60:8-9. 

16) దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) పా్వచనం: ''ఎవరి చేతిలోనైెతే నాపా్రణాలునాియో ఆ అలా్లహ్్ 

(సు.త.) తోడు. మీలో ఏ ఒక్ొడు కూడా  ము'మిన్ కాజ్ఞలడు – ఎంతవరకైతే అతడు 

తన తండాి, తన సంత్యనం మరియు ఇతరులంద్రి క్ంటే – ననుి ('స'అ.స.) ఎకుొవగా 

ُ يُ  ِ ِْنُه   َربُُّهمْ ُهْم  بَش  م  بِرَْْحٍَة 
نَعِ  فِْيَها  َُّهْم  ل وََّجٰنٍت  ْيٌم َورِْضَواٍن 

    يحض  مٌ قِيْ مُّ 
ْ٘ اَبًَدا ِِلِْيَن فِْيَها   ِعْنَده ْ٘   الِٰلَ   اِنَّ محش  خي

    ٌر َعِظْيٌم اَجْ 
ِ ييْ٘اَ  اِلَّ َتتَِّخُذْوْ٘ا يَُّها  ََل  يَمُنْوا  ا ْيَن 
 ٓ يبَا اَْوِْلَ َواِْخَوانَُكمْ   َءُكمْ ا اِِن   آَء 

ْيَمانِ  اَْلِ لََعَ  الُْكْفَر  محش اْسَتَحبُّوا 
َُّهمْ  ِنْ   َوَمْن يََّتَول اُول ئَِك ُهُم  ُكْم فَ م 
   الٰظلُِمْوَن 

اِ  يَبآؤُُكمْ ََكنَ   نْ قُْل  ا وَ   اَبَْنآؤُُكْم   
َواَْزَواُجُكْم  َوانُُكْم  َواِخْ 

َواَْمَواُل  تُُكْم  ِۨاْق وََعِشْيَ ا  ََتَْفُتُموْهَ  
َكَساَدَها  ا َوِتَ  ََتَْشْوَن  َرٌة 

ِكُن تَرَْضْوَنَهاْ٘ اََحبَّ اَِْلُْكْم   َوَمسي
َسبِْيلِٖه  وَ   الِٰلِ َن  م ِ  ِِفْ  وَِجَهاٍد  رَُسْوِلٖ 

َي بَُّص فَََتَ  َحّٰٰت  محش  بِاَْمِرٖه   الِٰلُ   اَِْتَ ْوا 
  خجم ََل َيْهِدي الَْقْوَم الْفيِسِقْْيَ    الِٰلُ وَ 
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25. వాసివానికి ఇది వరకు చాల్ల యుధ్ధ  

రంగాలలో (మీరు కదిద  మంది ఉనాి) 

అలా్లహ్ మీకు విజ్యం చేకూరాచడు. 

మరియు 'హునైెన్ (యుధ్ధ ం) రోజ్ఞ మీ సంఖాా 

బలం మీకు గరవకారణ మయింది. కాని, అది 

మీకు ఏ విధ్ంగానూ ప్నికి రాలేదు. మరియు 

భూమి విశాలమైనది అయినప్ుట్టకీ మీకు 

ఇరుకై పోయింది. తరువాత మీరు 

వనుిచూప్త ప్రరిపోయారు. 17  

26. తరువాత అలా్లహ్ తన పా్వక్త పై 

మరియు విశావసులపై పా్శాంత సిు తిని 

అవతరింప్జేశాడు. మరియు మీకుక్నిప్తంచని 

(దైవదూతల) ద్ళాలను దింప్త సతా-తిరస్వొ 

రులను శకిష ంచాడు. 18  మరియు ఇద్ద సతా-

తిరస్వొరులకు లభించే పా్తిఫలం.  

27. దాని తరువాత అలా్లహ్ త్యను కరిన 

వారి ప్శాచతి్యప్రనిి అంగీక్రిసి్వడు. మరియు 

అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర క్రుణాపా్దాత.  

 
పాేమించడో!'' ['స. బు'ఖారీ, కిత్యబ్ అల్-ఈమాన్, బాబ్ 'హుబెబ రసూల్ మినల్ ఈమాన్; 
'స'హీ'హ్్ ముసాిం, కిత్యబ్ అల్-ఈమాన్]. జిహాద కరకు చూ.2:218 వాా.162. 

17) 'హునైెన్, మక్ొహ్ మరియు 'త్యయఫ్లమధ్ా ప్రవత్యలలో ఉని ఒక్ లోయ (వాది). 

అక్ొడ  హవా'జిన్ మరియు స'ఖీఫ్ అనే రండు తెగలవారు ఉండేవారు. వారు 

విలువిధ్ాలో నిప్పణులు. వారు ముసాింలకు విరుద్ధ ంగా పోరాడటానికి, యుద్ధ  తయారీలు 

చేసిునాిరని తెలుసుకని దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) 12,000 సైనికులతో, మక్ొహ్ విజ్యప్ప 

18-19 దినాల తరువాత 8వ హజాీ, ష్వావల్ నెలలో వారిపై దాడిచేయడానికి వళత్యరు. 

ముసాింలకు తమ సంఖాాబలం కంత వరకు గరావనికి కారణమవుతుంది. ఇది అలా్లహ్్ 

(సు.త.)కు నచచదు. శ్తుర వులు దాదాప్ప 4,000 మంది ఉంటారు. శ్తుర వుల బాణాల 

దబబలకు త్యళ్ళకలేక్ ముసాిం సైనికులు వనుదిరిగ్ర ప్రరిపోస్వగుత్యరు. కేవలం దైవపా్వక్త  

('స'అ.స.) కంద్రు ముసాింలతో బాట్ట మిగ్రలపోత్యరు. దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) ప్రరిపోయే 

వారిని ఆప్టానికి కేక్లువేసి్వరు. తరువాత అతను ('స'అ.స.) 'అబాబస్ (ర'ది. 'అ.)తో 

వారిని ప్తలవమని అంటారు. అతను పద్ద పద్ద  కేక్లు వేయటం వలా, సిగుగ ప్డి కంద్రు 

తిరిగ్ర వసి్వరు. ఆ ఉని వారే ధైరాసైరాాలతో యుద్ధ ంచేసి అలా్లహ్్ (సు.త.) అనుగర హంతో 

విజ్యం పందుత్యరు. శ్తుర వులు తమ ఆసిిప్రసిులనీి విడిచ ప్రరిపోత్యరు.  

18) క్నిప్తంచని ద్ళాలను అంటే దైవదూతలను, అలా్లహ్్ (సు.త.) ప్ంప్రడు. ఏ విధ్ంగానైెతే 

ఉ'హుద్ యుద్ధ ంలో (చూ. 3:124-125) మరియు బదా్ర్ యుద్ధ ంలో (చూ. 8:9) ప్ంప్రడో!  

ُكُم  لََقدْ  نََْصَ َمَواِطَن ِِفْ   الِٰلُ    
ةٍ  اِْذ   حملَكثِْيَ حمل  ُحَنْْيٍ يَْوَم  وَّ

تُكُ  َكَْثَ فَلَ مْ اَْعَجَبْتُكْم  ُتغْ   ِن ْم 
َشْيـ ًا وََّضاقَْت َعلَْيكُ    مُ َعْنُكْم 

رَ اَْلَ  بَِما  ُْتمْ ُحبَ ْرُض  َوْلَّ ُثمَّ   ْت 
ْدبِرِيْ      ممه َن مُّ

 رَُسْوِلٖ لََعي   ه  َسِكْينَتَ   الِٰلُ ُثمَّ اَنَْزَل  
َّْم   َولََعَ  ل ُجُنْوًدا  َواَنَْزَل  الُْمْؤِمنِْْيَ 

ِْيَن   اِلَّ َب  وََعذَّ محش  اَفُروْ كَ تََروَْهامجت 
فِرِيَْن ذي وَ 

   لَِك َجَزآُء الْكي
ِد ذيلَِك لََعي َبعْ   ِمْنْۣ   الِٰلُ ْوُب  تُ ُثمَّ يَ 
ََّشآءُ َمْن    َغُفْوٌر رَِّحْيٌم    الِٰلُ وَ محش ي
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28. ఓ విశావసుల్లరా! నిశ్చయంగా, 

బహుదైవా రాధ్కులు (ముషా్రకీన్) అప్రి 

శుదుధ లు (నజ్సర). 19  క్నుక్ తమ ఈ 

సంవతసరం తరువాత వారు మసి్ద్్ అల్్-

'హరామ్ సమీపానికి రాకూడదు. 20 

మరియు ఒక్వేళ మీరు లేమికి భయప్డితే! 

అలా్లహ్ కరితే, తన అనుగర హంతో 

మిమూలి సంప్నుిలుగా చేయగలడు! 

నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ సరవజ్ఞు డు, మహా 

వివేచనాప్రుడు.  

29. అలా్లహ్్ను మరియు అంతిమదినానిి 

విశ్వసించని; అలా్లహ్ మరియు ఆయన పా్వక్త  

నిషేధించనవి, నిష్రధ్ధ మని భావించని; సతా 

ధ్రాూనిి తమ ధ్రూంగా స్కవక్రించని గర ంధ్ 

పా్జ్లతో – వారు సవయంగా తమ చేతులతో 

జి'జాా 21  ఇచచ లోబడి ఉండేవరకూ – 

 

19) నజసున్్: అంటే అవిశావసులు, అశుచ్చలు, అశుభాులు, అప్రిశుదుధ లు, మురికి వారు, 

మాలనుాలు, క్లూషులు అనే అరాు నాియి. ఈ అప్రిశుద్ధ త శారీరక్ంగా గానీ, లేక్ 

మానసిక్ంగా గానీ, లేక్ రండూగానీ కావచ్చచ. శారీరక్ంగా - ఎందుక్ంటే, వారు లైంగ్రక్ లేక్ 

కాలక్ృత్యాల అప్రిశుద్ధ త తరువాత, ప్రిశుద్ధ తను విధిగా అవలంబించక్ పోవటం. 

మానసిక్ంగా - ఎందుక్ంటే వారు ఏకైక్ ఆరాధుాడు, సరవ సృషి్రక్రత , సరవ పోష్కుడు 

అయిన అలా్లహ్్ (సు.త.)ను వద్ల ఇతరులను ఏమీ చేయలేని వారిని అలా్లహ్్ 

(సు.త.)కు స్వట్ట క్లుంచడం. ఈ శ్బద ం ఖుర్ఆన్లో ఈ ఆయత్లోనే ఒకేస్వరి వచచంది.  

20) ముసాిమేతరులు 'హరమ్ సరిహదుద లోకి రాకూడదు. ఈ ఆజ్ు  9వ హజాీలో వచచంది. 

కాని వారు ఇతర మసిజ ద్లలో పా్వేశంచవచ్చచ. ఉదాహరణకు దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) 

స'మామ బిన్-ఆస్వ'ల్ (ర'ది.'అ.)ను, అతడు ఇసా్వం స్కవక్రించక్ ముందు మసిజ ద్ అన్-

నబవీలో ఒక్ సింభానికి ఖైదీగా క్టి్ట ఉంచారు.  

  21) జి'జ్యతున్్: ఖుర్ఆన్లో ఇచచట ఒకేస్వరి వచచంది. జి'జ్యా అంటే, ముసాిమేతరు 

లతో ఇసా్వమీయ పా్భుతవం వసూలుచేసే ప్నుి. దీనికి కారణాలు: (i) వారు విధిగా 

'జ్కాత్ చలాంచరు, (ii) వారికి ఇసా్వమియా పా్భుతవంలో జిహాద్ - అంటే ఇసా్వం ధ్రూ రక్షణ 

కరకు పోరాడటం విధి కాదు, (iii) వారి ఆతూరక్షణ ఖరుచ కరకు.  

కిర ంద్ పేర్కొనివారికి జి'జ్యా లేదు. (i) సి్కైలు, (ii) యుక్త వయసుసకు రాని 

ప్పరుషులు, (iii) వృదుధ లు, (iv) వాాధిగర సిులు మరియు విక్ల్లంగులు, (v) ధ్రూవేతిలు, 

గురువులు, మునులు, (vi) మిలటరీ డూాటీ (జిహాద్ ) కరకు సిద్ద ప్డేవారు.  

ِ ييْ٘اَيُّهَ  يَمُنْوْ٘ ا اِلَّ َما الُْمْشُِكْوَن ا اِنَّ ْيَن ا
الَْمْسِجَد   َيْقَربُوا  فََل  ََنٌَس 

َبْعَد   هيذَ ِمهِ َع اْْلََراَم  َواِْن مجت  ا ْم 
ُيغْ  فََسْوَف  َعْيلًَة  ُم  ْيكُ نِ ِخْفُتْم 

فَ مِ   الِٰلُ  َشآءَ ْن  اِْن    الِٰلَ اِنَّ  محش  ْضلِٖهْ٘ 
    َعلِْيٌم َحِكْيٌم 

 ِ َوََل   بِالِٰلِ    يُْؤِمُنْونَ ْيَن ََل قَاتِلُوا اِلَّ
َما  ُِمْوَن  ُُيَر  َوََل  ِخرِ 

اَْلي بِاْْلَْوِم 
َم   يَِدْينُْوَن   َوََل   ْوُل  سُ َورَ   الِٰلُ َحرَّ

 ِ اِلَّ ِمَن   ِ اْْلَق  اُ يْ دِْيَن  ْوتُوا  َن 
زْ َب  الِْكتي  اْْلِ ُيْعُطوا  َعْن َحّٰٰت  يََة 

غُِرْوَن يَّ   خجم  ٍد وَُّهْم صي
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పోరాడండి.22   

30. మరియు యూదులు 'ఉ'జై్జర్ అలా్లహ్ 

కుమారుడని అంటారు. 23  మరియు 

కైైసివులు మస్క'హ్్ (కీర సిు) అలా్లహ్ కుమారు 

డని. ఇవి వారు తమ నోట్టతో అనే మాటలే. 

ఇంతకు పూరవప్ప సతా-తిరస్వొ రులు 

ప్లకిన మాటలనే వారు అనుక్రిసిునాిరు. 

అలా్లహ్ వారిని నశంప్జేయు గాక్! వారంత 

మోసగ్రంప్బడుతునాిరు (వారంత సతాం 

నుండి మరలంప్బడుతునాిరు)!  

31. వారు (యూదులు మరియు 

కైైసివులు) అలా్లహ్్ను వద్ల తమ యూద్ 

విదావంసులను (అ'హ్్బార్ లను) మరియు 

(కైైసివ) సనాాసులను (రుహ్్బాన్ లను) 

మరియు మరామ్ కుమారుడైన మస్క'హ్్ 
(కీర సిు)ను తమ పా్భువులుగా 

చేసుకునాిరు.24 వాసివానికి, వారు ఒకే ఒక్ొ 

దైవానిి మాతర మే ఆరాధించాలని ఆజ్ఞు ప్తంచ 

బడాడ రు. ఆయన (అలా్లహ్్) తప్ు మర్కక్ 
ఆరాధ్ా దైవం లేడు. ఆయన, వారు స్వట్ట 

క్లుంచే వాట్టకి అతీతుడు.   

32. వారు అలా్లహ్ జ్యాతిని (ఇసా్ంను) 

తమ నోటితో (ఊది) ఆరపగోరుచు 

నానరు, కాని అలా్లహ్ అల్ల కానివవడు; 

సతా-తిరస్వొరులకు అది ఎంత 

 

22) ఈ పోరాటం (జిహాద) – అలా్లహుత'ఆల్ల మారగ ంలో – సత్యానిి మరియు దానిని 

అనుసరించే వారిని (ముసాింలను) రకిష ంచటానికి చేసే, ధ్రూ / నాాయ / స్వవతంతర ా 

పోరాటం. చూ. 2:190-194, వాాఖాానం-136.  

23 ) బాబిలోనియన్లు (Babylonians) యూదులను, వడలగొటి్టన తరువాత వారు 

(యూదులు) తౌరాత్ను కలోుయారు. అది ఈ రోజ్ఞ ఉని సిు తిలోకి, దానిని తిరిగ్ర 

తెచచనవారు 'ఉ'జై్జర్ 'అ.స. (Ezra). అతనే ఈ రోజ్ఞ ఆచరణలో ఉని యూద్మత్యనిి 

మరల ఉద్ధ రించారు. (Ency clopedia Brittanica, 1963, vol-9, p.15). అతనినే 

యూదులు అలా్లహుత'ఆల్ల కుమారులంటారు.  

24) చూడండి, 3:64.  

ا  ِۨا ْْلَهُ َوَقالَِت  ُعَزْيُر    الِٰلِ ْبُن  ْوُد 
اْبُن   الَْمِسْيُح  ي  َ اْلَّْصي َوَقالَِت 

بِ محش  الِٰلِ  قَْولُُهْم    مجت هِِهمْ ا فْوَ اَ ذيلَِك 
َكَفرُ ـ ُ ِه ا يَُض  ِْيَن  اِلَّ قَْوَل  ِمنْ وْ ْوَن    ا 
  ْؤَفُكْوَن  اَّٰن يُ مجت  الِٰلُ ُم  َلهُ تَ ا قَ محش  َقْبُل 
     

َُذْوْ٘ا اَْحَبارَُهْم َورُهْ   ُهْم اَْربَابًانَ ا بَ اَِتَّ
ِْن   اْبَن   الِٰلِ ُدْوِن  م  َوالَْمِسْيَح 

ْ٘ اُِمُرْوْ٘ا اَِلَّ ِْلَعْ  ي ا  ُدْوْ٘ بُ َمْريََممجت َوَما  اهً اِل
اِحًدا اَِلَّ  مجت  وَّ  َ اِلي نَ ْب سُ   محش ُهوَ ََلْ٘   ه  حي

ا يُْشِ     َن ُكوْ َعمَّ
 
 
 

اَ  يُّْطفِـ ُ يُرِيُْدْوَن  نُْوَر  ْن    الِٰلِ ْوا 
اَ اِ   الِٰلُ َٰب  َويَاْ   بِاَفَْواهِِهمْ   ْ٘ يُّتِمَّ َلَّ ْن 

    َولَْو َكرَِه الْكيفُِرْوَن  نُْوَره  
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అసహాక్రమైనా, ఆయన తన జ్యాతిని 

పూరిత చేసి తీరుత్యడు.  

33. బహుదైవారాధ్కులకు (ముషా్రకీన్లకు) 

అది ఎంత సహంచరానిదైనా, తన పా్వక్త కు 

మారగ ద్రశక్త్యవనీి మరియు సతాధ్రాూనీి 

ఇచచ, దానిని సక్ల ధ్రాూల మీద్ 

ఆధిక్ాతను క్లగ్రంచటానికి ప్ంప్తంచన వాడు 

ఆయనే (అలా్లహ్్)! 25 (1/2)  

34. * ఓ విశావసుల్లరా! నిశ్చయంగా, 

చాల్ల మంది యూద్ విదావంసులు 

(అ'హ్్బార్) కైైసివ సనాాసులు (రుహ్్బాన్) 
పా్జ్ల  సొతిును అక్ర మ ప్ద్ద తుల దావరా 

తినివేసిునాిరు మరియు వారిని అలా్లహ్ 

మారగ ం నుండి ఆప్పతునాిరు. మరియు 

ఎవరైతే వండి, బంగారానిి కూడబెటి్ట, దానిని 

అలా్లహ్ మారగ ంలో ఖరుచపటిరో వారికి 

బాధ్ధక్రమైన శక్ష గలద్నే వారత ను వినిప్తంచ్చ.  

35. ఆ దినమున దానిని (ఆ వండి 

బంగారానిి/జ్కాత్ ఇవవని ధ్నానిి) 

నరకాగ్రిలో కాలచ దానితో వారి నుదురుల 

మీద్, పా్క్ొల మీద్ మరియు వీప్పల మీద్ 

వాతలు వేయబడత్యయి. 26  (అప్పుడు 

వారితో ఇల్ల అనబడుతుంది): ''ఇద్ంత్య 

మీరు మీ కరకు కూడబెటి్టకునిద్ద, కావున 

మీరు కూడబెటి్టకుని దానిని చవి 

చూడండి.''   

36. నిశ్చయంగా, నెలల లక్ొ అలా్లహ్ 

ద్గగ ర పననండు నలలు మాతర మే. ఇది 

ఆయన భూమాాకాశాలను సృషి్రంచన దినం 

నుండి అలా్లహ్ గర ంధ్ంలో వాాయబడి ఉంది. 

వాట్టలో నాలుగు పవితర మైనవి (నిష్రధ్ధ  

 
25) చూడండి, 3:19 మరియు 61:8-9.  

26) చూడండి, 3:180 ఇంకా చూడండి, 'స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, ప్పసిక్ం 2, 'హదీస్', 486.  

 
اَرْسَ   ُهوَ  ِْيْ٘  رَسُ َل اِلَّ ي    ْوَل    بِالُْهدي

ِْلُْظِهَره    ِ اْْلَق  ِيِْن   لََعَ   َودِيِْن  ادل 
 ِ     ُكْوَن َولَْو َكرِهَ الُْمْشِ  ٖهحملَُك 
  

 

يَمُنْوْ٘ا  ييْ٘  ا ِْيَن  اِلَّ ِنَ اِنَّ  اَيَُّها  م   َكثِْيًا 
َْلَاُْكلُْوَن اَْلَحْ  َوالرُّْهَباِن  َبارِ 

ْوَن اَْمَواَل اْلَّاِس بِاْْلَاِطِل َويَُصدُّ 
سَ  ِْيَن محش  الِٰلِ بِْيِل  َعْن  َواِلَّ
ْونَ  ةَ اِلَّ   يَْكِِنُ َوالْفِضَّ وَ َهَب  ََل  

ِِفْ   حمل  الِٰلِ َسبِْيِل  ُيْنفُِقْوَنَها 
ُْهْم بَِعَذاٍب اَِْلْ  ِ  يحض ٍم فَبَش 

ُُيْ  َعلَ يَّْوَم  َجَهنََّم  ٰمي  نَارِ  ِِفْ  ْيَها 
وَُجُنْوبُُهْم   ِجَباُهُهْم  بَِها  َفُتْكويي 

ُتْم  ذَ هي محش  مْ ْورُهُ َوُظهُ  َكَِنْ َما  ا 
فَُذْوقُ  مَ وْ َِلَنُْفِسُكْم  ُكْنُتْم  ا  ا 

   َن وْ تَْكِِنُ 
 

ال ةَ  ِعدَّ ِعْندَ اِنَّ  ُهْورِ  اْثَنا   الِٰلِ   شُّ
َشْهًرا   كِ َعَشَ  ْوَم  يَ   الِٰلِ تيِب  ِِفْ 

ِمْنَهاْ٘ خَ  َواَْلَْرَض  ميويِت  السَّ لََق 
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మాస్వలు). 27  ఇద్ద సరైన ధ్రూం. కావున 

వాట్టలో (ఆ నాలుగు హజాీ మాస్వలలో) మీకు 

మీరు అనాాయం చేసుకక్ండి. 28 

బహుదైవారాధ్కులతో (ముషా్రకీన్ లతో) 

అంద్ర్మ క్లసి  పోరాడండి. ఏ విధ్ంగానయితే 

వారంద్ర్మక్లసి మీతో పోరాడుతునాిరో! 

మరియు నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ దైవభీతి 

గలవారితోనే ఉంటాడని తెలుసు కండి. 29   

37. నిశ్చయంగా, నెలలను వనుక్ ముందు 

చేయటం (నస్కఉ') సతా-తిరస్వొరంలో 

అద్నప్ప చేషి్యే! దాని వలా సతా-తిరస్వొ 

రులు మారగ భాషి్త్యవనికి గురిచేయ 

బడుతునాిరు. వారు దానిని ఒక్ 

సంవతసరం ధ్రూసమూతం చేసుకుంటారు, 

మర్కక్ సంవతసరం నిషేధించ్చకుంటారు. ఈ 

విధ్ంగా వారు అలా్లహ్ నిషేధించన (నెలల) 

సంఖాను తమకు అనుగుణంగా మారుచకని 

అలా్లహ్ నిషేధించన దానిని ధ్రూసమూతం 

చేసుకుంట్టనాిరు. వారి దుష్కొరాాలు 

వారికి మనోహర మైనవిగా క్నిప్తసిునాియి. 

మరియు అలా్లహ్ సతా-తిరస్వొరులకు 

సనాూరగ ం చూప్డు.  

 
27 ) నిష్రద్ధ  మాస్వలు హజాీ శ్క్ప్ప రజ్బ్, జ్ఞ'ల్-ఖాయిద్హ్్, జ్ఞ'ల్-'హజ్జ హ్్ మరియు 

ము'హరర మ్ (7, 11, 12 మరియు 1వ నెలలు).  

28) హజాీ నెలల లక్ొ చందాుని నెల పా్కారం ఉంది. అంటే హజాీ సంవతసరం చాందా్మాన 

సంవతసరం. ఇవి పా్క్ృతి సిద్ధ మైన నెలలు మరియు సంవతసరాలు. వీట్టని అనుసరించ 

టానికి లక్ొలు పటిే అవసరం లేదు. దీనివలా రమ'దాన్ ఉప్వాస్వలు మరియు 'హజ్జ ర్ 
వేరువేరు రుతువులలో వసి్వయి. పా్ప్ంచంలో ఎక్ొడ ఉనాి, పా్జ్లు పా్తి రుతువులో 

ఉప్వాస్వలు, ప్ండుగలు చేసుకుంటారు. చాందా్నెల 29½ రోజ్ఞలది మరియు చాందా్ 

సంవతసరం 354 రోజ్ఞలది. సూరామాన సంవతసరంతో ఇది 11¼ రోజ్ఞలు తకుొవ.  దీని 

వలా పా్తి 34 చాందా్ మాన సంవతసరాలకు అంటే 12,036 దినాలకు ఒక్స్వరి 'హజ్జ ర్ అద్ద 

దినమున మళ్ళు వసిుంది. ముషా్రక్ అరబుబలు, చాందా్మాన సంవతసరానిి సూరామాన 

సంవతసరంతో సరిపటిటానికి అధిక్ మాస్వనిి చేరేచవారు. ఈ ఆయత్ తరువాత ఇసా్వం 
ష్రీయత్లో సూరామాన సంవతసరం మరియు అల్ల సరిపటిటం రదుద చేయబడాడ యి.  

29) చూడండి, 2:193, 8:73.  

ُحُرمٌ  امحش  اَْربََعٌة  ِْيُن  ادل  ِ لْ ذيلَِك  ممق مُ َقي 
اَنُْفَسُكمْ َل فَ  فِْيِهنَّ  َتْظلُِمْوا    يمط  
ِ وَ  الُْمْشِكِ قَات َكَما ْْيَ لُوا  ََكٓفًَّة   

ََكٓفَّ ُيَقاتِلُ  اَنَّ محش  ةً ْونَُكْم  َواْعلَُمْوْ٘ا 
     الُْمتَّقِْْيَ  َمعَ  الِٰلَ 
  

الُْكْفرِ  ِِف  زِيَاَدةٌ  ُء  ٓ النَِّٰسْ   اِنََّما 
َكَفرُ  ِْيَن  اِلَّ بِهِ  ُُيِ وْ يَُضلُّ   ه  نَ لُّوْ ا 

ُِمْونَه   يَُحر  وَّ ُ   َعًما  ِ ْل  ِطـ ُْوا َوا َعًما 
ةَ  َم    َما   ِعدَّ َفُيِحلُّ الِٰلُ َحرَّ َما   ْوا 

َم   ُسْوٓءُ محش  لِٰلُ ا َحرَّ لَُهْم   ُزي َِن 
الَْقْوَم  ََل   الِٰلُ وَ محش  لِِهمْ ا اَْعمَ  َيْهِدي   

فِرِيَْن 
  خجم الْكي
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38. ఓ విశావసుల్లరా! మీ కేమయింది? 

మీతో: ''అలా్లహ్ మారగ ంలో బయలుద్దరండి,'' 

అని చప్తునప్పుడు, మీరు భూమికి 

అతుకొని పోతునాిరేమిట్ట? ఏమీ? మీరు 

ప్రలోకానిి వద్ల, ఇహలోక్ జీవితంతోనే 

తృపి్తప్డ  ద్లచ్చకునాిరా? కాని ఇహలోక్ 

జీవిత స్వమాగ్రర , ప్రలోక్ప్ప (జీవిత సుఖాల) 

ముందు ఎంతో అలుమైనది! 30   

39. మీరు బయలుద్దరక్ పోతే, ఆయన 

మీకు బాధ్ధక్రమైన శక్షను విధిసి్వడు. 

మరియు మీకు బదులుగా మర్కక్  జ్ఞతిని మీ 

స్వు నంలో తెసి్వడు. మరియు మీరు ఆయనకు 

ఎల్లంట్ట నషి్ం క్లగ్రంచ లేరు. 31  మరియు 

అలా్లహ్ పా్తిదీ చేయగల సమరుు డు 

(అధికారం గలవాడు).  

40. ఒక్వేళ మీరు అతనికి (పా్వక్త కు) 

సహాయం చేయక్పోతే ఏం ప్రావలేదు! 

(అలా్లహ్ అతనికి తప్ుక్ సహాయం చేసి్వడు). 

ఏ విధ్ంగానైెతే, సతా-తిరస్వొరులు అతనిని 

ప్రరదాోలనప్పడు, అలా్లహ్ అతనికి సహాయం 

చేశాడో! అప్పుడు అతను ఇద్ద రిలో రండవ 

వాడిగా (సౌ'ర్) గుహలో ఉనిప్పుడు అతను 

తన తోట్టవాని (అబూ-బక్ర ర్)తో: ''నీవు 

దుుఃఖప్డకు, నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ మనతో 

 

30) చూడండి, 'స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, ప్పసిక్ం 4, 'హదీస్' 53.  

31 ) ఇక్ొడ 9వ హజాీ ష్వావల్ నెలలో జ్రిగ్రన తబూక్ ద్ండయాతర  పా్సి్వవన ఉంది. 

బెజ్ఞంటైన్   (Byzantine) చక్ర వరిత , కైైసివుడైన, హరాకాియస్, ముసాింలకు విరుద్ధ ంగా 

యుద్ధ  సనాిహాలు మొద్లుపడిాడు. కావున ము'హమూద్ ('స'అ.స.) కూడా 

యుద్ధ సనాిహాలు మొద్లుపడిారు. అది క్ప్టవిశావసులకు ఎంతో బాధ్క్రంగా 

ఉంట్టంది. అప్పుడు ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయ బడింది. దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) 

ముసాింలతో, కైైసివులను ఎదురోొవటానికి తబూక్ వళిు, అక్ొడ 20 రోజ్ఞలుండి, 

కైైసివులు యుదాధ నికి రానందుకు తిరిగ్ర వచేచసి్వరు.  

َما   يَمُنْوا  ا ِْيَن  اِلَّ اَِذا ُكْم  لَ ييْ٘اَيَُّها 
َسبِْيلِ قِ  ِِفْ  انْفُِرْوا  لَُكُم    لِٰلِ ا  ْيَل 

اَْلَْرِض اََِل اثَّاقَلُْتْم   اَرَِضيُْتْم محش   
ادلُّ  اَْليِخَرةِ بِاْْلَييوةِ  ِمَن   َفَما مجت  ْنَيا 

ْنيَ ُع اْْلَييوةِ اَمَتا  ا ِِف اَْليِخَرةِ اَِلَّ دلُّ
     قَلِْيٌل 

َعذَ  بُْكْم  ِ ُيَعذ  َتْنفُِرْوا  ابًا اَِلَّ 
ُكمْ ممق ا ِْلْمً اَ  يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَ ََل وَ  وَّ

ْوهُ َشْيـ ً  ِ ََشْ   الِٰلُ وَ   محشا تَُْضُّ
ٍء  لََعي ُك 

    قَِديٌْر 
 

نَ اِ  َفَقْد  ْوُه  َتْنُْصُ ُه َلَّ  اِْذ   الِٰلُ   َْصَ
اْثنَْْيِ اَْخرَجَ  ثَاِّنَ  َكَفُرْوا  ِْيَن 

اِلَّ ُه 
َيُقوْ  اِْذ  الَْغارِ  ِِف  ُهَما  ُل اِْذ 

اِنَّ  هٖ ِحبِ ا لَِص  ََتَْزْن  ََل   مجتَمَعَنا   الِٰلَ  
َواَيََّده    َته  ْينَ َسكِ   الِٰلُ َزَل  اَنْ فَ    َعلَْيهِ 
تَرَ ِبُ  َّْم  ل ََكَِمَة  ُنْوٍد  وََجَعَل  وَْها 
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ఉనాిడు!'' అని అనాిరు. 32  అప్పుడు 

అలా్లహ్! అతనిపై తన తరఫు నుండి 

మనశాశంతిని అవతరింప్జేశాడు. అతనిని 

మీకు క్నిప్తంచని (దైవదూతల) ద్ళాలతో 

సహాయం చేసి సతా-తిరస్వొరుల మాటను 

అటిడుగుకు సిు తికి దిగజ్ఞరాచడు. మరియు 

అలా్లహ్ మాట సదా సరోవనితమైనద్ద. 

మరియు అలా్లహ్ సరవ శ్కిత మంతుడు మహా 

వివేచనాప్రుడు.   

41. తేలక్ అనిప్తంచనాసరే, బరువు 

అనిప్తంచనాసరే బయలుద్దరండి. మరియు 

మీ సంప్ద్లతో మరియు మీ పా్రణాలతో 

అలా్లహ్ మారగ ంలో ప్రట్టప్డండి (జిహాద 

చేయండి). ఒక్వేళ మీరిది తెలుసుక గలగ్రతే, 

ఇది మీకంతో ఉతిమమైనది.  

42. అది తంద్రగా దొరికే ల్లభం మరియు 

సులభమైన పా్యాణం అయితే వారు తప్ుక్ 

నీ వంట వళ్ళువారు. కాని వారిక్ది (తబూక్ 

పా్యాణం) చాల్ల్ క్షి్మైనదిగా (దూర మైన్

దిగా) అనిప్తంచంది. కావున వారు అలా్లహ్ పై 

పా్మాణం చేసిూ అంట్టనాిరు: ''మేము 

రాగల సిు తిలో ఉంటే తప్ుక్ మీవంట వచచ 

ఉండే్ వారము.'' (ఈ విధ్ంగా అబద్ధ మాడి) 

వారు తమను త్యము నాశ్నం చేసు 

కుంట్టనాిరు. మరియు వారు అబద్ధ మాడు 

 
32 ) కీర . శ్క్ం 622, (పా్వక్త  ప్ద్వి పా్స్వదించబడిన దాదాప్ప 13వ సంవతసరం)లో, 

ము'హమూద్ ('స'అ.స.)ను చంప్టానికి, మక్ొహ్ ముషా్రకులు అతని ఇంట్ట మీదికి, 

రాతిర వేళ పా్తి తెగ నుండి ఒక్ యువకుణిణ  తయారుచేసి ప్ంప్పత్యరు. అలా్లహ్్ (సు.త.) 

ఆజ్ు తో, దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) వారి మీద్ దుముూ విసరగా, వారికి కునుకువసిుంది. ఆ 

తరువాత అతను ('స'అ.స.), అబూ-బక్ర ర్ (ర'ది.'అ.) తో సహా బయలుద్దరి, సౌ'ర్ కండ 

గుహలో 3 రోజ్ఞలు దాగుత్యరు. ముషా్రకులు వారిని వతుకుొంట్ట గుహ పైవరకు 

చేరుత్యరు. కాని ముషా్రకులు వారిద్ద రిని క్నుగొనలేక్ పోత్యరు. అది వారిద్ద రు గమనిసి్వరు. 

ఆ సంద్రాంలో దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) అబూ-బక్ర ర్ (ర'ది.'అ.)తో ఈ మాటలు అంటారు, 

('స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ).  

ِيْ ا ْفلي َن َكَفُروا الِلَّ   الِٰلِ َوََكَِمُة  محش  سُّ
الُْعلَْيا  َحِكْيٌم   الِٰلُ وَ محش  ِِهَ  َعزِيٌْز 

  
  
     

خِ نْفِرُ اِ  وَّجَ ْوا  ثَِقاًَل  وَّ هُِدْوا ا َفافًا 
ِِفْ َسبِْيِل ْم  ُكْم َواَنُْفِسكُ َوالِ مْ بِاَ 

اِنْ   ذيلُِكمْ محش  الِٰلِ  لَُّكْم   َخْيٌ 
    ُكْنُتْم َتْعلَُمْونَ 

 َ َعرًَض ل ََكَن  قَرِيْ ْو  وََّسَفًرا ا  ًبا 
َبُعَدْت   ِكْنْۣ 

ي َول تََّبُعْوَك  َلَّ قَاِصًدا 
قَّ    بِالِٰلِ لُِفْوَن  َسَيحْ وَ محش  ةُ َعلَْيِهُم الشُّ

اْسَتَطْعَنا   َمَعُكْممجت  رَجْ ْلََ لَوِ  َنا 
اَنُْفَسُهمْ ْهلِ يُ  َيْعلَُم   الِٰلُ وَ   مجتُكْوَن 

    خجم لَكيِذبُْوَن  اِنَُّهمْ 
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తునాిరని అలా్లహ్్కు బాగా్తెలుసు.33  

43. (ఓ పా్వకాత !) అలా్లహ్ నినుి మనిించ్చ 

గాక్! సతావంతులవరో నీకు సుషి్ం 

కాక్ముంద్ద మరియు అబద్ధ మాడేవారవరో 

నీకు తెలయక్ముంద్ద, వారికి (వనుక్ ఉండ 

టానికి) ఎందుకు అనుమతినిచాచవు? 34  

44. అలా్లహ్్ను మరియు అంతిమదినానిి 

విశ్వసించే వారు, తమ సంప్తిి మరియు 

తమ పా్రణాలను వినియోగ్రంచ పోరాడటం 

(జిహాద చేయటం) 35  నుండి తప్తుంచ్చ 

కవటానికి ఎనిడూ నీతో అనుమతి 

అడగరు. మరియు దైవభీతి గలవారు ఎవరో 

అలా్లహ్్కు బాగా తెలుసు.  

45. నిససంద్దహంగా, అలా్లహ్్ను మరియు 

అంతిమదినానిి విశ్వసించని వారే, వనుక్ 

ఉండటానికి అనుమతి అడుగుత్యరు. 

మరియు వారి హృద్యాలు సంద్దహంలో 

మునిగ్ర ఉనాియి. కావున వారు తమ 

సంద్దహాలలో ప్డి ఊగ్రసల్లడుతునాిరు. 36 

(5/8)  

 
33) ఎండ కాలం, ఖర్మజ ర ప్ంట కాలం, చాల్ల దూరప్ప పా్యాణం కావటం వలా క్ప్ట 

విశావసులు, బలహీన విశావసం గలవారు, మరికంద్రు ఎడారి వాసులు (బదూద లు), 

ఎనోి బూటక్ స్వకులు చప్తు దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.)ను, వనుక్ ఉండిపోవటానికి అనుమతి 

అడుగుత్యరు. దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) అనుమతి కూడా ఇసి్వరు. ఆ సంద్రాంలో ఇది 

మరియు దీని తరువాత ఆయాతులు అవతరింప్జేయబడాడ యి.  

34) చూడండి, 24:62.  

35) ఆయాతులు 9:41, 44, లలో ఉని జిహాద్ కొరకు చూ. 2:218 వాా. 162, 5:54 

వాా. 40, 22:78 వాా. 54.   

36) ఈ ద్ండయాతర లో ప్రల్గగ నే విష్యంలో ముసాింలలో నాలుగు వరాగ లు ఏరుడాడ యి: (i) 

సహృద్యంతో వంటనే సిద్ధ ప్డడ వారు; (ii) మొద్ట సంకచంచ తరువాత సిద్ద ప్డడ వారు; 

(iii) వృదుద లు, రోగులు మరియు పా్యాణప్ప ఖరుచలు లేనివారు – వీరిని అలా్లహ్్ 

(సు.త.) క్షమించాడు – చూడండి, 9:91-92; (iv) కేవలం స్మరితనం వలా ప్రల్గగ ననివారు. 

వీరు ప్శాచతి్యప్ప్డి క్షమాప్ణ కరగా వారి క్షమాప్ణ తరువాత అంగీక్రించబడుతుంది. 

వీరే గాక్ బూటక్ స్వకులు చప్తు వనుక్ ఉండిపోయిన క్ప్టవిశావసులు కూడా ఉనాిరు.  

ِ   مجتَعْنَك   الِٰلُ ا  َعفَ  اَذِ ل لَُهْم َم  نَْت 
َصَدقُْوا  ِْيَن  اِلَّ لََك   َ يَتََبْيَّ َحّٰٰت 

 ِ      ْْيَ َوَتْعلََم الْكيِذب

َ ََل   ِْيَن يُْؤِمُنْونَ ي ِ   ْسَتاْذِنَُك اِلَّ   الِٰلِ ب
َ اَْلي َواْْلَْوِم   ّيُّ اَْن  هُِدْوا ا ِخرِ 

َواَنُْفِسهِ بِاَمْ  ٌمْۣ َعلِيْ   الِٰلُ وَ محش  مْ َوالِِهْم 
 ِ   الُْمتَّقِْْيَ ب
 

يُْؤِمُنْوَن اِنَّ  ََل  ِْيَن  اِلَّ يَْسَتاْذِنَُك  َما 
اَْليخِ   بِالِٰلِ  َواَواْْلَْوِم  ْت ْرتَابَ رِ 

َريْبِِهمْ  ِِفْ  َفُهْم  ُدْوَن يَََتَ   قُلُْوبُُهْم  دَّ
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46.  * మరియు ఒక్వేళ వారు బయలు 

ద్దరాలని కరి ఉంటే తప్ుక్ దానికై వారు 

యుధ్ధ స్వమగ్రర  సిధ్ధ ప్రచ్చకని ఉండేవారు, కాని 

వారు బయలుద్దరటం అలా్లహ్్కు ఇషి్ం లేదు, 

కావున వారిని నిలప్తవేశాడు. మరియు 

వారితో: ''కూర్కచని ఉనివారితో మీరు 

కూడా కూర్కచని  ఉండండి!'' అని చప్ు్

బడింది.  

47. ఒక్వేళ వారు మీతో క్లసి వళిునా 

మీలో క్లతలు (కీడు) తప్ు మరేమీ అధిక్ం 

చేసేవారు కాదు. మరియు మీ మధ్ా ఉప్దా్వం 
(ఫితిహ్) రేకతిించటానికి తీవాపా్యత్యిలు 

చేసేవారు (ఇట్ట అట్ట ప్రిగెతిేవారు). 

మరియు మీలో కంద్రు వారి (క్ప్ట 

విశావసుల) మాటలు విని వారిని నమేూవారు 

ఉనాిరు. మరియు అలా్లహ్్కు దురాూరుగ ల 

గురించ బాగా తెలుసు.  

48. (ఓ పా్వకాత !) వాసివానికి వారు ఇంతకు 

ముందు కూడా క్లాోల్లనిి (ఫితిహ్ను) 

ప్పటి్టంచ, నీ కారాాలను తలకిర ందులు చేయ 

గోరారు. చవరకు సతాం వచచనది. మరియు 

వారు అసహాంచ్చకుంట్టండగా, అలా్లహ్ 

ఆద్దశ్ం సుషి్మయిాంది.   

49. మరియు వారిలో: ''నాకు (వనుక్ ఉండ 

టానికి) అనుమతినివువ! ననుి ఏ మాతర ం 

ప్రీక్షకు గురిచేయకు!'' అని అనేవారు కూడా 

ఉనాిరు. వాసివానికి, వారు (ఇల్ల అనుమతి 

కరి) ప్రీక్షకు గురి  అయాారు. మరియు 

నిశ్చయంగా, సతా-తిరస్వొరులను నరకాగ్రి 

చ్చటి్టకనునిది.  

50. (ఓ పా్వకాత !) ఒక్వేళ నీకు మేలు క్లగ్రతే 

వారికి బాధ్ క్లుగుతుంది. మరియు నీపై 

ఆప్ద్ వసిే, వారు: ''మేము ముందుగానే 

జ్ఞగర తి ప్డాడ ము!'' అని అంట్ట సంతోష్్

ప్డుతూ మరలపోత్యరు.  

ََلََعدُّ لَوْ وَ  اْْلُُرْوَج  اََراُدوا  َل     ْوا 
ي  ل وَّ ةً  َكرَِه  ُعدَّ بَِعاَثُهْم اْۣن  الِٰلُ ِكْن 

َمَع  بََّطهُ َفثَ  اْقُعُدْوا  َوقِْيَل  ْم 
عِِدْيَن         الْقي

ا  مَّ فِْيُكْم  َخرَُجْوا  ُكْم  زَاُدوْ   لَْو 
ََلا اِ  وَّ َخَباًَل  ي اَ َلَّ  ِخل   ُكمْ لَ وَْضُعْوا 

ا  َوفِْيُكْم  لْفِ َيْبُغْونَُكُم  ْتَنَةمجت 
 َ ل  َعلِْيٌمْۣ   الِٰلُ وَ محش  ُهمْ َسٰمُعْوَن 
   بِالٰظلِِمْْيَ 

اْبَتغَ  الْ لََقِد  َقْبُل ُوا  ِمْن  فِْتَنَة 
َجآَء  َحّٰٰت  اَْلُُمْوَر  لََك  َوقَلَُّبْوا 

َوظَ  اَ هَ اْْلَقُّ  وَُهْم    لِٰلِ اْمُر  َر 
   كيرُِهْوَن 

نْ   َوِمْنُهمْ  ائَْذنْ   مَّ ُقْوُل  ْ يَّ ِ
َل  َوََل     

 ْ ِ َواِنَّ  محش  الِْفْتَنِة َسَقُطْوا   اَََل ِِف محش  َتْفتِن 
  َن  كيِفِرْي ِحْيَطٌةْۣ بِاْل  لَمُ َجَهنَّمَ 

 

تَُسْؤُهمْ  َحَسَنٌة  تُِصْبَك  َواِْن  مجت  اِْن 
يَُّقوْ  ُمِصْيَبٌة  َق لُ تُِصْبَك  اَ ْوا  ْذنَاْ٘  خَ ْد 

َوَيَتوَ  َقْبُل  ِمْن  وَُّهْم    ْوا لَّ اَْمَرنَا 
   َن  َفرُِحوْ 
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51. వారితో ఇల్ల అను: ''అలా్లహ్ మా 

కరకు వాాసింది తప్ు మరేమీ మాకు 

సంభవించదు. ఆయనే మా సంరక్షకుడు. 

మరియు విశావసులు అలా్లహ్ మీద్ద నమూక్ం 

ఉంచ్చకవాల.''  

52. ఇల్ల అను: ''మీరు మా విష్యంలో 

నిరీకిష సిునిది రండు మేలైన వాట్టలో ఒక్ట్ట. 

అలా్లహ్ సవయంగా మీకు శక్ష  విధిసి్వడా, లేదా 

మా  చేతుల దావరానా? అని, మేము 

నిరీకిష సిునాిము. కావున మీర్మ నిరీకిష ంచండి, 

నిశ్చయంగా, మేము కూడా మీతోప్రట్ట 

నిరీకిష సిుంటాము!''  

53. ఇల్ల అను: ''మీరు మీ (సంప్ద్ను) 

ఇషి్పూరవక్ంగా ఖరుచచేసినా, లేదా ఇషి్ం  

లేకుండా ఖరుచచేసినా అది మీ  నుండి 

స్కవక్రించబడదు. 37  నిశ్చయంగా, మీరు 

అవిధేయులు (ఫాసిఖూన్).''  

54. మరియు వారు పటిే ఖరుచ  (చందా) 

స్కవక్రించబడక్ పోవటానికి కారణం, వాసివానికి 

వారు అలా్లహ్్ను మరియు ఆయన 

సంద్దశ్హరుణిణ  తిరసొరించడం మరియు 

నమా'జ్ కరకు ఎంతో స్మరితనంతో తప్ు 

రాక్పోవడం మరియు అయి షి్ంతో (అలా్లహ్ 

మారగ ంలో) ఖరచ పటిడమే. 38  

55. కావున వారి సిరిసంప్ద్లు గానీ, వారి 

సంత్యనం గానీ, నినుి ఆశ్చరాంలో ప్డనివవ 

కూడదు! 39  నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ వాట్ట 

వలన వారిని ఇహలోక్ జీవితంలో 

శకిష ంచగోరుతునాిడు. మరియు వారు సతా- 

తిరస్వొర సిు తిలోనే తమ పా్రణాలను 

కలోుత్యరు.  

 

37) చూడండి, 2:264, 4:38. 

38) చూడండి, 'స. బు'ఖారీ, ప్ప. 1, 'హ. 626. 

39) చూడండి, 20:131 మరియు 23:55-56. ఇంకా చూడండి, 3:178 మరియు 8:28. 

اَِلَّ   ْ٘ لَّْن يُِّصْيبََنا   الِٰلُ  َما َكَتَب  قُْل 
ي   ُهوَ امجت  َْلَ    الِٰلِ َولََعَ  مجت  ىَنا َمْول
ِ الُْمْؤِمُنْوَن فَلْيَ 

    َتَوّكَّ
اِْحَدي    ْ٘ اَِلَّ  ْ٘ بَِنا تََربَُّصْوَن  َهْل  قُْل 

بَُّص بُِكْم  محش  َيْْيِ ْسنَ اْلُْ  َوََنُْن نَََتَ
يُّ  ِ   الِٰلُ ُكُم  ِصْيبَ اَْن  ِْن َعذَ ب م  اٍب 

بِاَيْدِ  اَْو  اِنَّ ممط  ْيَنا ِعْنِدهْٖ٘  بَُّصْوْ٘ا  ا فَََتَ
   ب ُِصْوَن ََتَ َمَعُكْم مُّ 

اَنْ قُ  لَّْن ْل  َكرًْها  اَْو  َطوًْع  فُِقْوا 
ُكنُْتْم  اِنَُّكْم  ِمْنُكْممحش  يَُّتَقبََّل 

   ْْيَ فيِسقِ ْوًما قَ 

ُتْقَبَل  اَْن  َمَنَعُهْم  ْم ِمْنهُ   َوَما 
ُتُهمْ  ْ٘   َنَفقي َكَفُرْوا  اَِلَّ اَنَُّهْم    بِالِٰلِ  

 ْ يَا َوََل  ي َوبِرَُسْوِلٖ  ل الصَّ اِ تُْوَن  َلَّ وَة 
كُ  اَِلَّ َساَلي  وَُهْم  ُيْنفُِقْوَن  َوََل 

     وَُهْم كيرُِهْوَن 
اَْمَوالُهُ  ُتْعِجْبَك   َوََلْ٘   مْ فََل 

يُرِيُْد  محش  ُدُهمْ ََل اَوْ    الِٰلُ اِنََّما 
ِِف َعذ ِ ِْلُ  بَِها  اَبُهْم  ْنَيا   ادلُّ ْْلَييوةِ 

    نُْفُسُهْم وَُهْم كيفُِرْونَ َوتَزَْهَق اَ 
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56. మరియు వారు నిశ్చయంగా, మేము 

మీలోని వారము, అని అలా్లహ్్పై పా్మాణం 

చేసిునాిరు. వాసివానికి వారు మీలోని వారు 

కారు. కాని వారసలు భయప్డుతునాిరు 

(ప్తరికిప్ంద్లు).  

57. ఒక్వేళ వారికి ఏదైనా ఆశ్రయం  గానీ, 

గుహ గానీ లేదా తలదాచ్చకవటానికి ఏకాంత 

సు లం గానీ దొరికితే, వారు తంద్రగా ప్రుగెతిి 

అందులో దాకుొంటారు. 40  

58. మరియు (ఓ పా్వకాత !) వారిలో కంద్రు 

దానాలు ('సద్ఖాత్) ప్ంచే విష్యంలో నీపై 

అప్నింద్లు మోప్పతునాిరు. 41   దాని 

నుండి వారికి కంత ఇవవబడితే సంతోష్రసి్వరు. 

కాని దాని నుండి వారికి ఇవవబడక్పోతే 

కప్గ్రంచ్చకుంటారు.   

59. మరియు ఒక్వేళ అలా్లహ్ మరియు 

ఆయన పా్వక్త  వారికి ఇచచన దానితో వారు 

తృపి్తప్డి: ''అలా్లహ్్యే మాకు చాలు! 

అలా్లహ్ తన అనుగర హంతో మాకు ఇంకా 

చాల్ల ఇసి్వడు మరియు ఆయన పా్వక్త  కూడా 

(ఇసి్వడు). నిశ్చయంగా, మేము అలా్లహ్్నే 

వేడుకుంటాము!'' అని ప్లకి  ఉంటే (అది 

వారికే బాగుండేది!) (3/4)  

60. * నిశ్చయంగా, దానాలు ('సద్ఖాత్)42 

 
40) ఈ ఆయత్ క్ప్ట విశావసులను గురించ ఉంది. వారిని గురించ ఇంకా చూడండి, 4:142,  

9:67 మరియు 29:11. (ఖుర్ఆన్ అవతరణాక్ర మంలో ఇది బహుశా క్ప్టవిశావసులను 

గురించ వచచన మొట్ట మొదటి ఆయత్్). 
41) చూడండి, 2:263-264.  

42 ) ఇక్ొడ 'సదఖాత్్ అంటే 'జకాత్్ అని అరు ం. ఎనిమిది రకాల వారు వీట్టకి 
హకుొదారులు: (i) ఫుఖరా; (ii) మస్వకీన్; (iii) 'జ్కాత్ పాోగుచేయటానికి నియుకుత లైన 

వారు; (iv) ఎవరి హృద్యాలను ఇసా్వం వైప్పనకు ఆక్రిష ంచవలసి ఉందో వారు; (v) 

ముసాిం బానిసల విముకిత ; (vi) రుణగర సిులైన వారు; (vii) అలా్లహ్్ (సు.త.) మారగ ంలో 

మరియు (viii) బాటస్వరులు – వారు పేద్వారు కాకునాి – పా్యాణంలో ఉనిప్పుడు 

లేమికి గురిఅయితే వారికి ఇవావల.  

لَِمْنُكْممحش  ُهْم  اِنَّ   بِالِٰلِ   ُفْونَ َويَْحلِ 
قَْوٌم   يِكنَُّهْم  َول ِْنُكْم  م  ُهْم  َوَما 

    يَّْفَرقُْوَن 

مَ ُدوْ َّيِ لَْو   اَْو لْ َن  َمغيريٍت  اَْو  َجاً 
َخًل لَّ    َّيَْمُحْوَن    ُهمْ ْوا اَِْلْهِ وَ َولَّ ُمدَّ

يَّ  ْن  مَّ َدقيِتمجت َوِمْنُهْم  الصَّ ِِف    لِْمُزَك 
اُعْ  رَُضْواُطْوا  فَاِْن  َّْم   َواِنْ   ِمْنَها  ل

ْ٘ اَِذا ُهْم يَْسَخُطْوَن     ُيْعَطْوا ِمْنَها
 

رَُضوْ  اَنَُّهْم  ي ا  َولَْو  ا  ْ٘   الِٰلُ ُم  تيىهُ َما
حَ َورَُسْوُل   َوقَالُْوا    الِٰلُ ا  بُنَ سْ حمل 
َورَُسوْ   الِٰلُ َنا  تِيْ َسُيؤْ  فَْضلِٖه  حمل  ُل ْ٘ ِمْن 

ْ٘ اََِل     خجم  ريِغُبْونَ  الِٰلِ اِنَّا
 
 

ا َدقي اِنََّما  لِلُْفَقَرآءِ  لصَّ ُت 
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కేవలం యాచంచే నిరుపేద్లకు మరియు 

యాచంచని పేద్వారికి, 43  ('జ్కాత్) వావహా 

రాలపై నియమితులైన  వారికి మరియు ఎవరి 

హృద్యాలనైెతే (ఇసా్వం వైప్పకు) ఆక్రిష ంచ 

వలసి  ఉందో వారికి, బానిసల విముకిత  కరకు, 

రుణగర సిులైన వారి  కరకు, అలా్లహ్ మారగ ంలో 

(పోయేవారి) కరకు మరియు బాటస్వరుల 

కరకు. ఇది అలా్లహ్ నిరణ యించన ఒక్ విధి. 

మరియు అలా్లహ్ సరవజ్ఞు డు, మహా 

వివేక్వంతుడు.  

61. మరియు వారిలో కంద్రు పా్వక్త ను 

తమ మాటలతో బాధ్ క్లగ్రంచే 

వారునాిరు. వారంటారు: ''ఇతను 

(చప్పుడు మాటలు) వినేవాడు.'' 44   ఇల్ల 

అను: ''అతను వినేది మీ మేలుకే! అతను 

అలా్లహ్్ను విశ్వసిసి్వడు మరియు 

విశావసులను నముూత్యడు మరియు మీలో 

విశ్వసించన వారికి అతను కారుణామూరిత .'' 

మరియు అలా్లహ్ సంద్దశ్హరునికి బాధ్ 

క్లగ్రంచే వారికి, బాధ్ధక్రమైన శక్ష ఉంది.  

62. (ఓ విశావసుల్లరా!) మిమూలి 

సంతోష్పటిటానికి వారు మీ ముందు 

అలా్లహ్్పై పా్మాణాలు చేసిునాిరు. 

వాసివానికి వారు విశావసులే  అయితే, 

అలా్లహ్్ను మరియు ఆయన పా్వక్త ను 

సంతోష్పటిడమే వారి బాధ్ాత. 45   

 
43 ) ఫఖీరున్్: అంటే ఏమీ ఆదాయం లేనందుకు తన నిత్యావసరాలకు ఇతరులపై 

ఆధ్ధరప్డి ఉండేవాడు. ఇటి్ట వారు విధిలేక్ యాచంచవచ్చచ.  

 మిస్కీనున్్: ఆగతాప్రుడు. కంత ఆదాయం గలవాడు కాని అది అతని 

నిత్యావసరాలకు సరిపోదు. అతడు ఇతరులతో యాచంచ్చటకు వనుక్ంజ్వేసి్వడు. తన 

స్వవభిమానంలో ఉంటాడు. ఇటి్ట వాడికి వాడి లక్షణాలు చూసి ఇవావల. ('స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, 

'స'హీ'హ్్ ముసాిం).  

44) చూడండి, 9:74.  

45) చూడండి, 4:80 మరియు 3:31.  

َعلَْيَها  َوالْعيِملِْْيَ  ِكْْيِ  َوالَْمسي
قُ  وَ ْوبُهُ لُ َوالُْمَؤلََّفةِ  ِقَاِب  َِّف ْم  الر   

َوَِّفْ   ابْنِ وَ   الِٰلِ ْيِل  َسبِ   َوالْغيرِِمْْيَ 
بِْيلِ  َِن  محش  السَّ م    الِٰلُ وَ محش  الِٰلِ فَرِيَْضًة 

     ٌم َعلِْيٌم َحِكْي 



ِيْ َومِ  اِلَّ يُؤْ ْنُهُم  اْلَِِّبَّ َن  ُذْوَن 
اُُذنٌ  ُهَو  َخْيٍ محش  َويَُقْولُْوَن  اُُذُن  قُْل 
يُْؤِمنُ  يُْؤِمُن وَ   بِالِٰلِ   لَُّكْم 

َورَْْحَ  ِ   ةٌ لِلُْمْؤِمنِْْيَ  يَمنُوْ ل ِّلَّ ا ا ْيَن 
رَُسوْ محش  ْنُكمْ مِ  يُْؤُذْوَن  ِْيَن  َل َواِلَّ

     مٌ لَُهْم َعَذاٌب اَِْلْ  الِٰلِ 

ِ َُيْلُِفْوَن   لَُكْم لُِيُْضوُْكْممجت    الِٰلِ ب
اََحقُّ اَْن يُّرُْضْوُه اِْن   َورَُسْوُل ْ٘   الِٰلُ وَ 
     ْْيَ نِ ْؤمِ نُْوا مُ ََك 
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63. ఏమీ? అలా్లహ్్ను మరియు ఆయన 

సంద్దశ్హరుణిణ  విరోధించేవానికి నిశ్చయంగా, 

నరకాగ్రి శక్ష ఉంద్నీ, అద్ద అతని శాశ్వత 

నివాసమనీ, వారికి తెలయదా? ఇది 

ఘోరమైన అవమానం.   

64. తమ హృద్యాలలో ఉని (రహస్వా 
లను) సుషి్ంగా  తెలయజేసేటట్టవంట్ట 

సూరహ్్ వారికి విరుద్ధ ంగా అవతరింప్జేయ 

బడుతుంద్దమోనని, ఈ క్ప్ట-విశావసులు 

భయప్డుతునాిరు. వారితో అను: ''మీరు 

ఎగత్యళి చయాండి, మీరు (బయట 

ప్డుతుంద్ని) భయప్డుతుని విష్యానిి, 

అలా్లహ్ తప్ుక్ బయటపడిాడు.''  

65. నీవు వారిని అడిగ్రతే వారు తప్ుక్: 

''మేము కేవలం కాలకేష ప్రనికి మరియు 

ప్రిహాస్వనికి మాతర మే ఇల్ల మాటాాడు 

తునాిము, ''అని సమాధ్ధనమిసి్వరు. 

వారితో అను: ''ఏమీ మీరు అలా్లహ్్తో 

మరియు ఆయన సూచన (ఆయాత్) లతో 

మరియు ఆయన పా్వక్త తో వేళాకళం 

చేసిునాిరా?  

66. ''ఇక్ మీరు స్వకులు చప్ుక్ండి, 

వాసివానికి మీరు విశ్వసించన తరువాత 

సత్యానిి తిరసొరించారు.'' మీలో కంద్రిని 

మేము క్షమించనా ఇతరులను తప్ుకుండా 

శకిష సి్వము, ఎందుక్ంటే వాసివానికి వారు 

అప్రాధులు. 46  

67. క్ప్ట-విశావసులైన ప్పరుషులు మరియు 

క్ప్ట-విశావసులైన సి్కైలు, అంద్ర్మ ఒకే 

కవకు చందినవారు! వారు చడు గురించ 

ఆద్దశసి్వరు. మరియు మంచ నుంచ 

ఆప్పత్యరు. 47  మరియు తమ చేతులను 

(మేలు నుండి) ఆప్పకుంటారు. వారు 

 
46) చూడండి, 4:98.  

47) చూడండి, 3:104, 110, 114; 9:71, 112 మరియు 22:41. 

اَنَّ  َيْعلَُمْوْ٘ا  َادِدِ  مَ   ه  اَلَْم  ُيُّ   الِٰلَ ْن 
َل    َورَُسْوَل   َجَهنَّ   فَاَنَّ  ا  نَاَر  َخادِلً َم 
       الَْعِظْيُم ْزُي ْْلِ ذيلَِك امحش فِْيَها 

َعلَْيِهْم َُيْ  َل  تَُِنَّ اَْن  الُْمنيفُِقْوَن  َذُر 
ِ   ُسْوَرٌة تُنَب ِئُُهْم بَِما ِِفْ  قُِل محش  ِهمْ قُلُْوب
اِنَّ   ا ُُمْ   الِٰلَ اْسَتْهزُِءْوامجت  مَّ رٌِج 

   َن ُروْ ََتْذَ 
 

َْلَُقْولُنَّ  َساَْْلَُهْم  ُكنَّا َولَئِْن  اِنََّما   
َونَلْ  ي   بِالِٰلِ اَ قُْل    محشَعُب ََنُْوُض  ييتِٖه َوا

   َورَُسْوِلٖ ُكْنُتْم تَْسَتْهزُِءْوَن 
 
 

َكَفرْ  قَْد  َتْعَتِذُرْوا  َبعْ تُ ََل  َد  ْم 
َطآ محش  ْيَمانُِكمْ اِ  َعْن  نَّْعُف  ِ اِْن    َفةٍ ئ

ُنعَ  ِْنُكْم  ْب م  ِ بِاَنَُّهْم   ذ  َطآئَِفًةْۣ 
 خجم  ْْيَ ََكنُْوا ُُمْرِمِ 

 ْ َوال َبْعُضُهمْ ُمنيفِ اَلُْمنيفُِقْوَن   قيُت 
ِْنْۣ  بِالُْمْنَكرِ  جحم  َبْعٍض   م  يَاُْمُرْوَن 

الَْمْعُرْوِف  َعِن  َويَْنَهْوَن 
  الِٰلَ نَُسوا  محش  مْ َيهُ اَيْدِ   نَ َويَْقبُِضوْ 
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అలా్లహ్్ను మరచ పోయారు, కావున ఆయన 

కూడా వారిని మరచపోయాడు. 48 

నిశ్చయంగా, ఈ క్ప్ట-విశావసులే 

అవిధేయులు (ఫాసిఖూన్).  

68. మరియు క్ప్ట విశావసులైన 

ప్పరుషులకు మరియు క్ప్ట విశావసులైన 

సి్కైలకు మరియు సతా-తిరస్వొరులకు, 

అలా్లహ్ నరకాగ్రి వాగాద నం చేశాడు. 

వారందులో శాశ్వతంగా ఉంటారు. అద్ద వారికి 

తగ్రనది. మరియు అలా్లహ్ వారిని శ్ప్తంచాడు 

(బహష్ొరించాడు). మరియు వారికి 

ఎడతెగని శక్ష ఉంట్టంది.  

69. (మీరు కూడా) గతించన మీ 

పూరివకుల వంట్ట వారు. వారు మీక్ంటే 

ఎకుొవ బలవంతులు, ధ్నవంతులు 

మరియు అధిక్ సంత్యనం గలవారు. వారు 

తమ భాగప్ప ఐహక్ సుఖాలను 

అనుభవించారు. మీరు కూడా మీ 

పూరివకులు అనుభవించనటా్ట మీ భాగప్ప 

ఐహక్ సుఖాలను అనుభవించారు. వారు 

ప్డినట్టవంట్ట వారు  వాదోప్వాదాలలో మీరు 

కూడా ప్డాడ రు. ఇల్లంట్ట వారి క్రూలు 

ఇహలోక్ంలోనూ మరియు ప్రలోక్ంలోనూ 

వారు మవుత్యయి. మరియు ఇల్లంట్ట వారే, 

నషి్కనికి గురి్అయేా వారు.  

70. ఏమీ? వారి పూరీవకుల గాధ్ వారికి 

అంద్లేదా? నూ'హ్్ జ్ఞతివారి, 'ఆద్, 
స'మూద్, 49  ఇబాాహీమ్ జ్ఞతివారి, 50 

మద్యన్ (షు'ఐబ్) పా్జ్ల 51  మరియు 

 

48) చూడండి, 45:34. 

49) నూ'హ్్, హూద్, 'స్వల'హ్ ('అలైహమ్ స.)ల గాథల కరకు చూ. 7:59-79. 

50) ఇబాాహీమ్ ('అ.స.) జ్ఞతివారు, బాబిలోనియనులు. దాదాప్ప 1100 సంవతసరాలు 

కీర సిుశ్కానికి ముందు వారు అస్కసరియన్్ల దావరా అప్జ్యం పంది నాశ్నం చేయబడాడ రు. 

51) మద్యన్ పా్జ్ల గాథలకు చూడండి, 7:85-93. 

ْ نَّ اِ محش  فَنَِسَيُهمْ  ال هُ   ُم  ُمنيفِقِْْيَ 
     فيِسُقْوَن الْ 

َوالُْمنيفِقيِت الُْمنيفِقِ   الِٰلُ وََعَد   ْْيَ 
محش َن فِيَْها ِِلِيْ اَر َجَهنََّم خي اَر نَ َوالُْكفَّ 

َحْسُبُهمْ  َولَُهْم مجت  الِٰلُ َولََعَنُهُم  مجت  ِِهَ 
قِْيٌم     يحضَعَذاٌب مُّ

 
 

 ِ اََشدَّ يْ ََكِلَّ ََكنُْوْ٘ا  َقْبلُِكْم  ِمْن    َن 
وَّ ِمنْ  ةً  قُوَّ اَْمَواًَل اَكْ ُكْم  ََثَ 

اَْوََل  فَاْسَتْمَتعُ وَّ ِِبََل ًدامحش  قِِهْم ْوا 
َكَما قُِكْم  ِِبََل   ُتمْ عْ فَاْسَتْمتَ 

َقْبلُِكْم  ا ِمْن  ِْيَن  اِلَّ ْسَتْمَتَع 
ِْي َخاُضوْ ِِبََل  محش اقِِهْم وَُخْضُتْم ََكِلَّ
ِِف   ئَِك اُول   اَْعَمالُُهْم  َحبَِطْت 
نْ  وَ يَ ادلُّ ُهُم  اُول  وَ مجت  اَْليِخَرةِ ا  ئَِك 

ْوَن      اْْليِِسُ
 

ِْيَن ِمْن َقبْ اَلَْم يَاْتِهِ   َقْوِم  ِهمْ لِ ْم َنَباُ اِلَّ
اِبْريهِْيَم  وََّع   نُْوٍح  َوَقْوِم  َثُمْوَدممق  وَّ ٍد 

ِب   محش  َوالُْمْؤتَِفكيِت            َمْدَينَ   َواَْصحي
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తలకిర ందులు చేయబడిన ప్టిణాల (లూ'త్) 
వారి (గాధ్లు అంద్లేదా)? 52 వారి పా్వక్త లు 

వారి వద్ద కు సుషి్మైన సూచనలు తీసుకని 

వచాచరు. అలా్లహ్ వారికి అనాాయం 

చేయద్లచ్చకలేదు కాని, వారే తమకు 

త్యము అనాాయం చేసుకుంట్ట ఉనాిరు.  

71. మరియు విశావసులైన ప్పరుషులు 

మరియు విశావసులైన సి్కైలు ఒక్రికక్రు 

సేిహతులు. వారు మంచ గురించ 

ఆద్దశసి్వరు (బోధిసి్వరు) మరియు చడు నుంచ 

ఆప్పత్యరు (వారిసి్వరు) మరియు నమా'జ్ను 

నెలకలుుత్యరు మరియు విధిదానం 

('జ్కాత్) చలాసి్వరు మరియు అలా్లహ్్కు 

మరియు ఆయన పా్వక్త కు విధేయులై 

ఉంటారు. ఇల్లంట్ట వారినే అలా్లహ్ 

క్రుణిసి్వడు. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్ సరవ 

శ్కిత మంతుడు, మహా వివేచనాప్రుడు.  

72. మరియు అలా్లహ్ విశావసులైన 

ప్పరుషు లకు మరియు విశావసులైన సి్కైలకు 

కిర ంద్ కాలువలు పా్వహంచే సవరగ వనాల 

వాగాద నం చేశాడు. అక్ొడ వారు శాశ్వతంగా 

ఉంటారు. మరియు శాశ్వతమైన సుఖాలుని 

ఆ సవరగ వనాలలో, వారి కరకు ప్రిశుద్ధ  

నివాస్వలు ఉంటాయి. 53  వాటనిిట్ట క్ంటే 

మించంది వారికి లభించే అలా్లహ్ పా్సనిత. 

అద్ద ఆ గొప్ు స్వఫలాం (విజ్యం).  

73. ఓ పా్వకాత ! సతా-తిరస్వొరులకు 

మరియు క్ప్ట-విశావసులకు విరుద్ధ ంగా 

ప్రట్టప్డు (జిహాద చేయి) మరియు వారిప్టా 

క్ఠినంగా వావహరించ్చ. మరియు వారి 

ఆశ్రయం నరక్మే. అది అతిచడడ  గమాస్వు నం.  

 
52) స్డోమ్, గొమోరార హ్్లు, లూ'త్ ('అ.స.) పా్జ్ల నగరాలు. చూ. 7:80-84, 11:69-83. 

53) చూడండి, 38:50. 'అద్ిర్: అవతరణ పా్కారం ఈ శ్బద ం మొటిమొద్ట పై ఆయత్లో 

వచచంది. 'అద్ిర్ - అంటే శాశ్వతమైన అని అరు ం.  

ََكَن       َفَما  مجت  ُهْم بِاْْلَي ِنيِت ُسلُ ْم رُ ْتهُ َت اَ 
ََكنُْوْ٘ا   الِٰلُ  يِكْن  َول   ِْلَْظلَِمُهْم 
   َيْظلُِمْوَن    ُهمْ اَنُْفسَ 

 
بَ ُمْؤِمني َوالْ   نَ َوالُْمْؤِمُنوْ  ْم  ْعُضهُ ُت 

َبْعٍض    يَاُْمُرْوَن  جحم  اَْوِْلَآُء 
ا  بِالَْمْعُرْوِف  َعِن    َكرِ لُْمْن َويَْنَهْوَن 

اوْ ْيمُ َويُقِ  َويُْؤتُْوَن َن  يوةَ  ل لصَّ
َويُِطْيُعْوَن   كيوَة  محش  َورَُسْوَل    الِٰلَ الزَّ

  الِٰلَ نَّ  اِ محش  الِٰلُ   ُهمُ َسَيَْْحُ اُول ئَِك  
    ِكْيمٌ حَ َعزِيٌْز  

َوالُْمْؤِمنيِت    لِٰلُ ا َد  وَعَ  الُْمْؤِمنِْْيَ 
اَْلَنْهي  ََتْتَِها  ِمْن  َتِْرْي  ُر  َجٰنٍت 

فِيْ ِِلِيْ خي  ِِفْ  َوَمسي ا  هَ َن  َطي َِبًة  ِكَن 
َعْدنٍ  َِن  محش  َجٰنِت  م    الِٰلِ َورِْضَواٌن 

   خجم ُم  لَْعِظيْ ا ْوُز  َو الْفَ ذيلَِك هُ محش  اَْكَِبُ 
اْلَّ  ا ا جَ   ِِبُّ ييْ٘اَيَُّها  ارَ لْكُ هِِد    فَّ

َعَلْيِهمْ  َواْغلُْظ  محش  َوالُْمنيِفقِْْيَ 
َجَهنَّمُ    ِصْيُ الْمَ   َوبِْئَس محش  َوَماْويىُهْم 
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74. ''మేము ఏమీ (చడు మాట) 

అనలేదు!'' అని, వారు అలా్లహ్్పై 

పా్మాణంచేసి  అంట్ట నాిరు. కాని వాసివానికి 
వారు సతా తిరస్వొ రప్ప  మాట  అనాిరు. 

మరియు ఇసా్వంను స్కవక్రించన తరువాత 

దానిని తిరసొరిం చారు. మరియు వారికి 
అస్వధ్ామైన దానిని చేయద్లచ్చకునాిరు. 

అలా్లహ్ మరియు ఆయన పా్వక్త , (అలా్లహ్్) 

అనుగర హంతో వారిని సంప్నుిలుగా 

చేశారనేక్దా! వారు ఈవిధ్ంగా పా్తీకారం 

చేసిునాిరు. ఇప్పుడైనా వారు 

ప్శాచతి్యప్ప్డితే అది వారికే మేలు. మరియు 

వారు మరలపోతే, అలా్లహ్ వారికి ఇహ 

లోక్ంలోనూ మరియు ప్రలోక్ంలోనూ, బాధ్ధ 

క్రమైన  శక్ష విధిసి్వడు. మరియు భూమిలో 

వారికి ఏ రక్షకుడు గానీ సహాయకుడు గానీ 

ఉండడు. (7/8)  

75. * మరియు వారిలో (కంద్రు) ఈ 

విధ్ంగా అలా్లహ్్పై పా్మాణం చేసేవారు కూడా  

ఉనాిరు: ''ఆయన  (అలా్లహ్్) తన 

అనుగర హంతో మాకేమి పా్స్వదించనా మేము 

తప్ుక్ దానం చేసి్వము మరియు 

సద్వరత నులమై ఉంటాము.''   

76. కాని ఆయన  (అలా్లహ్్) తన అనుగర హం 

వలా వారికి (ధ్నం) పా్స్వదించనప్పుడు, వారు 

ప్తసినారితనం పా్ద్రిశంచారు. విముఖత 

చూప్పతూ వనుక్కు మరలపోయారు.   

77. ఆ ప్తద్ప్ వారు అలా్లహ్్తో చేసిన 

వాగాద నం పూరిత  చేయనందుకు, అసతాం 

ప్లకినందుకు, ఆయనను క్లుసుకునే (ప్పన్
రుత్యు న) దినం వరకు, ఆయన వారి హృద్్

యాలలో కాప్టాం నాట్టకునేటటా్ట చేశాడు.  

78. ఏమీ? వారి గుపి్రహస్వాలు మరియు 

వారి రహసా సమాలోచనలు, అలా్లహ్్కు 

తెలుసని వారికి తెలయదా? మరియు 

َولََقْد قَالُْوا  محشَما قَالُْوا بِالِٰلِ  ُفْونَ لِ َُيْ 
َبْعَد   َوَكَفُرْوا  الُْكْفرِ  ََكَِمَة 

وْ   ِهمْ اِْسَلمِ  َيَنالُْواوََهمُّ لَْم  بَِما    مجتا 
اِ َنَقُمْوْ٘ َما  وَ  ْ٘ ا  اَْغنيىُهُم    َلَّ   الِٰلُ اَْن 

فَْضلِهٖ   َورَُسْوُل   يَُّتْوبُْوا  مجت  ِمْن  فَاِْن 
خَ يَ  َّهُ ْيً ُك  ل َّْوا   اِنْ وَ   مجتمْ ا  يََّتَول

ْبُهُم   ِ ِِف   الِٰلُ ُيَعذ  اَِْلًْما  َعَذابًا 
َواَْليِخرَ  ْنَيا  لَهُ َومَ مجت  ةِ ادلُّ ِِف ا  ْم 

ٍ وَّ اَْلَ  ِٰل      ِصْيٍ  نَ ََل ْرِض ِمْن وَّ
  
  

عيَهَد  َومِ  ْن  مَّ يتيىَنا    الِٰلَ ْنُهْم  ا لَئِْن 
َقنَّ   دَّ َْلَصَّ فَْضلِٖه  َننَّ  ُكوْ َوَْلَ ِمْن 

   ِحْْيَ لٰصلِ ا نَ مِ 
 

بِٖه  َِبِلُْوا  فَْضلِٖه  ِْن  م  يتيىُهْم  ا  ْ٘ ا فَلَمَّ
َّْوا وَُّهمْ  ْعرِ  َوتََول     ُضْونَ مُّ

 

  ْومِ  يَ بِِهْم اَِلي لُوْ قُ   َقَبُهْم نَِفاقًا ِِفْ فَاَعْ 
ْ٘ اَْخلَُفوا    يَلَْقْونَه   َما وََعُدْوُه    الِٰلَ بَِما

     ْونَ ْكِذبُ َوبَِما ََكنُْوا يَ 

اَنَّ  َيعْ ْم  لَ اَ  ِسَُّهْم    الِٰلَ َلُمْوْ٘ا  َيْعلَُم 
ىُهْم َواَنَّ   ُم اْل   الِٰلَ َوََنْوي  ممه   ُغُيْوِب َعلَّ
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నిశ్చయంగా అలా్లహ్ అగోచర విష్యాలనీి 

బాగా తెలసినవాడు.  

79. మనసూురిత గా సంతోష్ంతో (అలా్లహ్ 

మారగ ంలో) దానం చేసే విశావసులను నిందించే 

వారినీ మరియు తమ శ్రమ (ఫలతం) తప్ు 

మరేమీ ఇవవటానికి లేని వారిని ఎగత్యళి చేసే 

వారినీ, అలా్లహ్ ఎగత్యళికి గురిచేసి్వడు. 

మరియు వారికి బాధ్ధక్రమైన శక్ష ఉంట్టంది.  

80. (ఓ పా్వకాత !) నీవు వారి (క్ప్ట-విశావ 

సుల) క్షమాప్ణ  కరకు వేడుకునాి, (లేదా 

వారి క్షమాప్ణ  కరకు) వేడుకక్  పోయినా – 

ఇంకా నీవు డెభై్ైస్రాు వారి క్షమాప్ణ కరకు 

వేడుకునాి – అలా్లహ్ వారిని క్షమించడు.54 

ఎందుక్ంటే వాసివానికి వారు అలా్లహ్్ను 

మరియు ఆయన పా్వక్త ను తిరసొరించారు. 

మరియు అలా్లహ్ అవిధేయులైన పా్జ్లకు 

సనాూరగ ం చూప్డు. 55  

81. (తబూక్ ద్ండయాతర కు పోకుండా) 

వనుక్ ఆగ్రపోయిన వారు, అలా్లహ్ 

సంద్దశ్హరుడు వళిున తరువాత (తమ 

ఇండాలో) కూరోచవటం పై సంతోష్ప్డాడ రు. 

మరియు వారు తమ ధ్న-సంప్తిులతో 

మరియు తమ పా్రణాలతో అలా్లహ్ మారగ ంలో 

పోరాడటానిి (జిహాద చేయటానిి) 

అసహాంచ్చకునాిరు. మరియు వారు 

ఇతరులతో: ''ఈ తీవామైన వేడిలో 

వళుక్ండి!'' అని అనాిరు. వారితో అను: 

''(భగభగ  మండే) నరకాగ్నన దీని క్ంటే 

ఎకుీవ  వేడిగా ఉంట్టంది.'' అది వారు అరు ం 

చేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది!  

 

54) దైవ పా్వక్త  ముహమూద్ ('స'అ.స.) తన శ్తుర వులను క్షమించమని అలా్లహ్్ (సు.త.)ను 

పా్రరిు ంచనటా్ట బు'ఖారీ, ముసాిం, ఇతరుల  'స'హీ'హ్్ 'హదీస్'ల దావరా తెలుసిుంది.  

55) చూడండి, 76:3.  

 
ِيْ  الُْمطَّ اَِلَّ يَلِْمُزْوَن  ِمَن و ِعِ َن  ْْيَ 
 ْ ِْيَن ََل ْؤمِ مُ ال َدقيِت َواِلَّ نِْْيَ ِِف الصَّ

فَيَسْ  ُجْهَدُهْم  اَِلَّ  ْوَن  َخرُ َّيُِدْوَن 
َولَُهْم   الِٰلُ َر  َسخِ محش  ْنُهمْ مِ  ِمْنُهْمحمس 

    َعَذاٌب اَِْلٌْم 
تَْستَ  ََل  اَْو  لَُهْم  َ اِْسَتْغفِْر  ل   محشُهمْ ْغفِْر 

تَسْ  َسْبعِ اِْن  لَُهْم  فَلَْن  مَ ْْيَ َتْغفِْر  ًة  رَّ
بِاَنَُّهْم محش  لَُهمْ   الِٰلُ َر  ْغفِ يَّ  ذيلَِك 

 ََل   الِٰلُ وَ محش  َورَُسْوِلٖ   بِالِٰلِ َكَفُرْوا  
 خجم َم الْفيِسقِْْيَ َقوْ الْ  يَيْهدِ 

 

بَِمْقَعِدهِْم   الُْمَخلَُّفْوَن  فَرَِح 
رَُسْوِل   يَف  اَْن ُهْوْ٘ َوَكرِ   الِٰلِ ِخل ا 

 َ ِ ا ّيُّ بِاَْمَوال وَ هِ هُِدْوا   ِِفْ اَنُْفِسِهْم  ْم 
ِِف   الِٰلِ بِْيِل  سَ  َتْنفُِرْوا  ََل  َوقَالُْوا 

 ِ ا  َشدُّ َم اَ قُْل نَاُر َجَهنَّ محش  اْْلَر   لَوْ محش  َحرًّ
    نُْوا َيْفَقُهْونَ ََك 
 



 భాగం: 10 9. సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 389 10 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ التَّْوبَة   -9
 

82. ఇప్పుడు వారిని  (తమ నిరావక్ం ప్టా)  

కంత నవువకనివువ, చవరకు వారు, తమ 

క్రూలకు ఫలతంగా ఎకుొవగా ఏడుసి్వరు.  

83. కావున (ఓ పా్వకాత !) ఒక్వేళ అలా్లహ్ 

నినుి తిరిగ్ర వారిలో (క్ప్ట-విశావసులలో) 

ఒక్ వరగ ం  వద్ద కు తీసుకని పోతే! మరియు 

వారు నినుి (మర్కక్ ద్ండ  యాతర కు) 

పోవటానికి అనుమతి అడిగ్రతే! వారితో అను: 

''మీరు నాతో ఏ మాతర ం బయలుద్దర వదుద ! 

మరియు నా  ప్క్షమున శ్తుర వులతో 

పోరాడనూ  వదుద ! వాసివానికి, మీరు మొద్ట 

కూర్కచని ఉండటానికి ఇషి్ప్డాడ రు, కాబటి్ట 

మీరు వనుక్ ఉండి పోయిన వారితో 

(ఇండాలోనే) కూర్కచని ఉండండి.''  

84. మరియు వారిలో (క్ప్ట-విశావసులలో) 

ఎవరైనా మరణిసిే, అతడి నమా'జే 

జనా'జహ్్ కూడా నీవు ఏ మాతర ం చేయకు 

మరియు అతని సమాధి వద్ద  కూడా 

నిలబడకు.56 నిశ్చయంగా, వారు అలా్లహ్్ను 

మరియు ఆయన పా్వక్త ను తిరసొరించారు. 

మరియు వారు అవిధేయులు (ఫాసిఖూన)  గా 

ఉని సిు తిలోనే మరణించారు.  

 

56 ) ఈ ఆయత్ క్ప్ట-విశావసుల నాయకుడు 'అబుద లా్లహ్ బిన్-ఉబైెను గురించ 

అవతరింప్ జేయబడింది. కాని ఈ ఆజ్ు  క్ప్ట-విశావసులంద్రికీ వరిత సిుంది. 'అబుద లా్లహ్ 

బిన్-ఉబైె మరణించ నప్పడు అతని కుమారుడు ' అబుద లా్లహ్ (ర'ది.'అ) దైవపా్వక్త  

('స'అ.స.) ద్గగ రికి వచచ, అతని ('స'అ.స.) అంగ్రని తన తండాికి క్ఫన్గా తడిగ్రంచటానికి 

అడుగుత్యడు మరియు అతని ('స'అ.స.) తో తన తండాి నమా'జే జ్నా'జ్హ్్ చేయమని 

కూడా కరుత్యడు. దైవపా్వక్త  ('స'అ.స.) తమ అంగ్రని ఇసి్వరు. 'ఉమర్ (ర'ది.'అ.) ఆప్తనా, 

వినకుండా నమా'జే జ్నా'జ్హ్ కూడా చేసి్వరు. ఆ తరువాత ఈ ఆయత్ అవతరింప్ 

జేయబడింది. ('స'హీ'హ్్ బు'ఖారీ, తఫ్ససర్ సూరహ్్ అత్-తౌబహ్్ మరియు 'స'హీ'హ్్ 

ముసాిం, కిత్యబ్ సిఫాత్ అల్-మునాఫిఖీన్ వ అ'హ్్ కామహుమ్). ఇక్ొడ మర్కక్ విష్యం 

విశ్ద్మయేా ద్దమిటంటే: ఎవడైతే నిజ్మైన విశావసుడుకాడో అతని మోక్షం కరకు ఎంత 

పద్ద వారు పా్రరు న చేసినా అది అంగీక్రించబడదు. 

ْْلَْبُكْوا َكثِْيًامجت   فَلَْيْضَحُكْوا قَلِْيًل وَّ
    ُبْوَن  ْوا يَْكسِ ََكنُ    بَِما َجَزآءًْۣ 

َطآ اَِلي   الِٰلُ َك  َجعَ رَّ فَاِْن   ِنُْهْم   ئَِفٍة م 
لَّْن   َفُقْل  لِلُْخُرْوِج  فَاْسَتاَْذنُْوَك 

َمِعَ  اَ ََتْرُُجْوا  لَنْ   بًَدا  ِ ُتقَ   وَّ لُْوا ات
ا  َعُدوًّ رَِضيُْتْم محش  َمِعَ  اِنَُّكْم 

فَاْقُعدُ  ٍة  َمرَّ َل  اَوَّ َمعَ بِالُْقُعْودِ    ْوا 
    لِفِْْيَ اْْلي 
 

 ِ تَُصل     َوََل 
ِْنهُ   لََعيْ٘ م  مَّ اََحٍد  اَت  ْم 

قَِْبِٖه  لََعي  َتُقْم  ََل  وَّ اِنَُّهْم محش  اَبًَدا 
َومَ ْوِلٖ َورَسُ   بِالِٰلِ َكَفُرْوا     ُهمْ وَ اتُْوا   

    ِسُقْوَن في 
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85. కావున వారి సిరిసంప్ద్లు గానీ, వారి 

సంత్యనం గానీ నినుి ఆశ్చరాంలో ప్డవేయ 

నివవకూడదు. నిశ్చయంగా, అలా్లహ్్! వాట్ట 

వలన, ఇహలోక్ జీవితంలో వారిని శకిష ంచగోరు 

తునాిడు మరియు వారు సతా-తిరస్వొర 

సిు తిలోనే తమ పా్రణాలను కలోుత్యరు.57   

86. మరియు: ''అలా్లహ్్ను విశ్వసించండి. 

ఆయన పా్వక్త తో క్లసి పోరాడండి (జిహాద 

చేయండి)!'' అని సూరహ్్ అవతరింప్జేయ్

బడినప్పడు, 58  వారిలోని శీరమంతులు నీతో: 

''మమూలి కూరుచని ఉండే వారితో ప్రట్ట 

విడిచపటి్ట.'' అని అనుమతి కరుత్యరు.  

87. వారు, వనక్  ఉండిపోయే వారితో ఉండ 

టానికి ఇషి్ప్డాడ రు. వారి హృద్యాల మీద్ 

ముదా్ వేయబడి వుంది, కావున వారు అరు ం 

చేసుకలేరు.59  

88. కాని, పా్వక్త  మరియు అతనితో ప్రట్ట 

విశ్వసించన వారు తమ సిరిసంప్ద్లతో 

మరియు తమ పా్రణాలతో (అలా్లహ్ 

మారగ ంలో) పోరాడారు (జిహాద చేస్వరు). 

వారంద్రికీ అనిి పా్యోజ్నాలు ఉనాియి. 

మరియు వారంద్ర్మ స్వఫలాం పందుత్యరు.  

89. వారి కసం అలా్లహ్ కిర ంద్ కాలువలు 

పా్వహంచే సవరగ వనాలను సిధ్ధ ం చేసి 

ఉంచాడు, వాట్టలో వారు శాశ్వతంగా 

ఉంటారు. ఇద్ద గొప్ు స్వఫలాం.  

 

57) చూ. 9:55, 3:178 మరియు 8:28; ఈ ఆయత్ దాదాప్ప 9:55 మాదిరిగానే ఉంది. 

58) ఆయాతులు 9:73, 81, 86, 88 లలోని జిహాద్ కొరకు చూ.2 :218, వాా. 162, 

5:54, వాా 40, 22:78 వాా. 54.  

59) చూడండి, 7:100-101.  

َواَْوََلُدُهمْ  اَْمَوالُُهْم  ُتْعِجْبَك  محش  َوََل 
َبهُ عَ  يُّ اَنْ   الِٰلُ اِنََّما يُرِيُْد   ِ ْم بَِها ِِف ذ 

نْ  وَ يَ ادلُّ اَنْفُ ا  وَُهْم    ُسُهمْ تَزَْهَق 
    كيفُِرْوَن 

يِمُنْوا   ا اَْن  ُسْوَرٌة  اُنْزِلَْت   
ْ٘   بِالِٰلِ َواَِذا
َمَع  هُِدوْ ا وَجَ  اْسَتاَْذنََك  ِلِ ُسوْ رَ ا   

َذْرنَا  َوقَالُْوا  ِمْنُهْم  ْوِل  الطَّ اُولُوا 
َع الْقيعِدِ     ْيَن نَُكْن مَّ

 
بِاَ رَُض  َمعَ ْوا  يَُّكْونُْوا  َوالِِف اْلَْ   ْن 

ََل    لََعي   َوُطبِعَ  َفُهْم  قُلُْوبِِهْم 
   َيْفَقُهْوَن 

يمَ  ا ِْيَن  َواِلَّ الرَُّسْوُل  يِكِن  َمعَ ُنوْ ل  ه  ا 
َ   ْوادُ جيهَ  َواَنُْفِسِهمْ بِا محش  ْمَوالِِهْم 

اْْلَْييُت  لَُهُم  َواُول ئَِك  حمس  َواُول ئَِك 
 ْ    ْوَن ُمْفلِحُ ُهُم ال

جَ   الِٰلُ   اََعدَّ  َتْ نٰ لَُهْم  ِمْن ٍت  رِْي 
فِْيَها   تَِها ََتْ  ِِلِْيَن  خي ذيلَِك  محش  اَْلَنْهيُر 

    خجم الَْفْوُز الَْعِظْيُم 
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90. మరియు స్వకులు చపేు ఎడారి 

వాసులు (బదూద లు) 60  కూడా వచచ వనుక్ 

ఉండిపోవటానికి అనుమతి అడిగారు. ఈ  

విధ్ంగా అలా్లహ్ మరియు ఆయన పా్వక్త కు 

అబదాధ లు చప్తున వారు కూరుచండి 

పోయారు. తవరలో సతా-తిరస్వొరులకు 

బాధ్ధ క్రమైన శక్ష ఉండగలదు.  

91. బలహీనులు మరియు వాాధిగర సిులు 

మరియు పా్యాణప్ప ఖరుచలు లేనివారు, 

ఒక్వేళ అలా్లహ్్కు మరియు ఆయన పా్వక్త కు 

వాసివానికి విశావసప్రతుర లై ఉంటే వారిపై 

ఎల్లంట్ట దోష్మూ లేదు. సజ్జ నులపై కూడా 

ఎల్లంట్ట దోష్ము లేదు. మరియు అలా్లహ్ 

క్షమాశీలుడు, అప్రర క్రుణాపా్దాత.  

92. మరియు ఎవరైతే నీ వద్ద కు వచచ 

వాహనాలు కరినప్పుడు నీవు వారితో: ''నా 

ద్గగ ర మీకివవటానికి ఏ వాహనం లేదు.'' అని 

ప్లకినప్పుడు, ఖరుచ చేయటానికి తమ 

ద్గగ ర ఏమీ లేదు క్దా అనే చంతతో క్నీిరు 

కారుచతూ తిరిగ్ర  పోయారో, అల్లంట్టవారిపై  

కూడా ఎల్లంట్ట  దోష్ము లేదు.  

93. (*) కాని వాసివానికి ధ్నవంతులై 

కూడా, వనుక్ కూరుచని  వారితో 

ఉండటానికి ఇషి్ప్డి, నినుి అనుమతి అడిగే 

వారిపై మాతర ం దోష్ము గలదు. అలా్లహ్ వారి 

హృద్యాల మీద్ ముదా్వేసి ఉనాిడు, 

అందువలా వారు తెలుసుక లేక్ 
పోతునాిరు.61  

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

 
60) అల్-అ'అరాబు: అంటే, ఎడారి వాసులు (బదూద లు). ఈ ప్దానికి ఇంకా చూడండి, 

9:97, 98, 99, 101, 120, 33:20, 48:11,16 మరియు 49:14. 

61) వీరు ఆయత 86, 87లలో పేర్కొనబడడ  క్ప్ట-విశావసులు.   
------- 

ْعَراِب  اَْلَ َن  مِ ُرْوَن  َعذ ِ الْمُ   وََجآءَ 
َكَذبُوا  ِْيَن  اِلَّ َوَقَعَد  لَُهْم  ِْلُْؤَذَن 

َِسُيِص محش  َورَُسْوَل    الِٰلَ  اِلَّ َن  يْ ْيُب 
    ٌم اَِْلْ  ٌب ْوا ِمْنُهْم َعَذا َكَفرُ 

 

لََعَ لَْي  لََعَ  َس  َوََل  َعَفآِء  الضُّ  
َّيُِدْوَن   ََل  ِْيَن 

اِلَّ َوََل لََعَ  الَْمرْٰضي 
يُ  حَ ْنِفقُ َما  نََصُحْوا  اِذَ   جٌ رَ ْوَن  ِ ا    لِِلٰ

ِمْن  محش  َورَُسْوِلٖ  الُْمْحِسنِْْيَ  لََعَ  َما 
 يحض  ِحْيٌم  ٌر رَّ َغُفوْ   الِٰلُ وَ محش  َسبِْيلٍ 

لََعَ   ََل  ِ اوَّ اَ يْ ِلَّ  ْ٘ َما اَِذا   كَ تَوْ َن 
َماْ٘  اَِجُد  ََلْ٘  قُلَْت  ِْلَْحِملَُهْم 

وَّ  َّْوا  تََول َعلَْيهِممس   نُُهمْ اَْعيُ اَْْحِلُُكْم 
 َّيُِدْوا  َن   مِ ُض تَفِيْ 

ْمِع َحَزنًا اََلَّ ادلَّ
    ىجت َما ُيْنفُِقْوَن 

لََعَ  بِْيُل  السَّ ِاِنََّما  اِلَّ ْيَن   
 َ وَُهْم  ْسَتاْذِ ي رَُضْوا مجت  آءُ ْغنِيَ اَ نُْونََك 
 ِ ُكْونُْوا َمَع اْْلََوالِِفحمل َوَطَبَع يَّ اَْن  ب

َفُهْم ََل   الِٰلُ  َن لَُموْ َيعْ   لََعي قُلُْوبِِهْم 
  
 


