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53. [(*)] ''మరియు నన్ను నేన్న (ఈ నింద 

న్నిండి) విముకి్త చేసుకోవడిం లేదు. 16  

వాస్త వానక్త మానవ మనసుు చెడు (పాపిం) 

చేయటానక్త పురికొలుపుతూ ఉింటింది – నా 

పర భువు కరుణించినవాడు తపప – 

నశ్చయింగా, నా పర భువు క్షమాశీలుడు, 

అపార కరుణాపర దాత.''  

54. మరియు రాజు  అనాుడు: 17 ''అతనన 

నా వదద కు తీసుకొనరిండి నేన్న అతనన పర త్యే 

కింగా నా  కొరకు నయమించుకుింటాన్న.'' 

(యూసుఫ్) అతనతో మాటాాడినపుపడు 

(రాజు) అనాుడు: ''నశ్చయింగా నీవు ఈ 

నాటి న్నిండి మా వదద  ఉనుత సా్థనింలో 

నమమకిం గల వేకి్తగా పరిగణించబడతావు.''  

55. (యూసుఫ్) అనాుడు: ''నన్ను దేశ్పు 

కోశాగారాధికారిగా నయమించిండి. 

నశ్చయింగా, నేన్న జా్ఞనిం గల మించి 

రక్షకుడన్న.''  

56. మరియు ఈ విధింగా మేము యూసుఫ్ 

కు భూమపై అధికారాను పర స్థదిించాము. 

దానతో అతన్న తన ఇష్ట  పర కారిం వేవహ 

రిించ గలిగాడు. మేము కోరిన వారి మీద మా 

కారుణాేను ధారపోస్థత ము. మరియు మేము 

స్జ్జ న్నల పర తిఫలాను వేరాిం చేయము.  

57. మరియు విశ్వసించి, భయ-భకిులు 

గల వారిక్త, పరలోక పర తిఫలమే ఎింతో 

ఉతత మమైనది.  

58. మరియు యూసుఫ్ (జోసెఫ్) సోదరులు 

వచిచ అతన ముిందు పర వేశించారు. అతన్న 

వారిన గురిిించాడు కాన, వారు అతనన 

గురిిించలేక పోయారు.  

 
16) ఈ వాకాేను కొిందరు వాేఖ్యేతలు యూసుఫ్ ('అ.స్.) ఉచచరిించారన మరికొిందరు 

(ఇబ్ను-కసీ'ర్) ఇది 'అ'జీ'జ్ యొకక పర వచనమన అింటారు.  

17) ఆ రాజు పేరు రయ్యాన్ బిన్-వలీద్ అింటారు.  

اُبَر    ْ   ئُ َوَما٘  انلَّْفَس مجت  َنْفس  ا نَّ 
ا   ْوْٓء   ب السُّ  ٌۣ اَرة  َم  ََلَمَّ رَح  َما  ْ َلَّ    محش َرب  

ْ  ا نَّ  ْيم   َرب       َغُفْور  رَّح 
 
 
ْ ب ه ٘ ُك لَْمل  َل ا َوَقا  ْخل ْصُه   اَْستَ  اْئُتْوِن 

 ْ َْفس  ا ََكََّمٗه َقاَل ا نََّك اْْلَْوَم  مجت  نل  فََلمَّ
ْيَنا َمك ْْي  اَم ْْي       ََلَ

 
 

ئ ن  اَْلَْرض  
ْ لََعي َخَزآْ مجت  قَاَل اْجَعلِْن 

 ْ    َحف ْيظ  َعل ْيم   ا ن  

ل  َوكَ  مَ ذي ِف  َك  ُوُْسَف  ْل  نَّا  كَّ
مجت   اُ يَتَ اَْلَْرض  َ   َبوَّ ي َحْيُث    محش َشآْءُ م ْنَها 

ََّشآْءُ  ن َمْن  ب رَْْحَت َنا  ْيُب  َوََل   نُص 
ن ْْيَ  ْيُع اَْجَر الُْمْحس     نُض 

يَمُنْوا  ا ل  َّلَّ ْيَن  َخْْي   َرة   اَْليخ  َوََلَْجُر 
    خجم ْوَن َوََكنُْوا َيتَّقُ 
َف فََدَخلُْوا َعلَْيه  وْسُ ُة يُ ا ْخوَ وََجآَْء  
    ُمْنك ُرْوَن َلٗ ُهْم  ْم وَ َفَعَرَفهُ 
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59. మరియు అతన్న వారి స్థమాగి్రన 

సధధ పరచిన తరువాత వారితో అనాుడు: 

''మీ నాను కుమారుడైన మీ  సోదరుణి 18  

మీరు (మళ్ళీ వచేచటపుపడు) నా  వదద కు 

తీసుకొనరిండి. ఏమీ? నేన్న ఏవిధింగా 

నిండుగా కొలిచి ఇసుత నాునో మీరు చూడటిం  
లేదా? నశ్చయింగా ఆతిథ్ేిం చేసేవారిలో నేన్న 

ఉతత ముడన్న.  

60. ''కాన మీరు అతనన నా  వదద కు 

తీసుకొన రాకపోత్య నా వదద  మీకు ఎలాింటి 

(ధానేిం) కొలిచివవటిం జ్రగదు. అలాిం 
టపుపడు మీరు నా దరిదాపులకు కూడా 

రాకిండి!''  

61. వారు ఇలా అనాురు: ''మేము అతనన 

గురిించి అతన తిండిర న ఒప్పించటానక్త 
పర యతిుస్థత ము. మరియు మేము అలా 

తపపకుిండా చేస్థత ము.''  

62. మరియు (యూసుఫ్) తన 

సేవకులతో: ''వారు (ధానాేను కొనటానక్త) 
తెచిచన స్థమగి్రన (తిరిగ్ర) వారి స్ించులలో 

పటట ిండి. వారు తిరిగ్ర తమ కుటింబిం వారి 

వదద కు పోయిన తరువాత అది తెలుసుకొన 

బహుశా, తిరిగ్ర రావచుచ!'' అన అనాుడు.  

63. వారు తమ  తిండిర  దగగ రకు తిరిగ్ర 

వచిచన తరువాత అనాురు: ''నానాు! ఇక 
ముిందు మనకు ధానేిం ఇవవడానక్త 
తిరస్కరిించారు, కావున ధానేిం త్యవాలింటే! 

నీవు మా తముమణి (బినాేమీన్న్న) 

మాతోపాట పింపు మరియు నశ్చయింగా, 

మేము అతనన కాపాడుతాము.''  

64. (య'అఖూబ్) అనాుడు: ''ఏమీ? నేన్న 

మమమలిు అతన విష్యింలో – ఇదివరకు 

అతన సోదరున విష్యింలో నమమనటా – 

 
18) బినాేమీన్ మరియు యూసుఫ్ ('అ.స్.) ఇదద రూ య'అఖూబ్ ('అ.స్.) భారే రాచెల్ 

(Rachel) కుమారులు. మగతా పదిమింది యూసుఫ్ ('అ.స్.) యొకక స్వతిసోదరులు.  

قَاَل َولَمَّ  ََهاز ه ْم  ِب  زَُهْم  َجهَّ ا 
اَب ْيُكمْ  م  ْن  ُكْم 

لَّ ب اٍَخ   ْ مجت  اْئُتْوِن 
َواَنَا  الَْكْيَل  اُْوِف    ٘ ْ  

اَن  تََرْوَن  اَََل 
      َخْْيُ الُْمْْن ل ْْيَ 

 

َّمْ  ْ فَا ْن ل ْ تُوْ  تَا ب ه  فَََل َكْيَل لَُكْم    ِن 
ْي     بُْون  رَ  َتقْ َوََل ع ْند 

 
َوا نَّا اَسُنَ قَالُْوا   اَبَاهُ  َعْنُه  و ُد 
   لَفيع لُْوَن 

ب َض  اْجَعلُْوا  ل ف ْتيين ه   َعَتُهْم ا َوقَاَل 
ا َذا  َيْعر فُْوَنَها٘  ُهْم 

لََعلَّ ر َحال ه ْم   ْ ِف 
اَهْ اْنقَ   

ا ٰلي٘ ْم هُ لَّ لَعَ   ل ه مْ لَُبْو٘ا 
ُعْوَن     يَرْج 

ا رََجعُ   وْ٘ فَلَمَّ
اَبَانَا  يي٘   اَب ْيه ْم قَالُْوا  ا ا ٰلي٘

َمَعَنا٘  ْل  فَاَرْس  الَْكْيُل  م نَّا  ُمن َع 
  اََخانَا نَْكَتْل َوا نَّا َلٗ ََليف ُظْوَن  

 
 

َكَما٘  ا َلَّ  َعلَْيه   يَمُنُكْم  ا َهْل  قَاَل 
اَخ  م  اَ   

لََعي٘ محش ُل ْب قَ   م نْ ْيه   ْنُتُكْم 
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నమామలా? వాస్త వానక్త, అలాాహ్యే ఉతత మ 

రక్షకుడు. కరుణించేవారిలో అిందరి కింటే 

ఉతత మమైన కారుణ్ేమూరిి ఆయనే!''   

65. మరియు వారు తమ స్థమాన్నన్న 

విపపగా తమ సొముమ కూడా తమకు తిరిగ్ర 

ఇవవబడటాను చూస తమ తిండిర తో 

అనాురు: ''నానాు! (చూడిండి) ఇింకిం 
కావాలి? మన  సొముమ కూడా మనకు తిరిగ్ర 

ఇవవబడిింది. మరియు మేము మన ఇింటి 

వారి  కొరకు మరిింత ఎకుకవ ధానేిం 
త్యగలము. మేము మా తముమణి కాపాడు 

కుింటాము. ఇింకా ఒక ఒింటెమోసే బరువు 

(ధానేిం) కూడా ఎకుకవగా తీసుకొన 

రాగలము. ఇక అింత ధానేిం  కూడా 

(అదనింగా) సులభింగా లభిసుత ింది కదా!''  

66. (య'అఖూబ్) అనాుడు: ''మీరు 

ముటట డిక్త గురి అయిత్యనే తపప, అతనన నా 

వదద కు తపపక తీసుకురాగలమన అలాాహ్ 

పేరుతో నాముిందు పర మాణ్ిం చేసేత నేగానీ నేన్న 

అతనన మీవింట పింపన్న.'' వారు పర మాణ్ిం 

చేసన తరువాత అతన్న అనాుడు: ''మన ఈ 

మాటలకు అలాాహ్యే స్థకి్త!''  

67. (ఇింకా) ఇలా అనాుడు: ''ఓ నా 

కుమారులారా! మీరిందరూ ఒక దావరిం 
గుిండా పర వేశించకిండి, మీరు వేర్వవరు దావరాల 

గుిండా పర వేశించిండి. 19 నేన్న మమమలిు 

 
19) ఒకవేళ వారు 11 మింది ఒక దావరింన్నిండి పర వేశసేత , బహుశా వారిక్త దిష్టట  తగులవచచన 

వారి తిండిర  భావిించారు. దైవపర వకి ('స్'అ.స్.) పర వచిించారు: 'అల్ -'ఐను 'హఖ్ఖ్ ' అింటే 

దిష్టట  తగలటిం నజ్మే! ('స్. బు'ఖ్యరి. క్తతాబ్-తిబ్బ్, బాబ్ అల్-'ఐన్న 'హఖ్బ్ మరియు 

'స్. ముసాిం, క్తతాబ్ అస్-స్లాిం, బాబ్ అత్-'తిబ్బ్). అతన్న దానక్త తోడుగా ఈ 

దు'వాలు కూడా తెలిపారు. మీకు ఏదైన వసుత వు నచిచత్య 'బారకలా్లహ్్' అనిండి. 

(మువ'తాత ' ఇమామ్ మాలిక్. అలా్నీ పర మాణీకిం నిం.1286) మాషా' అలా్లహ్్ ల్ల 

ఖువవత ఇలా్ల బిలా్లహ్్ (18:39) చదవిండి. సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ (113), సూరహ్ అన్-

నాస్ (114) చదవిండి. (జ్ఞమ తిరిమజీ', అబ్వాబ్ అ'త్-'తిబ్బ్).  

ف ًظا   فَاّلٰلُ  حي  مُ اَرْحَ   وَ هُ وَّ ممس  َخْْي  
   الرْٰح  ْْيَ 

َمتَ لَمَّ وَ  َفَتُحْوا  وََجُدْوا  ا ا  َعُهْم 
ا َْلْه مْ ا ب َض  ْت  ُردَّ قَالُْوا محش  َعَتُهْم 

 ْ َنْبغ  َما  اَبَانَا 
ب َض محش  يي٘ ه   َعُتَنا  ا هيذ 

ا َْلَْنا  ْت  َوَنْ ْْيُ َونَم  مجت  ُردَّ اَْهلََنا  َفُظ  
بَع ْْيٍ وَ   نَا َخا اَ  َكْيَل    ذيل َك محش  نَْزَداُد 

َّ َكيْ    ْْي  س  ل  ي



لَْن   َحّٰٰت اُرْ قَاَل  َمَعُكْم  لَٗه  س 
ْ ب ه ٘   اّلٰل  تُْؤتُْون  َمْوث ًقا م  َن   ََلَاْتُنَِّن 

ب ُكمْ  َاَط  ُّيُّ اَْن   ٘ يتَْوهُ  مجت  ا َلَّ ا ا٘  فَلَمَّ
قَاَل   َنقُ   ّلٰلُ اَمْوث َقُهْم  َما  ْوُل لََعي 

  ل  ك يْ وَ 
تَْدُخلُوْ  ََل   َّ يَبِن  ي م  َوقَاَل  بَ ا    اٍب ْنٌۣ 

اْدُخلُ  وَّ ٍد  اح  اَبَْواٍب    ْواوَّ م ْن 
َتَفر  قَةٍ  م  َن محش  مُّ َعْنُكْم   ْ اُْغِن  َوَما٘ 
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అలాాహ్ (స్ింకలపిం) న్నిండి ఏవిధింగానూ 

తప్పించలేన్న. అింతిమ తీరుప కవలిం 

అలాాహ్క చెిందుతింది. నేన్న ఆయనన్న 

మాతర మే నముమకునాున్న. మరియు 

నముమకునే వారు కవలిం ఆయననే (అలాాహ 

నే) నముమకోవాలి.''  

68. మరియు వారు తమ తిండిర  ఆజా్ 

పర కారిం (ఆ నగరింలో వేర్వవరు దావరాల 

గుిండా) పర వేశించారు. అది కవలిం 
య'అఖూబ్ మనసుులోన కోరికలన్న పూరిి 

చేయటానక్త మాతర మే కాన అలాాహ్ స్ింకలపిం 

న్నిండి తప్పించుకోవటానక్త, వారిక్త ఏ 

మాతర మూ పనక్తరాలేదు. మేము అతనక్త 

నేరిపన జా్ఞనిం పర కారిం అతన్న జా్ఞనవింతడే 

కాన చాలా మిందిక్త తెలియదు. 20   

69. మరియు వారు యూసుఫ్ వదద  

పర వేశించగా అతన్న తన సోదరుణి 

(బినాేమీన్న్న) తన దగగ రిక్త తీసుకునాుడు. 

అతనతో అనాుడు: ''వాస్త వానక్త! నేనే నీ 

(తప్పపోయిన) సోదరుడన్న, కావున వారు 

ఇింత వరకు చేసూత  వచిచన పన్నలకు నీవు 

దుుఃఖపడకు.''  

70. వారిక్త వారి స్థమగి్ర సధధ పరచిన 

తరువాత తన సోదరున స్థమాన్నలో ఒక 

నీరుతార గే పాతర న్న21 పటాట డు. ఆ  ప్దప ఒక 
పర కటిించేవాడు ఇలా పర కటిించాడు: ''ఓ 

బిడారు వారలారా! మీరు నశ్చయింగా 

దింగలు!''  

71. వారు (యూసుఫ్ సోదరులు) వారి వైపు 

తిరిగ్ర ఇలా అనాురు: ''మీ వసుత వు ఏదైనా 

పోయిిందా?''  

 
20) ఆపదల న్నిండి తప్పించుకోవటానక్త పర యతిుించడిం మించిదే, కాన ఎింత 

పర యతిుించినా విధివార త న్నిండి తప్పించుకోవటిం స్థధేింకాన పన.  

21) ఆ నీరు తార గే కపుప విండిది లేక బింగారుది.  

َشْ   اّلٰل   ا َلَّ محش  ءٍ م ْن  اَْلُْكُم  ا ن  
  ٰ ُْت محش  ّلل  تََوَّكَّ وََعلَْيه  مجت  َعلَْيه  
  الُْمتَ لْ فَ 

ُ َيَتَوَّكَّ       ْونَ َوَّك  
 

َحْيُث   م ْن  َدَخلُْوا  ا    رَُهمْ اَمَ َولَمَّ
يُ اَبُ  ََكَن  َما  م  َن غْ وُْهْممحش  َعْنُهْم   ْ ِن 
ْ   اّلٰل   ِف  َحاَجًة  ا َلَّ  ٍء  َشْ م ْن 

ىَها  قَضي َيْعُقْوَب  ْو  محش  َنْفس   ََلُ َوا نَّٗه 
اَْكَثَ  نَّ  يك  َول َعلَّْمنيُه  ل  َما   ع لٍْم 

  خجمْوَن انلَّاس  ََل َيْعلَمُ 

 َ يوي٘   ا َدَخلُْوا لََعي مَّ َول  َْلْه  ي ا  يُوُْسَف ا
اَ   اهُ اَخَ   ٘ ْ ا ن   فَََل قَاَل  اَُخْوَك  نَا 

   تَبَْتئ ْس ب َما ََكنُْوا َيْعَملُْوَن 
 

َجَعَل  ََهاز ه ْم  ِب  زَُهْم  َجهَّ ا  فَلَمَّ
اَذَّنَ  ُثمَّ  ْيه   اَخ  رَْحل    ْ ِف  َقايََة   الس  

اَيَُّتهَ  الْع ْْيُ ُمَؤذ  ن   ا  ا  ُكْم  نَّ  
    لَٰسي قُْوَن 
وَ  عَ َبلُوْ اَقْ قَالُْوا  اَذا ا  مَّ لَْيه ْم 

     ق ُدْوَن َتفْ 
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72. (కారేకరిలు) అనాురు: ''మేము 

రాజుగారి పాతర న్న పోగొటట కునాుము! 

మరియు ఎవడు దానన తీసుకొన వస్థత డో 

అతనక్త ఒక ఒింటె బరువు ధానేిం 
(బహుమానింగా) ఇవవబడుతింది. మరియు 

నేన్న దానక్త బాధ్యేణి.''  

73. (యూసుఫ్ సోదరులు) అనాురు: 

''అలాాహ్ స్థకి్త! మీకు  బాగా తెలుసు. మేము 

రాజ్ేింలో స్ింకిోభిం ర్వకెతిత ించటానక్త రాలేదు 

మరియు మేము దింగలము కాము!''  

74. (కారేకరిలు) అనాురు: ''మీరు అబదధ  
మాడుతనాురన తెలిసేత  దానక్త శక్ష 

ఏమటి?''  

75.  వారు (యూసుఫ్ సోదరులు) 

జ్వాబిచాచరు: ''ఎవడి స్థమాన్నలో ఆ పాతర  
దరుకుతిందో అతడు దానక్త పరిహారింగా 

(బానస్గా) ఉిండాలి. మేము ఇదేవిధింగా 

దురామరుగ లన్న శకి్తస్థత ము.'' 22  

76. అపుపడతడు తన  సోదరున స్థమాన్న 

వతిక ముిందు, వారి (స్వతి-సోదరుల) 

స్థమాన్నలన్న వతకటిం పార రింభిించాడు. 

చివరకు తన  సోదరున మూట  న్నిండి దానన 

(పాతర న్న) బయటిక్త తీశాడు. ఈ విధింగా 

మేము యూసుఫ్ కొరకు ఉపాయము 

సూచిించాము. ఈ విధింగా – అలాాహ్ 
ఇచఛయే లేకుింటే – అతన్న తన సోదరుణి, 

రాజ్ధరమిం పర కారిం ఆపుకోలేక పోయేవాడు. 23  

మేము కోరిన వారి సా్థనాలన్న పించుతాము. 

 
22) య'అఖూబ్('అ.స్.) ష్రీయత్లో దింగతనించేసనవాడు, పటట బడిన తరువాత 

దింగ్రలిించబడినస్రకు యజ్మానదగగ రబానస్గాఉిండాలి. కావున వారు కూడా ఆశక్షనే 

పర తిపాదిించారు.  

23) ఈజిపుట  రాజ్ే ధరమిం పర కారిం యూసుఫ్ ('అ.స్.) దింగగా నరూప్ించబడినా 

(బినాేమీన్న్న) ఆపుకోలేక పోయేవారు. కావున అతన్న ('అ.స్.) తన మారు-సోదరులన్న 

మొదటనే పర శుించి దింగతనిం చేసన వారి విష్యింలో వారి అభిపార యాను 

తీసుకునాురు.  

َول َمْن   الَْمل ك   ُصَواَع  َنْفق ُد  َقالُْوا 
ْيم    اَنَا ب ه  زَع  ُْل بَع ْْيٍ وَّ َء ب ه  ْح 

  َجآْ
  

َعل ْمُتمْ   تَاّلٰل  قَالُْوا   ئَْنا   لََقْد  ج  ا  مَّ
ُْفس   انل  ِف   ُكنَّا   ض  رْ َْلَ َد  َوَما 

   ٰسي ق ْْيَ 
ب ْْيَ  كي   ُؤه٘ٗ ا ْن ُكْنُتمْ آْ َجزَ   َفَما   ْوا َقالُ    ذ 
 

َجزَ  رَْحل ه  آْ قَالُْوا   ْ ِف  َد  وُّج  َمْن  ُؤهٗ 
َجزَ  ََنْز ي  محش  ُؤهٗ آْ َفُهَو  ل َك  َكذي
     الٰظل م ْْيَ 

َيت ه ْم َقْبَل  ْيه  ثُ   َفَبَداَ ب اَوْع  مَّ  و ََعْٓء  اَخ 
ْيه َها رَجَ خْ اْستَ  ل  محش م ْن و  ََعْٓء  اَخ  َك  َكذي
َ محش وُْسَف ا ْل ُ ك ْدَن  ُخَذ اََخاُه  اْ َما ََكَن ْل 

ََّشآَْء   ي اَْن   ٘ ا َلَّ الَْمل ك   د يْن    ْ محش  اّلٰلُ ِف 
ََّشآْءُ  ن ْن  مَّ َدرَجيٍت     محش  نَْرَفُع 

ُك  َوفَْوَق 
   ذ ْي ع ْلٍم َعل ْيم   



భాగం 474 13 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ يُوُسفَ  -12  : 13 12. సూరహ్ యూసుఫ్ 
 

మరియు జా్ఞన్నలిందరినీ మించిన  జా్ఞన ఒకడు 

(అలాాహ్) ఉనాుడు. (1/8)   

77. *  (అతన సోదరులనాురు): ''ఇతడు 

దింగతనిం చేసనా (ఆశ్చరేిం  లేదు)! 

వాస్త వానక్త ఇతన సోదరుడు కూడా ఇింతకు  

ముిందు దింగతనిం చేశాడు.'' ఇది విన 

యూసుఫ్ (కోపాను) తన హృదయింలోనే 

దాచుకునాుడు మరియు దానన వారిపై 

వేకిపరచలేదు. (తన మనసుులో) అన్న 

కునాుడు: ''మీరు చాల నీచమైన వారు 

మరియు మీరు పలికది అలాాహ్కు బాగా 

తెలుసు!''  

78. వారనాురు: ''ఓ స్రాద ర్ ('అ'జీ'జ్)! 
వాస్త వానక్త, ఇతన తిండిర  చాలా ముస్లివాడు, 

కావున ఇతనక్త బదులుగా నీవు మాలో 

ఒకనన ఆపుకో. వాస్త వానక్త, మేము నన్ను 

మేలు చేసేవానగా చూసుత నాుము.''  

79. అతన్న అనాుడు: ''అలాాహ్ నన్ను 

రకి్తించు గాక! మా సొముమ ఎవరి  వదద  

దరిక్తిందో అతనన విడిచి, మరొకనన మేమలా 

పటట కోగలము. ఒకవేళ అలాచేసేత  

నశ్చయింగా, మేము దురామరుగ ల 

మవుతాము.''  

80. తరువాత వారు అతన  పటా నరాశులై, 

ఆలోచిించటానక్త ఏకాింతింలో  చేరారు! 

వారిలో పదద వాడు అనాుడు: ''ఏమీ? మీ 

తిండిర  వాస్త వానక్త మీతో అలాాహ్పై పర మాణ్ిం 

తీసుకునువిష్యిం మీకు గురిులేదా? 

మరియు ఇింతకు పూరవిం మీరు యూసుఫ్ 
విష్యింలో కూడా మాట తపాపరు కదా? 

కావున నేన్న నా తిండిర  నాకు అన్నమతి 

ఇవవనింత  వరకు, లేదా అలాాహ్ నా  గురిించి 

తీరుప  చేయనింత వరకు, నేన్న ఈ దేశాను 

వదలన్న. మరియు ఆయనే తీరుపచేసే 

వారిలో అతేతత ముడు.''  

 
 ُ َّْٰس ْق  قَال ي ا ْن  ٗ خ   اَ َق  َفَقْد َٰسَ ْو٘ا  لَّ

َقْبُل  يُ فَاََٰسَّهَ مجت  م ْن  ْ   وُْسُف ا   ِف 
ُيبْ  َولَْم  ه   هَ َنْفس  لَُهمْ د  اَنُْتْم  مجت  ا  قَاَل 
ََكنًا  مَّ ب َما   اّلٰلُ وَ مجت  ََشٌّ  اَْعلَُم 
ُفْوَن       تَص 

 
اَبًا  َل٘ٗ  ا نَّ  الَْعز يُْز  اَيَُّها 

يي٘ قَالُْوا 
مجت  هٗ ا َمََكنَ ْْيًا فَُخْذ اََحَدنَ َشْيًخا َكب  

ن ْْيَ  نَّا ا   ىَك م َن الُْمْحس   نَري
 

نَّاْ   اّلٰل    َمَعاذَ قَاَل   ا  اَْن  َمْن ُخَذ  َلَّ 
َمتَ  ع ْنَدهٗ٘ ا وََّجْدنَا  ا ًذا   حملَعَنا  ا نَّا٘ 
ل ُمْوَن    خجم لَّظي

اْستَيْ  ا  َخلَُصْوا ـ َ فَلَمَّ م ْنُه  ُسْوا 
ا اَنَّ ْم اَلَْم َتْعلَُموْ٘ قَاَل َكب ْْيُهُ محش  ََن يًّا 
ْوث  ْم قَ كُ بَا اَ  ًقا ْد اََخَذ َعلَْيُكْم مَّ

َما    اّلٰل    م  نَ  َقْبُل  ْط َوم ْن  ْ فَرَّ تُّْم ِف 
فَلَْن اَبَْرَح اَْلَْرَض َحّٰٰت مجت  يُوُْسَف 

َُّيُْكَم   اَْو   ٘ ْ اَب   ٘ ْ ٰل  ْ   اّلٰلُ يَاَْذَن  مجت  ٰل 
   َخْْيُ اَْليك م ْْيَ  ُهوَ وَ 
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81. (ఇింకా ఇలా అనాుడు): ''మీరు మీ 

నాను దగగ రిక్త  పోయి అతనతో ఇలా 

చెపపిండి: 'నానాు! వాస్త వానక్త నీ కుమా 

రుడు దింగతనిం చేశాడు. మేము అతనన 

(దింగతనిం చేసుత ిండగా) చూడలేదు! మాకు 

తెలిసిందే (మేము చెబుతనాుము). 

మరియు వాస్త వానక్త రహస్ేింగా జ్రిగే దానన 

మేము చూడలేము కదా!  

82. '' 'మరియు మేము ఉను (విడిది 

చేసన) పటట ణ్వాసులన్న మరియు మేము 

కలిస తిరిగ్ర వచిచన బిడారు వారిన కూడా 

అడగిండి. మరియు మేము నశ్చయింగా, 

స్తేిం పలుకుతనాుము.' ''  

83. (య'అఖూబ్) అనాుడు: ''కానీ, మీ 

(దుష్ట ) మనసుులు మీ  చేత మరొక ఘోర 

కారాేను త్యలికగా చేయిించాయి. ఇక నా 

కొరకు స్హనమే మేలైనది. ఇక అలాాహ్యే! 

వారిందరినీ నా  వదద కు తీసుకురావచుచ! 

నశ్చయింగా, ఆయనే స్రవజాుడు, మహా 

వివేకవింతడు.''  

84. మరియు అతన్న వారి న్నిండి ముఖిం 

తిర పుపకొన అనాుడు: ''అయ్యే! యూసుఫ్.'' 

అతన కన్నులు, దుుఃఖిం వలన తెలాబడాాయి 

(చూపు పోయిింది). అయినా అతన్న దానన 

(వలిబుచచకుిండా) దాచుకునాుడు.  

85. వారు (కుమారులు) అనాురు: 

''అలాాహ్ స్థకి్తగా! నీవు వాేధితో కృశించిపోయే 

వరకో లేదా నశించిపోయే వరకో యూసుఫ్న్న 

జా్ఞపకిం చేసుకుింటూనే ఉింటావు.''   

86. (య'అఖూబ్) అనాుడు: ''వాస్త వానక్త 

నా ఆవేదన మరియు నా దుుఃఖము గురిించి 

నేన్న కవలిం అలాాహ్తో మాతర మే ఫిరాేదు 

చేసుకుింటాన్న. మరియు మీకు తెలియనది 

నాకు అలాాహ్ దావరా తెలుసుత ింది.  

عُ  اَب ْيكُ ا رْج   
ا ٰلي٘ ُ ْو٘ا  َفُقْول بَانَا٘  يي٘اَ   ْوا ْم 

َقمجت  َٰسَ اْبَنَك  َشه  َومَ   ا نَّ  ٘ ا  ا َلَّ ْدنَا  
َعل مْ  وَ ب َما  ل لَْغْيب  َنا  ُكنَّا  َما 
ْْيَ       حيف ظ 

 

ف يَْها  ُكنَّا   ْ ّٰت 
الَّ الَْقْريََة  وَْسـ َل  

ف ْيَها  اَقَْبلَْنا   ٘ ْ ّٰت 
الَّ َوا نَّا محش  َوالْع ْْيَ 

قُ  د     ْوَن لَصي

لَْت  قَاَل بَْل سَ  ُفُسُكْم  اَنْ   ُكمْ لَ وَّ
اَْن  ّلٰلُ ا َس  عَ محش  ل  يْ فََصْْب  ََج محش  اَْمًرا
ْ ب  يَّاْت يَ  الَْعل ْيُم   ُهوَ ا نَّٗه  محش  ه ْم ََج ْيًعا ِن 

   اَْلَك ْيُم 
 

لََعي  يي٘اََسٰفي  َوقَاَل  َعْنُهْم  َوتََوّٰٰل 
َعْيني  ْت  َواْبَيضَّ م َن يُوُْسَف  ُه 

ْيم  زْ اَلُْ     ن  َفُهَو َكظ 

يُوُْسَف   ّلٰل  ا تَ ا  قَالُوْ  تَْذُكُر   َتْفَتُؤا 
تَ َحّٰٰت  تَُكوْ ُكْونَ   اَْو  َحرًَضا  َن  
   ل ك ْْيَ الْهي  م نَ 

ا َٰل    ٘ ْ وَُحْزِن   ْ بَّث   اَْشُكْوا  ا نََّما٘  قَاَل 
م َن    اّلٰل   ََل   اّلٰل  َواَْعلَُم  َما 

   َتْعلَُمْوَن 
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87. నా కుమారులారా! మీరు పోయి 

యూసుఫ్ న్న మరియు అతన సోదరుణి 

గురిించి దరాేఫ్తత  చేయిండి మరియు అలాాహ్ 
అన్నగిహిం పటా నరాశ్ చెిందకిండి. 

నశ్చయింగా, స్తే-తిరస్థకర జ్ఞతిక్త చెిందిన 

వారు తపప, ఇతరులు అలాాహ్ అన్నగిహిం 
పటా నరాశ్ చెిందరు.'' 24   

88. వారు అతన (యూసుఫ్) దగగ రకు 

(మరల) వచిచ 25 అనాురు: ''ఓ స్రాద ర్ 
('అ'జీ'జ్)! మేము మా కుటింబింవారు 

చాలా ఇబ్ిందులకు గురి అయాేము. 

మరియు మేము చాలా తకుకవ స్థమాగి్ర 

తెచాచము, కాన మాకు పూరిి స్థమగి్రన 

(ధానాేను) దాన-ధరమ రూపింలోనైనా స్ర్వ 

ఇవవిండి. నశ్చయింగా, అలాాహ్ దానధరామలు 

చేసే వారిక్త మించి పర తిఫలిం ఇస్థత డు.''  

89. (యూసుఫ్) అడిగాడు: ''అజా్ఞనింలో 

పడి మీరు యూసుఫ్ మరియు అతన 

సోదరునతో ఎలా వేవహరిించారో మీకు 

గురిుిందా?''  

90. వారనాురు: ''ఏమటి? వాస్త వానక్త నీవే 

యూసుఫ్వా?'' అతన్న జ్వాబిచాచడు: ''నేనే 

యూసుఫ్న్న మరియు ఇతడు (బిన-

యామన్) నా సోదరుడు. నశ్చయింగా 

అలాాహ్ మమమలిు అన్నగిహించాడు. నశ్చ్
యింగా, ఎవరైత్య దైవభీతి కలిగ్రవుిండి, స్హ్

నింతో ఉింటారో, అలాింటి స్జ్జ న్నల పర తి్

ఫలాను అలాాహ్ ఎనుడూ వృధాచేయడు.''  

91. వారనాురు: ''అలాాహ్ స్థకి్తగా! 

వాస్త వింగా, అలాాహ్ నీకు మాపై ఔనుతాేను 

పర స్థదిించాడు. మరియు నశ్చయింగా, మేము 

అపరాధ్యలము!''  

 
24) చూడిండి, 15:56.  

25) ధానేిం కొరకు, ఇది వారి మూడవ ఈజిపుట  పరయాణ్ిం. 

اْذَهبُ   َّ يَبِن  م وْ ي ُسْوا  َفَتَحسَّ ْن ا 
وَ يُّوْسُ  يْ َف  تَايْ اَخ  َوََل  م ْن ـ َ ه   ُسْوا 
وْ  يَايْ محش  اّلٰل  ح   رَّ ََل  م نْ ـ َ ا نَّٗه   ُس 

ْوح    الْكيف ُرْوَن   اّلٰل  رَّ الَْقْوُم  ا َلَّ 
   

يي٘اَيَُّها  قَالُْوا  َعلَْيه   َدَخلُْوا  ا  فَلَمَّ
 ُّ الّضُّ َواَْهلََنا  َنا  َمسَّ  الَْعز يُْز 

ب ب َض  ئَْنا  زْجي َعةٍ ا وَج  مُّ فَ ى   اَْوف  ٍة 
ْق  َوتََصدَّ الَْكْيَل  نَّ ا  محش  ْيَنا َعلَ   نَلَا 

ْ  اّلٰلَ  ق ْْيَ ُمَتَص ََيْز ي ال    د  
 

َفَعلُْتْم   ا  مَّ َعل ْمُتْم  َهْل  َقاَل 
جيه لُْوَن   اَنُْتْم  ا ْذ  ْيه   َواَخ  ب ُيوُْسَف 

  
يُوُْسُف َءا  قَالُْو٘ا   ََلَنَْت  َل ا قَ محش  نََّك 

وَ  يُوُْسُف  ْ هيَذا٘  اَنَا  َمنَّ   قَدْ   حمساَخ 
ْ تَّ َمْن يَّ ٗه  ا نَّ محش  َعلَْيَنا   اّلٰلُ  ق  َويَْصْب 
اَْجَر   اّلٰلَ   فَا نَّ  ْيُع  يُض  ََل 

ن ْْيَ     الُْمْحس 

يثََرَك    تَاّلٰل  قَالُْوا   ا َعلَْيَنا   اّلٰلُ لََقْد 
   ْْيَ ـ  َوا ْن ُكنَّا ََليط  
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92. (యూసుఫ్) అనాుడు: ''ఈ రోజు మీపై 

ఎలాింటి నిందలేదు. 26 అలాాహ్ మమమలిు 

క్షమించుగాక! ఆయన కరుణించేవారిలో 

అిందరి కింటే ఉతత మమైన కారుణ్ేమూరిి!  

93. ''మీరు నా ఈ చొకాక తీసుకొన పోయి 

దానన నా  తిండిర  ముఖిం మీద వేయిండి. 

అతనక్త దృష్టట  వసుత ింది. మరియు మీరు మీ  

కుటింబింవారి  నిందరినీ నా  వదద కు 

తీసుకొనరిండి.''  

94.  ఆ బిడారిం (ఈజిపుట  న్నిండి) బయలు 

దేరగానే వారి తిండిర  అనాుడు: '' నాకు మతి 

భర మించిిందన, మీరు అన్నకోరింటే! నశ్చ్

యింగా, నాకు యూసుఫ్ సువాస్న వసోత ింది.''  

95. (అతన దగగ ర ఉను వారు) అనాురు: 

''అలాాహ్ స్థకి్త! నశ్చయింగా, నీవు నీ పూరవపు 

పొరపాటలోనే (భర మలోనే) పడి ఉనాువు.''  

96. ఆ తరువాత శుభవారి తెలిపేవాడు 

వచిచ, (యూసుఫ్ చొకాకన్న) అతన ముఖిం 

మీద వేయగానే అతన దృష్టట  తిరిగ్ర 

వచేచసింది. (అపుపడు) అతన్న అనాుడు: 

''ఏమీ నేన్న మీతో అనలేదా? 'మీకు తెలియ్

నది నాకు అలాాహ్ దావరా తెలుసుత ిందన?' ''  

97. వారనాురు: ''ఓ మా నానాు! మా 

పాపాల క్షమాపణ్కైె (అలాాహ్న్న) పార రాిించు. 

నశ్చయింగా, మేము అపరాధ్యలము.''  

98. అతన్న అనాుడు: ''మమమలిు 

క్షమించమన నేన్న నా పర భువున్న పార రాిించ 

గలన్న. నశ్చయింగా, ఆయన క్షమాశీలుడు, 

అపార కరుణాపర దాత!''  

 
26) ఏవిధింగానైత్య యూసుఫ్ ('అ.స్.) తనన్న చింపగోరి బావిలో పడవేసన తన 

సోదరులన్న క్షమించారో! అదేవిధింగా మకకహ విజ్యిం రోజు దైవపర వకి ము'హమమద్ 

('స్'అ.స్.) తనన్న చింపగోరిన, తన తెగవారైన, మకకహ ఖురైషులన్న క్షమించారు.  

تَْث يْ  ََل  اْْلَوْ َب قَاَل  َعلَْيُكُم  محش  مَ  
اَرَْحُم   ُهوَ وَ حمس  لَُكمْ   ّلٰلُ اُر  ْغف  يَ 
      ْْيَ ْح  الرٰ 

ب َقم يْ  هيذَ ا ْذَهُبْوا   ْ لََعي ِص  فَاَلُْقْوُه  ا 
  ْ َواْتُْوِن  ْْيًامجت  بَص  يَاْت    ْ اَب  وَْجه  

 خجم ب اَْهل ُكْم اََْجَع ْْيَ 

ا فََصلَت  الْع ْْيُ قَاَل اَبُوُْهْم ا   ْ  َولَمَّ ن  
ر يْحَ  ُد  يُوْسُ ََلَج  َ   َف   اَْن ََل٘  وْ ل
   ُتَفن  ُدْون  

 ُ يل َك   تَاّلٰل  ْوا  قَال َضل  ْ لَٰف    ا نََّك 
   يْم  الَْقد  

لََعي  ىُه  اَلْقي ْْيُ  الْبَش  َجآَْء  اَْن  ا٘  فَلَمَّ
ْْيًا قَاَل اَلَْم اَقُْل ىحض  وَْجه ه  فَاْرتَدَّ بَص 

م َن   اَْعلَُم   ٘ ْ ا ن   ََل   اّلٰل  لَُّكْممجت  َما 
     ُمْونَ َتْعلَ 
٘ نُْوبَ ا ذُ يي٘اَبَانَا اْسَتْغف ْر نَلَ   الُْواقَ   ا نَّا َنا

   ْْيَ ـ  ُكنَّا خيط  
لَُكْم   اَْسَتْغف ُر  َسْوَف  ْ قَاَل    محش َرب  

ْيُم  ُهوَ ا نَّٗه     الَْغُفْوُر الرَّح 
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99. తరువాత వారిందరూ యూసుఫ్ 

వదద కు వళ్ళీనపుపడు, అతన్న తన తలాిదిండుర  

లకు 27 తన వదద  సా్థనమచిచ అనాుడు: 

''ఈజిపుట లో పర వేశించిండి. అలాాహ్ కోరిత్య మీకు 

సుఖశాింతలు దరుకుతాయి.''  

100. మరియు అతన్న తన తలాిదిండుర లన్న 

సింహాస్నిం మీద కూరోచబ్నటట కునాుడు. 

మరియు వారిందరూ అతన ముిందు 

స్థష్ట ింగపడాారు. 28  మరియు (యూసుఫ్) 

అనాుడు: ''ఓ నా తిండ్రర ! నేన్న పూరవిం కను 

కల యొకక భావిం ఇదే కదా! నా పర భువు 

వాస్త వింగా దానన స్తేించేస చూపాడు. 

మరియు వాస్త వింగా నన్ను చెరస్థల న్నిండి 

బయటిక్త తీస కూడా నాకు ఎింతో మేలు 

చేశాడు; నాకూ మరియు నా సోదరుల మధే 

షై'తాన్న విరోధిం కలిగ్రించిన తరువాత 

(ఇపుపడు) మమమలిు పలా (ఎడారి) న్నిండి 

(ఇకకడకు)  తెచాచడు.29  నశ్చయింగా నా 

పర భువు సూక్షమగిాహ, తాన్న కోరినది యుకి్తతో 

 
27) యూసుఫ్ ('అ.స్.) మరియు బినాేమీన్ తలాి రాచెల్ (Rachel), బినాేమీన్ పుటిట న 

తరువాత  మరణించిింది. కావున ఇకకడ అతన తిండిర తో పాట వచిచన ఆమ అతన తలాి 

చెలాలు. తలాి మరణించిన తరువాత య'అఖూబ్ ('అ.స్.) ఆమ చెలాన్న వివాహమాడా 

రన, కొిందరు వాేఖ్యేతలు అింటారు. (ఫ'తహ బ అల్-ఖదీర్). కాన ఇమామ్ ఇబ్నె-జరీర్ 

'తబరీ (ర'హమ) అభిపార యమేమటింటే, యూసుఫ్ ('అ.స్.) తలాి బర తిక్త ఉిండన్న. ఆమ 

తన భరివింట వచిచింది. (ఇబ్ను-కసీ'ర్)  

28) ఈ స్థష్ట ింగిం ఒకరి పటా ఉను గౌరవాను చూపటానక్త చేసింది. ఈ విధింగా గౌరవిం 

చూపడిం య'అఖూబ్ ('అ.స్.) ష్రీయత్లో అన్నమతిించబడి వుిండన్న. కాన 

ము'హమమద్ ('స్'అ.స్.) ష్రీయత్లో  గౌరవారాిం కూడా ఎవరిముిందైనా స్థష్ట ింగిం 

చేయటిం ధరమస్మమతిం కాదు.  

29) ఈజిపుట తో పోలిచత్య ఆ కాలింలో కానాన్ ఒక ఎడారి మాదిరిగానే ఉిండన్న. అల్-బద్వు: 

ఎడారి, (చూ. 12:100); అల్-బాదు: ఎడారివాసుడు, (చూ. 22:25); బాదూన్ బ.వ: 

ఎడారి వాసులు (చూ. 33:20). అల్-అ'అరాబ్, అింటే, కూడా ఎడారివాసులు (బదూద , 

చూ. 9:90). 

يوي٘ي ا َْلْه   ا َدَخلُْوا لََعي يُوُْسَف ا فَلَمَّ
آَْء   شَ ا نْ م ْْصَ  قَاَل اْدُخلُْوا  اَبََويْه  وَ 

يم ن ْْيَ  ّلٰلُ ا    ىجت ا
وََخرُّ ْيه  اَبَوَ َع  َوَرفَ  الَْعْرش   لََعَ  َلٗ     ْوا 

ًدا  تَاْو يُْل  مجت  ُسجَّ هيَذا  اَبَت  
يي٘ َوَقاَل 

َقْبُل ا ُرْءيَ  م ْن  َجَعلََها    حمس َي  ْ َقْد    َرب  
ا  ْ  محش  َحقًّ اَْخرََجِن  ا ْذ   ٘ ْ ب  اَْحَسَن  َوَقْد 
ْجن  وََجآْءَ   م نَ  ْدو   اْلَ   نَ ْم م    ب كُ الس  

نَّزَ  اَْن  َبْعد   ا م ْنٌۣ  يْ َغ  نُ لشَّ ْ  طي َبْيِن   
ا خْ  ْ َوبَْْيَ  ْ نَّ  ا  محش  َوت  ل  َما    َرب   لَط ْيف  

  الَْعل ْيُم اَْلَك ْيُم    ُهوَ ا نَّٗه  محش  يََشآْءُ 
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నరవేరుచతాడు. నశ్చయింగా, ఆయన 

స్రవజాుడు, మహా వివేకవింతడు. (1/4)  

101. *  ''ఓ నా పర భూ! నీవు నాకు 

వాస్త వింగా రాజ్ఞేధికారాను పర స్థదిించావు 

మరియు నాకు స్వపు నరవచన జా్ఞనాను 

కూడా పర స్థదిించావు. నీవే భూమాేకాశాలకు 

మూలాధారుడవు. మరియు ఇహ-పర 

లోకాలలో నీవే నా స్ింరక్షకుడవు. నీకు 

విధేయునగా (ముసాింగా) ఉను సాతిలోనే 

నన్ను మరణింపజేయి. మరియు నన్ను 

స్దవరిన్నలలో చేరుచ.''  

102. (ఓ పర వకిా!) మేము నీకు  దివేజా్ఞనిం 

(వ'హీ) దావరా అవతరిింపజేసన ఈ గాధ 

అగోచర విష్యాలలోనది. ఎిందుకింటే, 

వారిందరూ కలస కుటర లు పను, నరియాలు 

చేసనపుపడు, నీవు అకకడ వారితో బాట 

లేవు. 30  

103. మరియు నీవు ఎింతకోరినా, వీరిలో 

చాలా మింది విశ్వసించే వారు కారు. 31   

 
30) ఇకకడ అలాాహ్ (సు.త.) విశ్దీకరిించేది ఏమటింటే, కొిందరు స్తే-తిరస్థకరులు నింద 

మోప్ నటా ఈ విష్యాలు ము'హమమద్ ('స్'అ.స్.) ఎవరితోనో విన నేరుచకునువి కావు. 

ఎిందుకింటే ఇవి కైెైస్త వుల మరియు యూదుల కథ్లకు భినుింగా ఉనాుయి. ఇింకా 

అలాాహ్ (సు.త.) ఇకకడ స్థక్షేమసుత నాుడు: ''ఇవి దైవపర వకి ('స్'అ.స్.)కు వ'హీ దావరా 

తెలుపు తనాున్న,'' అన. మరొక విష్యిం ఏమటింటే పర వకిలకు ('అ.స్.లకు) అలాాహ్ 

(సు.త.) తెలిప్నది తపప, అగోచరవిష్యాల జా్ఞనిం ఉిండదు. ఇింకా ఇతర చోటాలో కూడా 

అలాాహ్ (సు.త.) అనాుడు: ''మేము తెలిప్నది తపప ఓ ము'హమమద్ ('స్'అ.స్.)! నీకు 

అగోచర విష్యాల జా్ఞనిం లేదు.'' (చూ. 3:17, 44; 28:45-46; 38:69-70).  

31) అలాాహ్ (సు.త.) తన పర వకిల దావరా, పర జ్లకు గడిచిన వారి వృతాత ింతాలు తెలిప్ 

గుణ్పాఠిం నేరుచకొన, సతా-ధరమం (ఇసా్థిం) మీద ఉిండాలన బోధిించాడు. అయినా పర జ్లు 

వాటిన కవలిం కాలకిపానక్త మాతర మే వినుటా విింటనాురు. గుణ్పాఠిం నేరుచకొన స్తే 

ధరామను అవలింబిించేవారు తకుకవే!  

 

الُْملْك     َرب    م َن   ْ تَْيَتِن 
ي ا قَْد 

تَ  م ْن   ْ ْمَتِن 
اَْلََحاد اْ وََعلَّ مجت  يْث  و يْل  
مي   رَ فَاط   اَنَْت السَّ يمط  َواَْلَْرض  ويت  
ِف   ّٰل    وَ  َرة  اَلُّ   َواَْليخ  ْ مجت  ْنَيا  تََوفَِّن 

ْْيَ  ْ ب الٰصل ح  اََْل ْقِن     ُمْسل ًما وَّ
  

ْيه   نُوْح  الَْغْيب   اَْۣنَبآْء   م ْن  ذيل َك 
يْه ْم ا ْذ اََْجَُعوْ٘ مجت  ا َْلَْك  ا َوَما ُكْنَت ََلَ

    نَ وْ ُكرُ ْم َيمْ اَْمرَُهْم وَهُ 
 
َ وَ  َول انلَّاس   اَْكَثُ   َحرَْصَت ْو  َما٘ 
   ُمْؤم ن ْْيَ ب  
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104.  మరియు నీవు వారిన దీన 

(హతబోధ) కొరకు ఎలాింటి పర తిఫలాను 

అడగటింలేదు. ఇది స్రవలోకాలవారిక్త కవలిం 

ఒక హతబోధ మాతర మే.  

105. మరియు ఆకాశాలలో మరియు 

భూమలో ఎను సూచనలన్న వారు చూసూత  

ఉనాురు. అయినా వారు (వాటిన  గమనించ  

లేక) వాటి న్నిండి ముఖిం తిర పుపకుింట 

నాురు.  

106. మరియు వారిలో చాలా  మింది 

అలాాహ్ న్న విశ్వసించి కూడా, ఆయనకు 

స్థటి కలిపించే వారునాురు.32  

107. ఏమటి? అలాాహ్ శక్ష తమన్న 

కిముమకోకుిండా, వారు సురకి్తతింగా ఉిండ 

గలరన, లేదా వారిక్త తెలియకుిండానే 

అకస్థమతత గా పర ళయిం రాదన వారు 

నశచింతగా ఉనాురా?  

108. (ఓ పర వకిా!) వారితో అన్న: ''ఇదే నా 

మారగ ిం. నేనూ మరియు నన్ను అన్నస్రిించే 

వారూ, నశచత జా్ఞనింతో మమమలిు అలాాహ్ 

వైపునకు ప్లుసుత నాుము. మరియు అలాాహ్ 

పరమ పవితర డు మరియు నేన్న ఆయనకు 

స్థటికలిపించే వారిలోన వాడన్నకాన్న!''   

109. మరియు మేము నీ  కింటే పూరవిం 

దివేజా్ఞనిం (వ'హీ) ఇచిచ పింప్న వారిందరూ 

పురుషులే, 33  వారూ నగరవాసులలోని 

 
32) చాలా మింది ముష్టర క్లు భూమాేకాశాల స్ృష్టట కరి మరియు పోష్కుడు, అయిన అలాాహ్ 

(సు.త.)న్న మాతర మే నముమతారు. అయినా తమ ఆరాధనాలలో ఆయనకు స్థటి 

కలిపస్థత రు. దరాగ లకు పోయి మనుతలు చేసేవారి విష్యిం కూడా ఇలాింటిదే.  

33) ఇకకడ, పర వకిలిందరూ పురుషులే, అన విశ్దీకరిించబడిింది. సీత ైలకు పర వకి్ పదవి 

ఇవవబడలేదు. మరొక విష్యిం విశ్దమయేేది ఏమటింటే, పర వకిలిందరూ అహ్లల్ 

اَْجرٍ   تَْسـ َلُُهمْ   َوَما  م ْن  ا ْن محش  َعلَْيه  
 خجم  ُهَو ا َلَّ ذ ْكر  ل  لْعيلَم ْْيَ 

ميويت   السَّ ِف   ييٍَة  ا م  ْن  َوََكَي  ْن 
َعلَْيهَ  ْوَن  َيُمرُّ وَُهْم  َواَْلَْرض   ا 

     ْونَ ْعر ُض َعْنَها مُ 

اَْكَثُُهْم  َوَما    ا َلَّ   ب اّلٰل  يُْؤم ُن 
ْْش ُكْوَن     وَُهْم مُّ

َغ   اَفَاَم ُنْو٘ا تَاْت َيُهْم  م  ْن اَْن  َية   ش 
اَعُة    اّلٰل  َعَذاب    السَّ تَاْت َيُهُم  اَْو 

   َبْغَتًة وَُّهْم ََل يَْشُعُرْوَن 

 ْ٘ َسب ْيل  ه   هيذ  ا َٰل قُْل  اَْدُعْو٘ا  ىمع  اّلٰل     
ْْيَ لََعي  بَص  اتََّبعَ   َوَمن   اَنَا  ْ ٍة  محش  ِن 
اَنَ   اّلٰل  َن  حي وَُسبْ  م َن َوَما٘  ا 

    ك ْْيَ الُْمْْش  
ر َجاًَل   

ا َلَّ َقْبل َك  م ْن  اَرَْسلَْنا  َوَما٘ 
الُْقريي اَْهل   م  ْن  ا َْلْه ْم   ٘ ْ محش  نُّوْح 
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వార్వ. ఏమీ? వీరు భూమలో స్ించారిం 

చేయలేదా, తమ పూరీవకుల గతి 

ఏమయిిందో చూడటానక్త? దైవభీతి గల 

వారిక్త పరలోకవాస్మే ఎింతో మేలైనది. 

ఏమీ? మీరిది అరాించేసుకోలేరా?  

110. తదకు పర వకిలు నరాశులయాేరు 

మరియు వారు వాస్త వానక్త (పర జ్ల దావరా) 

అబదీధ కులన తిరస్కరిించబడాారన భావిించి 

నపుపడు వారిక్త (పర వకిలకు) మా స్హాయిం 

లభిించిింది కాబటిట  మేము కోరిన వాడు రకి్తించ 

బడాాడు. మరియు మా శక్ష అపరాధ్యలైన 

జ్ఞతి వారిపై న్నిండి తొలగ్రింపబడదు.  

111. వాస్త వానక్త, వారి గాధలలో బుధిధ  

మింతలకు గుణ్పాఠముింది. ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన్) కలిపత గాధ కాదు. కాన ఇది ఇింత 

వరకు వచిచన గిింధాలలో మిగిలివునె 

సత్యానిె ధృవీకరిసుత ంది మరియు పర తి 

విష్యాను వివరిసుత ింది. మరియు ఇది 

విశ్వసించే వారిక్త మారగ దరిిన మరియు 

కారుణ్ేిం కూడాన్న.  

***** 

 
ఖురా' - నగరవాసులే కానీ అహ్లల్ బాదియహ్ - స్హరావాసులు (పలాటూరువాసులు) 

కారు.                                     *** 

ْوا ِف  اَْلَرْ  ْْيُ  َفَيْنُظُرْوا  ض  اَفَلَْم يَس 
ََك كَ  اَلَّ  ََع   نَ ْيَف  م ْن ق َبُة  ْيَن 

َرة  َخْْي  ل  َّلَّ  َْلي اُر اََلَ وَ   محشَقْبل ه مْ  ْيَن خ 
َقْوا       اَفَََل َتْعق لُْوَن محش اتَّ

اْستَيْ  ا َذا   
٘
َوَظنُّْو٘ا ـ َ َحّٰٰت الرُُّسُل  َس 

نَا  نَْْصُ َجآَْءُهْم  بُْوا  ُكذ  قَْد   حمل اَنَُّهْم 
َمنْ   َ ََّشآْءُ   َفُنّج   َنا اْسُ بَ   يَُردُّ َوََل  محش  ن

     لَْقْوم  الُْمْجر م ْْيَ َعن  ا
ََك  ع  لََقْد  ه ْم  قََصص   ْ ِف  ْْبَة  َن 
ا ُوّٰل    

ْيًثا محش  َْلَْلَاب  َل  َحد  ََكَن  َما 
اَلَّ ْي   ْيَق  تَْصد  ْن  يك  َول ي  يُّْفََتي
َشْ    

ُك  ْيَل  َوَتْفص  يََديْه     ءٍ بَْْيَ 
رَْْحَةً   خجم ْوَن  ل  َقْوٍم يُّْؤم نُ  وَُّهًدي وَّ
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              13. సూరహ్్ అర్-ర'అద్ 

ర'అదున్: ఉరుము, మేఘగరజ న, లేక ప్డుగు. ఈ సూరహ్ మదీనహ్లో 

అవతరిింపజేయ బడిింది. అలాాహ్ (సు.త.) ఆదేశ్ిం: ''నశ్చయింగా, ఒక జ్ఞతివారు 

తమ సాతిన తాము మారుచకో నింతవరకు, అలాాహ్ వారి సాతిన మారచడు!'' 

(ఆయత్ 13:11). 43 ఆయాతలును ఈ సూరహ పేరు 13వ ఆయత్ న్నిండి 

తీసుకోబడిింది. ఈ 6 సూరాహ లలో (10-15) ఇది 4 వది. 

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. అలిఫ్-లామ్-మీమ్-రా. ఇవి ఈ గిింధ 

(ఖుర్ఆన్) ఆయాతలు. మరియు ఇది నీ  

పర భువు తరఫ్త  న్నిండి, నీపై అవతరిింప 

జేయబడిన స్తేిం! అయినా చాలా  మింది 

విశ్వసించటిం లేదు.  

2. మీరు చూసుత నాురు కదా! ఆకాశాలన్న 

స్త ింభాలు లేకుిండా నలిప్న ఆయన, 

అలాాహ్యే! ఆ  తరువాత ఆయన, తన 

సింహాస్ నాను ('అరిబన్న) అధిష్టఠ ించాడు. 

మరియు ఆయన సూరే-చిందుర లన్న తన 

నయమానక్త బదుధ లుగా చేశాడు. పర తి ఒకకటీ 

తన నరిీతకాలింలో (తన పరిధిలో) 

పయనసూత  ఉింటింది. 1 ఆయన అను 

వేవహారాలన్న నడిప్సూత , తన సూచనలన్న 

వివరిసుత నాుడు; (ఈ విధింగానైనా) మీరు మీ 

పర భువున్న కలుసుకోవలస ఉిందనే 

విష్యాను నమామలన!  

3. మరియు ఆయనే భూమన విశాలింగా 

చేస దానలో సారమైన పరవతాలన్న మరియు 

నదులన్న నలకొలాపడు. అిందులో పర తి 

రకమైన ఫలాను, రిండేస (ఆడ-మగ) 

 
1) చూడిండి, 36:38, 39 మరియు 7:54. 

ْيم   اّلٰل   ِمْسِب   الرَّْْحين  الرَّح 

ري ا  الْك تيب  ت  يمط  لْٓمّٓ يييُت  ا َواَلَّ ْي٘  محش  ْلَك 
ب  َك ز َل ا َْلَْك م ْن  اُْن  نَّ    رَّ اَْلَقُّ َوليك 

   اَْكَثَ انلَّاس  ََل يُْؤم ُنْوَن  
  

ب َغْْي    اّلَٰلُ  ميويت   السَّ َرَفَع   ْي 
اَلَّ

تََرْوَنَها مَ عَ  اسْ ثُ   ٍد   لََعَ ي  َتوي مَّ 
ْمَس   ش  الَْعرْ  الشَّ َر    محشلَْقَمرَ ا وَ   وََسخَّ

َجَ  َل  ْر ْي 
َيَّ َسّمًّ ُكٌّ  مُّ ُر يَُدب   محش  ٍل 

لََعلَُّكْم   اَْليييت   ُل  ُيَفص   اَْلَْمَر 
   تُْوق ُنْوَن  َرب  ُكمْ ب ل َقآْء  

 
 
وََجَعَل   ُهوَ وَ  اَْلَْرَض  َمدَّ  اَلَّ ْي 

َواَنْهي   ف ْيَها   َ   م نْ وَ محش  ًراَرَواِس 
ُك     

َزوْ اثلَّمَ  ف ْيَها  َجَعَل   ْْي  جَ ريت  
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జ్తలుగా చేశాడు. 2  ఆయనే రాతిర న పగటి 

మీద కపుపతాడు. నశ్చయింగా వీటనుింటిలో 

ఆలోచిించేవారి కొరకు సూచనలు ఉనాుయి.  

4. మరియు భూమలో వేర్వవరు రకాల 

(నేలలు) ఒక దాన కొకటి పర కక-పర కకన 

ఉనాుయి. మరియు దార క్ష తోటలు, పింట 

పొలాలు మరియు ఖరూజ రపు చెటా, కొను 

గుచఛలు (శాఖలు) గానూ మరికొను 

గుచచలు లేకుిండానూ (ఒకొకకకటి గానూ) 

ఉనాుయి.3 వాటనుటికీ ఒక నీరు పారు 

తింది, కాన తినటానక్త వాటి రుచులు, ఒకటి 

మరొక దాన కింటే ఉతత మమైనదిగా ఉనుటా 

మేము చేశాము. నశ్చయింగా, వీటనుింటిలో 

అరాిం చేసుకోగల వారి కొరకు ఎనోు 

సూచనలు ఉనాుయి. 4  (3/8)  

5. * ఇది నీకు ఆశ్చరేకరింగా ఉింటే, వారి 

ఈ మాట అింతకింటే ఆశ్చరేకరమైనది: 

''ఏమీ? మేము మటిట గా మారిపోయిన 

తరువాత కూడా వాస్త వింగా మరల కిొతత గా 

స్ృష్టట ించబడతామా?'' అలాింటి వార్వ తమ 

పర భువున్న తిరస్కరిించిన వారు. అలాింటి 

వారి మడలలో  స్ింకెళా్ల వేయబడి ఉింటాయి.5 

మరియు అలాింటి వార్వ నరకవాసులు. 

అకకడ వారు శాశ్వతింగా ఉింటారు.  

6. మరియు వారు మేలుకు  ముిందు 

కీడున్న (తెమమన) నన్ను తొిందర 

పడుతనాురు. 6  మరియు వారిక్త పూరవిం 

 
2) వృక్ష కోటిలో కూడా ఆడ-మగ అింతరిం ఉింది. స్థధారణ్ింగా ఆడ-మగ అింగాలు ఒక 

పువువలో ఉింటాయి. ఉ: మామడి. కొను ఒక వృక్షిం మీద వేర్వవరు పువువలలో 

ఉింటాయి. ఉ: దోస్తీగ. మరికొను వేర్వవరు వృకిాలపై ఉింటాయి. ఉదా: ఖరూజ రపు చెటా.  

3) కొనుచెటా ఒక కాిండిం గలవి. మరికొను శాఖలు గలవి ఉనాుయి. 

4) చూడిండి, 6:99 మరియు 141. 

5) చూడిండి, 34:33, 36:8.  

6) చూడిండి, 6:57-58; 8:32.  

ا  ْْي  اْثنَ  َْل  اْلَّ ْ محش  نلََّهارَ ُيْغِش   ِف   ا نَّ 
ُرْوَن       ذيل َك ََليييٍت ل  َقْوٍم يََّتَفكَّ

و ريت   َتجي مُّ ق َطع   اَْلَْرض   َوِف  
ََن ْي ا وََّجٰنت  م  ْن اَْعنَ  َزْرع  وَّ  ل  ٍب وَّ
ْنَوان  وََّغْْيُ  نْ ص  ُّْسٰقي ب مَ   انٍ وَ  ص  آٍْء ي
َوُنفَ  ٍديمط  اح  َبْعَضهَ ُل ض   وَّ لََعي   ا  
اَْلُ  ِف   ذي محش  ُكل  َبْعٍض   ْ ِف  ل َك  ا نَّ 

    ََليييٍت ل  َقْوٍم يَّْعق لُْوَن 
  

قَْولُُهْم   َفَعَجب   َتْعَجْب  َذا َءا  َوا ْن 
بًا   تُري يْ َءا  ُكنَّا  َجد  َخلٍْق   ْ لَٰف  حمق  دٍ نَّا 

اَلَّ   ٰٓئ َك  كَ اُول   مجت ب َرب  ه مْ ا  وْ رُ فَ ْيَن 
اَْلَ  ٰٓئ َك  ي َواُول ٘  ْغل ْ ِف  مجت  ْعَناق ه مْ اَ ُل 

 ٰٓ انلَّار  َواُول ُب  اَْصحي ف يَْها مجت  ئ َك  ُهْم 
ْوَن  ُ    خيِل 

َقْبَل  ي  ئَة   ب السَّ لُْونََك  َويَْسَتْعج 
َقْبل ه ُم  م ْن  َخلَْت  َوقَْد  اَْلََسَنة  
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అనేక ఉదాహరణ్లు (శక్షలు) గడిచాయి. 

మరియు వారు దురామరాగ నక్త పాలపడి 

నపపటికీ, 7 నీ  పర భువు పర జ్ల యెడల 

క్షమాశీలుడుగా ఉింటాడు. మరియు 

నశ్చయింగా, నీ పర భువు శకి్తించటింలో  కూడా 

చాలా కఠిన్నడు. 8   

7. మరియు స్తే తిరస్థకరులు 

అింటనాురు: ''అతనపై అతన  పర భువు 

తరఫ్త  న్నిండి ఏదైనా ఒక అదుుత స్ింకతిం 

(మహమ) ఎిందుకు అవతరిింపజేయ 

బడలేదు?'' 9 వాస్త వానక్త నీవు కవలిం 

హెచచరిక చేసేవాడవు మాతర మే! మరియు 

పర తి జ్ఞతిక్త ఒక మారగ దరికుడు వచిచ 

ఉనాుడు.10  

8. అలాాహ్కు, పర తి  సీత ై తన  గరుింలో 

దాలేచది11  మరియు గరభకాలపు హెచుచ 

తగుగ లు 12 కూడా బాగా  తెలుసు. పర తి దానక్త 

ఆయన  దగగ ర ఒక  పరిమాణ్ిం (నరియిించ 

బడి) ఉింది.  

9. ఆయన అగోచర మరియు గోచర 

విష్యాలనుింటినీ ఎరిగ్రనవాడు. ఘన్నడు, 

(మహామీయుడు)13  స్రోవనుతడు. 14   

 
7) చూడిండి, 35:45.  

8) చూడిండి, 6:47; 7:167; 15:49-50, 10:11.   

9) చూడిండి, 6:7,111; 10:96-97 మరియు 13:31. 

10) చూడిండి, 35:24, 6:131.  

11) త'హ్మలు: Bear, Carry, అింటే కలిగ్ర ఉిండు, స్హించు, మోయు, వహించు, 

భరిించు, పటట కొన్న. ఇకకడ సీత ై గరుింలో ఉను శశువు యొకక స్వభావిం, లక్షణాలు, 

అదృష్ట ిం, వయసుు అన అరాిం.  

12) త'గీదుల్ అర్'హామ్: Fall short, Absorb, అింటే గరుకాలపు హెచుచతగుగ లు.  

13) అల్-కబీర్ (38): The Greatest, ఘనుడు, మహనీయుడు [=అల్-అజీమ్ (34), 

సర్వవతత ముడు] The Incomparably Great, మహతత విం, పర భావిం, పర తాపిం గలవాడు, 

గొపపదనానక్త స్రోవరిం. ఇవి అలాాహ్ (సు.త.) అతేతత మ పేరాు. చూ. 22:62, 31:30.  

يُت  ْو    َربََّك   نَّ َوا  محش  الَْمُثل  ةٍ َمْغف رَ ََلُ
لََعي ل    م ه مْ   لنَّاس  

  َك َربَّ َوا نَّ  مجت  ُظلْ
   ُد الْع َقاب  يْ لََشد  
 

كَ وَ  اَلَّ ْيَن  اُنْز َل يَُقْوُل  لَْوََل٘  َفُرْوا 
م  ْن   ييَة   ا ب  ه  َعلَْيه   اَنَْت محش  رَّ ا نََّما٘ 

ر     قَْوٍم َهاٍد  ُمْنذ 
ل ُك   خجم وَّ

 
 
ََتْم ُل ُكُّ   َيْعلَمُ   اّلَٰلُ   امَ وَ   اُنّْثي   َما 

اَْلَ  تَْزدَ تَغ ْيُض  َوَما   َوَُّكُّ محش  ادُ رَْحاُم 
   َداٍر  ع ْنَدهٗ ب م قْ ءٍ َشْ 

الَْغيْ  الَْكب ْْيُ عيل ُم  َهاَدة   َوالشَّ ب  
  الُْمَتَعال  
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10. మీలో ఒకడు  తన మాటన్న రహస్ేింగా 

చెప్పనా, లేక దానన బహరింగింగా చెప్పనా 

మరియు ఒకడు రాతిర  చీకటిలో దాగ్ర ఉనాు 

లేక పగటి  వలుగులో తిరుగుతూ ఉనాు, 

(అలాాహ్ దృష్టట లో) అింతా స్మానమే 

(ఒకటే)! 15   

11. పర తివాన ముిందూ వన్నకా ఆయన 

నయమించిన, ఒకరి వింట ఒకరు వచేచ 16  

కావలివారు (దైవదూతలు) ఉనాురు. వారు 

అలాాహ్ ఆజా్ఞన్నస్థరింగా అతనన (మనష్టన) 

కాపాడుతూ ఉింటారు. నశ్చయింగా ఒక  జ్ఞతి 

వారు తమ సాతిన తాము మారుచకోనింత  

వరకు, అలాాహ్ వారి సాతిన మారచడు.17  

అలాాహ్ ఒక జ్ఞతి వారిక్త కీడు చేయదలిసేత   

దానన ఎవవరూ తొలగ్రించ లేరు. మరియు 

వారిక్త ఆయన తపప మరొక సేుహతడు 

(ఆదుకునే వాడు) లేడు.  

12. ఆయనే! మీకు భయిం మరియు ఆశ్ 

కలిగ్రించే మరుపులన్న చూపుతనాుడు. 

మరియు ఆయనే నీళీతో బరువక్తకన 

మేఘాలన్న పుటిట సుత నాుడు.  

13. ఉరుము ఆయనన్న సుత తిసూత  ఆయన 

పవితర తన్న కొనయాడుతూ ఉింటింది. 

దైవదూతలు కూడా ఆయన  భయింతో 

(ఆయనన్న సుత తిసూత  ఆయన పవితర తన్న 

కొనయాడుతూ ఉింటారు)!18 మరియు 

 
14) అల్-ముత'ఆలి (78): The Sublime, సర్వవనెతుడు. Most High,  He who 

is higher than every (other) high one. అిందరికింటే అతేనుతడు. ఖుర్ఆన్లో 

ఇకకడ మాతర మే ఒకస్థరి వచిచింది. అల్-అలియుా (37), మహోనెతుడు, చూ. 

2:255. ఇవి అలాాహ్ (సు.త.) అతేతత మ పేరాు.  

15) ఈ తాతపరేిం జూనాగఢీ గారి అన్నవాదాను అన్నస్రిించి ఉింది. అింటే అలాాహ్ 

(సు.త.)కు అింతా తెలుసుత ింది. ఆయన న్నిండి దాగ్రింది ఏదీ లేదు.  

16) అింటే ఎడతెగకుిండా ఒకరి తరువాత ఒకరు రాతిర ింబవళ్లీ కాపలా ఉింటారు.  

17) చూడిండి, 8:53.  

18) చూడిండి, 17:44.  

الَْقْوَل  اََٰسَّ  ْن  مَّ م  ْنُكْم  َسَوآْء  
 َوَمْن َجَهَر ب ه  َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍفٌۣ 

ْل  وََسار  
ٌۣ ب اب اْلَّ     ار  هَ نلَّ ب 
  
م  ْنٌۣ   َلٗ  يََديْ ْْي  بَ   ُمَعق  بيت   َوم ْن   ه   

ا نَّ محش  ّلٰل  ا َفُظْونَٗه م ْن اَْمر   َخلْف ه  َُّيْ 
َحّٰٰت   اّلٰلَ  ب َقْوٍم  َما   ُ ُيَغْي   ََل 

ه مْ  ب اَنُْفس  َما  ْوا  ُ اََراَد محش  ُيَغْي   َوا َذا٘ 
َلٗ ءً ب َقْوٍم ُسْوْٓ   اّلٰلُ   ا َومَ مجت  ا فَََل َمَردَّ 
 َ اٍل ْم م  ْن ُدْون  هُ ل    ه  م ْن وَّ
 
 
َق ْي  اَلَّ    وَ هُ  الَْْبْ َخْوًفا    يُر ْيُكُم 

ُي  وَّ َطَمًعا  اثل  َقاَل    ئُ ْنش  وَّ َحاَب  السَّ
 ممه  

ٰٓئ َكُة   َوالَْمل ه   َْمد  ِب  الرَّْعُد  َويَُسب  ُح 
وَ  الصَّ ُل  َويُرْس  مجت  ْيَفت ه  خ  ع َق ام ْن 

َمْن  َفيُ  ب َها  ْيُب  ََّشآْءُ ص  ْم  وَهُ   ي
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ఆయన ప్డుగులన్న పింప్, వాటి దావరా 

తాన్న కోరిన  వారిన శకి్తస్థత డు. అయినా వీరు 

(స్తే-తిరస్థకరులు) అలాాహ్ న్న గురిించి 

వాదులాడుతనాురు. మరియు ఆయన 

అదుుత యుకి్తపరుడు. 19   

14. ఆయనన్న వేడుకోవటమే స్తేిం. 

ఆయనన్న వదలి వారు పార రాిించేవి (ఇతర 

శ్కిులు) వారిక్త ఏవిధమైన స్మాధాన 

మవవలేవు. అది (వాటిన వేడుకోవడిం): 

ఒకడు తన రిండుచేతలు నీటివైపుకు చాచి 

అది (నీరు) నోటిదాకా రావాలన ఆశించటమే! 

కాన అది అతన (నోటి వరకు) చేరదు కదా! 

(అలాగే) స్తే-తిరస్థకరుల పార రానలనీు 

వేరామైపోతాయి.  

15. మరియు భూమాేకాశాలలో ఉను ప్ర తి 

వసుత వు ఇష్ట ింగానో అయిష్ట ింగానో అలాాహ్కు 

సాషాట ంగం (సజా్ద) చేసూత  ఉింటింది. మరియు 

వాటి నీడలు కూడా ఉదయిం మరియు 

స్థయింతర ిం (స్థష్ట ింగిం చేసూత  ఉింటాయి). 20  
(సజా్ద-2)   

16. ఇలా అడుగు: ''భూమాేకాశాలకు 

పర భువు ఎవరు?'' నీవే ఇలా జ్వాబివువ: 
''అలాాహ్!'' తరువాత ఇలా అన్న: ''అయిత్య  

మీరు ఆయనన్న వదలి తమకుతాము 

మేలుగానీ, కీడుగానీ చేసుకోలేన వారిన, మీకు 

 
19) ష్దీదుల్-మ'హాల్: ఖుర్ఆన్లో ఈ వాకేిం కవలిం ఇకకడే ఒకేసారి వచిచింది. మ'హాల్: 

Cotrivance, అింటే యుకి్త, కలపన, తింతర ిం, పన్నుగడ, కుటర , ఉపాయిం మొదలైనవి. 

ష్దీద్: Severe, Strong శ్కి్తవింతమైనది, కఠిన, తీవర , దృఢ, బలిం, అదుుత, 

ఘనమైనది.  

20) చూడిండి, 16:48-49 మరియు 22:18. భూమ తన చుటూట  తాన్న తిరగటిం వలా 

రాతిర ిం-బవళా్ల వస్థత యి. సూరే-చిందుర లు కూడా గమనింలో ఉనాుయి. ఇదింతా అలాాహ్ 

(సు.త.) ఆదేశ్ింతో జ్రుగుతోింది. కాబటిట  నీడలు కూడా ఉదయిం మరియు స్థయింతర ిం 

పొడుగాగ  ఉిండి మధాేహుిం చినుదవటిం కూడా అలాాహ్ (సు.త.) ఆదేశాలన్న 

అన్నస్రిించటమే!  

ِف   َُيَاد لُْونَ  يُْد  شَ   وَ هُ وَ مجت  اّلٰل    د 
 ىجت  َحال  لْم  ا
  

دَ  اَْلَق   َلٗ  يَْدُعْوَن َواَلَّ يْ محش  ْعَوُة  َن 
لَُهْم  ْيُبْوَن  يَْسَتج  ََل  ُدْون ه   م ْن 

َكبَ  ا َلَّ  ٍء  ا َٰل  ا ب َِشْ ْيه   َكفَّ ط   س 
وَ  فَاهُ  َْبلَُغ  ْل  ب بَ الَْمآْء   ُهَو  محش ه  ل غ  ا َما 

ف ر يْ ُدََعْٓ   َوَما 
الْكي ي ُء  َضل  ْ ا َلَّ ِف   لٍ َن 

  
ٰ  وَ  ا  ّلل  ِف   َمْن  ميويت  يَْسُجُد  لسَّ

َط  يلُُهْم َواَْلَْرض   ل وَّظ  َكرًْها  وَّ وًَْع 
  يمكب الُْغُدو   َواَْليَصال  

 
َمْن   محش    رَّبُّ قُْل  َواَْلَْرض  ميويت   السَّ

اَفَا محش  اّلٰلُ قُل    َ قُْل  دُ ّتَّ م  ْن   ْون ه ٘ ْذُتْم 
َ وْ اَ  َيمْ ْل  ََل  َنُْفس  آَْء  َل   مْ ه  ل ُكْوَن 

اوَّ   َنْفًعا  ََضًّ هَ محش  ََل  يَْسَتو ي  قُْل  ْل 
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స్హాయకులుగా (స్ింరక్షకులుగా) ఎన్ను 

కుింటారా?'' ఇింకా ఇలా అడుగు: ''ఏమీ? 

గిుడాివాడు మరియు చూడగలిగేవాడూ 

స్మాన్నలు కాగలరా? లేక అింధకారాలు 

మరియు వలుగు స్మానమేనా? లేక వారు 

అలాాహ్కు స్థటి-కలిపించిన వారు కూడా 

ఆయన స్ృష్టట ించి నటా ఏమైనా స్ృష్టట ించారా 

అిందువలన స్ృష్టట  విష్యింలో వారిక్త 
స్ిందేహిం కలిగ్రిందా?'' వారితో అన్న: 

''అలాాహ్యే పర తిదాన స్ృష్టట కరి. 21  మరియు 

ఆయన ఏకైెకుడు, పర బలుడు (తన  స్ృష్టట పై 

స్ింపూరి అధికారిం గలవాడు).'' 22  

17. ఆయన (అలాాహ్) ఆకాశ్ిం న్నిండి నీరు 

కురిప్ించగా (ఎిండిపోయిన) సెలయేళ్లీ 
తమ తమ పరిమాణాలకు స్రిపడేలా 23 

పర వహించ స్థగుతాయి. అపుపడు వరద 

(ఉపరితలిం  మీద) న్నరుగులు ఉబి్వస్థత యి. 

మరియు అగ్రున రగ్రలిించి నగలు, పాతర లు 

చేసేటపుపడు కూడా కరిగ్రించే లోహాల మీద 

కూడా అదేవిధింగా న్నరుగులు వస్థత యి. 24 

ఈ  విధింగా అలాాహ్ స్తేమేదో అస్తేమేదో 

పోలిచ వివరిసుత నాుడు. ఎిందుకింటే 

న్నరుగింతా ఎగ్రరిపోతింది, కాన మానవులకు 

లాభదాయకమైనది భూమలో మగులు 

తింది. ఈ విధింగా అలాాహ్ ఉదాహరణ్లన్న 

వివరిసుత నాుడు. 25  

 
21) అల్-ఖాలిఖు (12): The Creator, సరవ సృష్టట కరత . అలాాహ్ (సు.త.)యే ఏ 

నమూనా లేకుిండా కిొతత గా స్ృష్టట ించేవాడు. ఆయన (సు.త.) ఏదైనా చేయటానక్త 

పూన్నకునుపుపడు దానన: 'అయిపో' అన ఆజా్ఞప్స్థత డు. అింత్య అది అయిపోతింది. చూ. 

6:102, 2:117.  

22) అల్-వాహద్ అల్-ఖహాహ ర్లకు చూడిండి, 12:39.  

23) బి ఖద్రిహా: తమ తమ పరిమాణాను బటిట  పూరిిగా నిండి. 

24) పార్వ నీటిపై వచేచ న్నరుగు గానీ, విండి, బింగారు కరిగ్రించినపుడు వచేచ న్నరుగు గానీ, 

మాలినాేలే. అవి ఎగ్రరిపోతాయి. మరియు అస్లే కి్తింద మగ్రలిపోతింది.  

25) చూడిండి, 24:39-40.  

ممق اَْم َهْل تَْسَتو ي  اَْلَْعّمي وَ  ْْيُ اْلَص 
َوانلُّْورُ  لُميُت  َجَعلُْوا  مخف  الظُّ ٰ  اَْم    ّلل 

فَتَشَ  َكَخلْق ه   َخلَُقْوا  ََكَْٓء  بََه ا َُشَ
   ا خَ  اّلٰلُ قُل   محشلُْق َعلَْيه مْ اَلَْ 

ل ُق ُك 
  ُر ا  الَْقهَّ دُ ح  االْوَ  ُهوَ وَّ ٍء َشْ 
     
 
 

فَسَ اَنَْزَل   َمآًْء  َمآْء   السَّ الَْت م َن 
ْيُل  السَّ فَاْحَتَمَل  ب َقَدر َها  اَْود يَة ٌۣ 

اب ًيا  رَّ َعلَْيه  محش  َزبًَدا  يُْوق ُدْوَن  ا  َوم مَّ
ابْت َغآْءَ  انلَّار   َمتَ   ِف   اَْو  لَْيٍة  ٍع ا ح 

م   َزبَد   ل َك  محش  ْثلُهٗ     اّلٰلُ يَّْض ُب  َكذي
َوااَلَْ  َل ْلَ قَّ  الزَّ حمق  اط  ا  بَُد  فَاَمَّ

ُجَفآْءً  َيْنَفُع  مجت  َفَيْذَهُب  َما  ا  َواَمَّ
اَْلَْرض   ِف   َفَيْمُكُث  محش  انلَّاَس 

ل َك يَّْض ُب   ىجت اَْلَْمَثاَل  اّلٰلُ َكذي
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18. తమ పర భువు స్ిందేశాను సీవకరిించిన  

వారిక్త మించి పర తిఫలిం ఉింటింది. మరియు 

ఆయన స్ిందేశాను సీవకరిించన వారి దగగ ర 

భూమలో ఉనుదింతా మరియు దానతో  

పాట దానక్త స్మానింగా ఉనాు, వారు 

అదింతా పరిహారింగా ఇవవదలచుకునాు 

(అది సీవకరిించబడదు). 26 అలాింటి వారి 

లకక దారుణ్ింగా ఉింటింది. మరియు వారి 

ఆశి్యిం నరకమే. మరియు అది ఎింతో 

దురురమైన విరామ సా్లము. (1/2)  

19. *  ఏమీ? నీ పర భువు న్నిండి నీపై 

అవతరిింప జేయబడినది (ఈ స్ిందేశ్ిం) 

స్తేమన తెలుసుకునువాడు, గిుడాివానతో 

స్మాన్నడా? నశ్చయింగా, బుధిధ మింతలే ఇది 

(ఈ విష్యిం) గిహించగలరు.  

20.  వార్వ, ఎవరైత్య అలాాహ్తో చేసన 

వాగాద నిం పూరిిచేస్థత రో మరియు తమ 

వాగాద నాను భింగపరచరో! 27  

21. మరియు ఎవరైత్య అలాాహ్ కలుపమన 

ఆజా్ఞప్ించిన వాటిన కలుపుతారో! 28 

మరియు తమ పర భువుకు భయపడుతారో 

మరియు దారుణ్ింగా (ఖచిచతింగా) తీసుకో 

బడే లకకకు భయపడుతారో!  

22. మరియు ఎవరైత్య తమ  పర భువు ప్రర తి 

కొరకు స్హనిం వహించి 29 మరియు నమా'జ్ 

 
26) చూడిండి, 3:91; 10:54.  

27) చూడిండి, 5:1.  

28) చూడిండి, 8:75.  

29) అలాాహ్ (సు.త.) ఆజా్న్న పాటిించటిం మరియు పాపాల న్నిండి తప్పించుకోవటిం ఒక 

స్హనిం. మరియు బాధలలో, ఆపదలలో స్హనింవహించటిం రిండవది. స్తపరుషులు 

ఈ రిండు రకాల స్హనాను వహస్థత రు.  

خمش  ِني اَْلُسْ   ل َرب  ه مُ   ل َّلَّ ْيَن اْسَتَجابُْوا
يَْسَتج  َواَلَّ   لَْم  لَوْ ْيَن  َلٗ  اَ ْيُبْوا  نَّ  
مَّ لَُهمْ  ََج   اَْلَْرض   ِف   وَّم ثْلَٗه ا  ْيًعا 

ََل  ب ه  َمَعٗه  لَُهْم محش  ْفَتَدْوا  ٰٓئ َك  اُول
اَْل َساب   َجَهنَّمُ ممق  ُسْوُْٓء  محش  َوَماْويىُهْم 
  خجم َوب ئَْس الْم َهاُد 

 

يَّْعلَمُ  اُنْز َل   اَفََمْن   م نْ   ا َْلَْك   اَنََّما٘ 
ب  َك  ا ا نَّمَ محش  ّمي َكَمْن ُهَو اَعْ   اَْلَقُّ   رَّ

ُر اُولُوا ايَ    يحض َْلَْلَاب  َتَذكَّ

يُ  ب َعْهد   اَلَّ ْيَن  َوََل   اّلٰل  ْوفُْوَن 
 يحض َيْنُقُضْوَن الْم ْيَثاَق 

اََمَر   َما٘  لُْوَن  يَص  ب ه ٘   اّلٰلُ َواَلَّ ْيَن 
يُّوَْص  َويَْخَشْوَن  اَْن   بَُّهمْ رَ َل 

  ىجت َساب  افُْوَن ُسْوَْٓء اَْل  يَخَ وَ 
 َرب  ه مْ ه   وا ابْت َغآَْء وَجْ َْبُ ْيَن َص اَلَّ  وَ 

الصَّ  ا َواَقَاُموا  م مَّ َواَنَْفُقْوا  يوَة  ل
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సా్థప్ించి 30  మరియు మేము పర స్థదిించిన 

ఉపాధి  న్నిండి రహస్ేింగా మరియు 

బహరింగింగా (అలాాహ్ మారగ ింలో) ఖరుచ  

చేసూత , చెడున్న మించి దావరా పారదోర లుతూ 

ఉింటారో; 31 అలాింటి వారిక ఉతత మ పరలోక 

గృహిం పర తిఫలింగా ఉింటింది.  

23. శాశ్వతింగా ఉిండే ఉదాేనవనాలలో 32  

వారు మరియు వారితో పాట సద్వరత నులైన 

వారి తండ్రర -త్యతలు వారి సహవాసులు 

(అ'జ్ఞవజ్) మరియు వారి సంత్యనం కూడా 

ప్ర వేశిసాత రు. 33 మరియు పర తి దావరిం  న్నిండి 

దైవదూతలు వారి (స్థవగతిం) కొరకు వస్థత రు.  

24. (దైవదూతలు అింటారు): ''మీ 

స్హనానక్త, ఫలితింగా ఇపుపడు మీకు శాింతి  

కలుగుగాక (స్లాిం)! ఇక ఈ అింతిమ గృహిం 

ఎింతో శి్రష్ఠ మైనది!''   

25. మరియు ఎవరైత్య అలాాహ్తో సారమైన 

ఒడింబడిక చేసుకును ప్దప దానన 

భింగపరుస్థత రో మరియు అలాాహ్ 

సారపరచమన ఆజా్ఞప్ించిన దానన 

తెర ించుతారో మరియు భువిలో కలాోలిం 

ర్వకెతిత స్థత రో! వార్వ శాపానక్త (బహష్కరానక్త) 

అరుహ లు. మరియు వారి కొరకు బహుచెడా 

నవాస్ిం ఉనుది.  

26. అలాాహ్ తాన్న కోరిన వారిక్త జీవనోపాధి 

పుష్కలింగా పర స్థదిస్థత డు మరియు (తాన్న 

 
30) నమా'జ్ సా్థప్ించటిం అింటే నమా'జ్న్న దాన స్మయింలో, భయభకిులతో స్రిగాగ  

స్లపటిం.  

31) వారు, ఎవరికైెత్య చెడు స్ింభవిసేత  దానక్త బదులుగా మించి చేస్థత రో లేక మనుించి 

స్హనిం వహస్థత రో. చూడిండి, 41:34.  

32) 'అద్నెన్: అింటే శాశ్వతమైన స్వరగ వనాలు.  

33) చూడిండి, 52:21.  

يَْدَرُءْوَن  ا وََّعََلن َيًة وَّ ًّ َرزَقْنيُهْم ٰس 
لَُهْم   ٰٓئ َك  اُول ي  ئََة  السَّ ب اَْلََسَنة  

ار  عُ          يحضْقََب اَلَّ
يَّْدُخلُْوَنهَ   ُت َجنٰ  َوَمْن َعْدٍن  ا 
يبَ   حَ َصلَ  ا ئ ه  م ْن 

ه  آْ َواَْزَواج  ْم  ْم 
ٰٓئ كَ   َوُذر  ٰيت ه مْ  يَْدُخلُْوَن َوالَْمل ُة 

  بَاٍب 
  ممه  َعلَْيه ْم م  ْن ُك 

ُتمْ  ب َما َصَْبْ يم  َعلَْيُكْم  فَن ْعَم    َسل
ار     ىجت ُعْقََب اَلَّ

َيْنُقُضوْ َلَّ  َوا َعْهدَ ْيَن  م ْنٌۣ   ّلٰل  ا   َن 
م يْ  َويَقْ َبْعد   َما٘ عُ َط َثاق ه   اَمَ ْوَن  َر  

ُدْوَن ِف    ب ه ٘   اّلٰلُ  َويُْفس  يُّوَْصَل   اَْن 
ٰٓئ َك لَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم   مجت اُول اَْلَْرض 

ار      ُسْوُْٓء اَلَّ

 

ََّشآُْء   اّلَٰلُ  ي ل َمْن  الر  ْزَق  يَبُْسُط 
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కోరిన వారిక్త) ప్రిమితం చేస్థత డు. 34 మరియు 

వారు ఇహలోక జీవితింలో స్ింతోష్ింగా 

ఉనాురు, కాన పరలోక  జీవితిం ముిందు 

ఇహలోక జీవిత సుఖ స్ింతోష్లు 

తాతాకలికమైనవే (తచఛమైనవే)!  

27.  మరియు స్తే-తిరస్థకరులు: ''అతన 

(ము'హమమద్) పై, అతన పర భువు తరఫ్త 

న్నిండి ఏదైనా ఒక మహమ ఎిందుకు 

అవతరిింపజేయబడలేదు?'' 35 అన 

అింటనాురు. వారితో అన్న: ''నశ్చయింగా, 

అలాాహ్ తాన్న కోరిన  వారిన మారగ -భర షుట లుగా 

చేస్థత డు మరియు పశాచతాత పపడి ఆయన 

వైపునకు తిరిగే  వారిక్త స్నామరగ ిం 

చూపుతాడు.''   

28.  ఎవరైత్య విశ్వసించారో, వారి 

హృదయాలు అలాాహ్ ధాేనిం వలన తృప్త   

పొిందుతాయి. జ్ఞగితత గా వినిండి! కవలిం 

అలాాహ్ ధాేనమే (స్మరణ్యే) 

హృదయాలకు తృప్త నసుత ింది.  

29. విశ్వసించి స్తాకరాేలు చేసేవారిక్త 

(ఇహలోకింలో) ఆనిందిం, స్రవసుఖ్యలు 36 

మరియు (పరలోకింలో) మించి గమేసా్థనిం 

ఉింటాయి.  

30. అిందుక (ఓ ము'హమమద్!) మేము 

నన్ను ఒక స్మాజ్ిం వారి వదద కు పింపాము – 

వాస్త వానక్త వారిక్త పూరవిం ఎనోు స్మాజ్ఞలు 

గతిించాయి – నీవు నీపై మేము అవతరిింప 

 
34) అలాాహ్ (సు.త.) తాన్న కోరిింది చేస్థత డు. ఇహలోకింలో పుష్కలింగా జీవనోపాధి ఉను 

వాడితో అలాాహ్ (సు.త.) స్ింతోష్పడాాడన మరియు ఇహలోక జీవితింలో కష్ట లో 

ఉనువాడితో అలాాహ్ (సు.త.) స్ింతోష్పడలేదన, దీన అరాిం కాదు. ఎవరికైెనా 

అతేధికింగా ధనస్ింపతత లు ఇవవటిం కవలిం అతనన పరీకి్తించటానక! సతా-ధరమం మీద 

ఉిండి స్తాకరాేలు చేసేవార్వ స్థఫలేిం పొిందుతారు.  

35) చూడిండి, 6:109.  

36) 'తూబా: అింటే స్వరగ ింలో మించి సా్థనిం మరియు దాన భోగభాగాేలు.  

رُ وَ  ب اَلَْ َوَفر حُ محش  يَْقد  ْنَيامحش ويي ْوا  اَلُّ ة  
ا اَلُّ َوَما  انْ َْلَييوُة  ِف   ا َلَّ َْليخ  َيا  َرة  
  خجم اع  َمتَ 

َكفَ  اَلَّ ْيَن  اُنْز َل َويَُقْوُل  لَْوََل٘  ُرْوا 
م  ْن   ييَة   ا ب  ه  َعلَْيه   ا نَّ  محش  رَّ   اّلٰلَ قُْل 

ا َْلْه   ْي٘  ََّشآُْء َويَْهد  ي لُّ َمْن  َمْن   يُض 
  مجلاَنَاَب 

 
 

ي   نَ اََلَّ يْ  َوَتْطَمئ نُّ ا  قُلُْوبُُهمْ   َمُنْوا 
ْكر   محش  اّلٰل  ْكر   ذ  ب   َتْطَمئ نُّ   ّلٰل  ااَََل ب ذ 

 ىجت الُْقلُْوُب 

الٰصل حيت   وََعم لُوا  يَمُنْوا  ا اََلَّ ْيَن 
   ُطْوبي لَُهْم وَُحْسُن َمايٍب 

 
قَ  ٍة  اُمَّ  ٘ ْ ِف  اَرَْسلْنيَك  ل َك    دْ َكذي

َقبْ  م ْن  اُمَ َخلَْت  َْتلَُوا    م  ل َها٘   َل  
اَلَّ ْي٘  َعلَْيه   وَُهْم  ا َْلْ َحْيَنا٘  اَوْ ُم  َك 
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జేసన దివేజా్ఞనిం వారిక్త వినప్ించటానక్త! 

ఎిందుకింటే వారు తమ అనింత కరుణా 

మయుణి తిరస్కరిసుత నాురు. 37 వారితో 

అన్న: ''ఆయనే నా పర భువు! ఆయన తపప 

మరొక ఆరాధ్యేడు లేడు! నేన్న ఆయననే 

నముమ కునాున్న. మరియు ఆయన వైపునక 

నేన్న పశాచతాత పింతో మరలిపోవలస ఉనుది.''  

31. మరియు నశ్చయింగా, (ఖుర్ఆన్న్న) 

పఠిించటిం వలన కొిండలు కదలిించబడినా, 

లేదా దానవలా భూమ చీలచబడినా లేదా 

దానవలా మృతలు మాటాాడేటటా చేయ 

బడినా! (అవిశావసులు దానన విశ్వ 
సించరు). వాస్త వానక్త స్రవ నరియాల 

అధికారిం కవలిం అలాాహ్క చెిందుతింది.38  

ఏమీ? ఒకవేళ అలాాహ్ కోరిత్య స్రవ 
మానవులకు  స్నామరగ ిం చూపేవాడన తెలిస 

కూడా విశావసులు ఎిందుకు ఆశ్ వదులు 

కుింటనాురు? 39 మరియు అలాాహ్ 

 
37) మకకహ ముష్టర క్లు, రహామన్ శ్బాద ను తిరస్కరిించే వారు. కావున హుదైబియ్య 

ఒపపిందిం రోజు దైవపర వకి ము'హమమద్ ('స్'అ.స్.): ''బిస్మమలా్ల హిరర 'హ్మమ నిరర 'హీమ్.'' అన 

ఒపపిందిం వార యిించడిం పార రింభిించినపుపడు, ఒపపిందిం చేసుకోవడానక్త వచిచన 

రాయబారి: ''అర్-రహామన్  అర్-రహీమ్న్న'' మేము ఎరుగము ''బిసమక అలాాహుమమ'' 
అన వార యాలి.'' అన పటట  పటాట డు. ఖతాదా (ర'ది. 'అ.) కథ్నిం, 'స్. బు'ఖ్యరీ).  

38) ఇబ్ను-కసీ'ర్ (ర'హమ) అింటారు: 'పర తి దివేగిింథ్ిం ఖుర్ఆన్ అనబడుతింది.' ఒక  

'హదీస్' లో ఉింది: 'దావూద్ (అ.స్.) పశువులన్న సదధ పరచమన ఆజా్ఞప్ించి ఆ స్మయింలో 

ఖుర్ఆన్ పఠనిం పూరిి చేసుకునే వారు.'('స్. బు'ఖ్యరీ, క్తతాబ్ అల్-అింబియా, బాబ్న 

ఖౌల్  అలాాహ్ (సు.త.):'వ ఆతైెనా దావూద జ్బూరా.' ఇకకడ ఖుర్ఆన్అింటే జ్బూర్ 

అన అరాిం. ఈ వాకేపు అరాిం ఏమటింటే ఒకవేళ ఇింతకు పూరవిం దివేగిింథ్ిం చదువటిం 

వలన కొిండలు కదిలిించ బడిత్య (పొడిపొడిగా మారిపోత్య), లేక మృతలు మాటాాడగలిగ్రత్య, 

ఈ ఖుర్ఆన్లో కూడా అటవింటి లక్షణాలునాుయి. మరికొిందరి అభిపార యిం ఏమటింటే, 

ఈ ఖుర్ఆన్లో ఇటవింటి విశ్రష్ లక్షణాలు ఉిండినా, ఈ స్తేతిరస్థకరులు దీనన ఏ 

మాతర మూ విశ్వసించేవారు కారు. ఎిందుకింటే వారిన విశావసులుగా చేయటిం 

అలాాహ్(సు.త.) పనే. అలా్లహ్్ (సు.త.) ఎవవరినీ కూడా మారచడు, ఎంతవరకైతే వారు 

తమను త్యము మారుచకోవటానికి ప్ర యతిెంచర్వ!  

39) చూడిండి, 2:26-27 మరియు 6:149.  

ْ ُهَو    قُْل محش  ب الرَّْْحين  ُرْوَن  يَْكفُ    َرب  
َ ا َلَّ   ُْت َوا َْلْه   مجتُهوَ ََل٘ ا لي َعلَْيه  تََوَّكَّ
     َمَتاب  

   

اْل   ب ه   َْت  ُسْي   ينًا  قُْرا اَنَّ  َباُل َولَْو 
ُقط    ب ه   اَْو  ب ه  اَْلَ َعْت  َُك  َم  اَْو  ْرُض 

ٰ    ْل بَ   محشلَْمْوتي ا ََج ْيًعا اَْلَ   ّلل    محشْمُر 
يَايْ  يَمُنوْ٘ ـ َ اَفَلَْم  ا اَلَّ ْيَن  َّْو س   ل اَْن  ا 
ََج ْيًعا   اّلٰلُ يََشآُْء   انلَّاَس  محش لََهَدي 

ْيُبُهْم   تُص  َكَفُرْوا  اَلَّ ْيَن  يََزاُل  َوََل 
قَار َعة  َص ب َما   ََتُ   َنُعْوا  قَر يًْبا   لُّ اَْو 
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వాగాద నిం పూరిి అయేే వరకు స్తే 
తిరస్థకరింలో మునగ్ర  ఉను వారిపై, వారి  

కరమల ఫలితింగా, ఏదో ఒక ఆపద కలుగు 

తూనే ఉింటింది. లేదా అది వారి ఇిండా స్మీ 

పింలో పడుతూ ఉింటింది. 40 నశ్చయింగా, 

అలాాహ్ తన వాగాద నాను భింగపరచడు.  

32. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) వాస్త   

వానక్త నీకు పూరవిం  కూడా చాలా మింది 

పర వకిలు పరిహసించబడాారు, కావున మొదట 

నేన్న స్తే-తిరస్థకరులకు వేవధినచాచన్న 

తరువాత వారినపటట కునాున్న. (చూశారా!) 

నా పర తీకారిం (శక్ష) ఎలా ఉిండిిందో! 41   

33. ఏమీ? ఆయన (అలాాహ్) పర తి వేకి్త 

అరిజ ించే దానన కనపటట కొన ఉిండేవాడు 

(మరియు లాభ-నష్ట లు కలుగజేయలేన ఈ 

బూటక దైవాలు స్రిస్మాన్నలా)? అయినా 

వారు అలాాహ్కు భాగస్థవములు (స్థటి) 

కలిపస్థత రు. వారితో ఇలా అన్న: ''(నజ్ింగానే 

వారు అలాాహ్ స్వయింగా నయమించుకును 

భాగస్థవములే అయిత్య) వారి పేరాన్న 

తెలుపిండి! లేక భూమలో  ఉనుటా 

ఆయనకు తెలియన విష్యాను మీరు 

ఆయనకు తెలుపుతనాురా? లేక మీరు ఇటాే 

నోటిక్త  వచిచనటా వాగుతనాురా?'' 42 

వాస్త వానక్త, స్తాేను తిరస్కరిించే వారిక్త, 

వారి కుటర  ఆకరిణీయింగా చేయబడుతింది. 

 
40) చూడిండి, 5:33.  

41) 'హదీస్'లో కూడా ఉింది: 'అలాాహ్ (సు.త.) దురామరుగ లకు వేవధినసూత  పోతాడు, 

చివరకు వారిన శకి్తించటానక్త పటట కునుపుపడు ఏ మాతర మూ వదలడు.' దైవపర వకి 

('స్'అ.స్.) ఇది వినప్ించిన తరువాత, ఆయత్ 11:102న్న చదివి వినప్ించారు. ('స్. 

బు'ఖ్యరీ, 'స్. ముసాిం).  

42) మీరు కవలిం ఊహాగానాలే చేసుత నాురు. మీరు ఏ దేవతలనైత్య ఆరాధిసుత నాురో అవి 

మీకు కీడుగానీ, మేలుగానీ చేయలేవు. మీరు ప్లిచేవి – వాటి పేరా్వ. అవి మీరో లేక మీ 

తిండిర తాతలో ఇచిచనవే. అవి మీ కలిపతదైవాలే. చూ. 53:23, 7:71 మరియు 12:40.  

َدار ه مْ  يَ   م  ْن  َ َحّٰٰت  وَْعدُ اْت  محش  اّلٰل     
  خجم ََل ُُيْل ُف الْم ْيَعاَد  اّلٰلَ ا نَّ 

 

اْسُتْهز  َولَقَ  َقْبل َك  ئَ د   م  ْن  ب رُُسٍل   
ُثمَّ   َكَفُرْوا  ل َّلَّ ْيَن  فَاَْملَْيُت 

ع قَ يمط  اََخْذُتُهمْ  ََكَن    ب  ا فََكْيَف 
  

ئ م     اَفََمْن ُهوَ 
  َنْفٍسٌۣ ب َما لََعي قَآْ

 ُك 
ٰ  ْوا  َعلُ وَجَ مجت  َسَبْت كَ  ََكَْٓءمحش قُْل   ّلل  َُشَ
وُْهمْ سَ  ـ  ُْونَٗه ب  محش  مُّ َما ََل َيْعلَُم  اَْم تُنَب 

محش ه ٍر م  َن الَْقْول  ا ِف  اَْلَْرض  اَْم ب ظَ 
َمْكرُُهْم   َكَفُرْوا  ل َّلَّ ْيَن  ُزي  َن  بَْل 

ب ْيل  وْ وَُصدُّ  السَّ َعن   َوَمْن محش  ا 
   م ْن َهاٍد  َفَما َلٗ   اّلٰلُ ل ل  ْض يُّ 
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మరియు వారు రుజుమారగ ిం న్నిండి నరోధిించ 

బడాారు. మరియు అలాాహ్ మారగ భర ష్ట తవింలో 

వదిలిన వానక్త స్నామరగ ిం చూపేవాడు 

ఎవవడూ ఉిండడు. 43   

34. వారిక్త ఇహలోక జీవితింలో శక్ష వుింది. 

మరియు వారి పరలోక  జీవిత శక్ష ఎింతో 

కఠినమైనది. మరియు వారిన అలాాహ్ (శక్ష) 

న్నిండి రకి్తించేవాడు ఎవవడూ ఉిండడు.44 

(5/8)  

35. *  దైవభీతి గలవారిక్త వాగాద నిం 

చేయబడిన స్వరగ పు ఉదాహరణ్ ఇదే! దాన 

కి్తింద సెలయేళ్లీ పారుతూ ఉింటాయి. 45  

దాన ఫలాలు మరియు నీడ స్దా 

ఉింటాయి.46 దైవభీతి  గలవారి అింతిమ 

ఫలితిం ఇదే. మరియు స్తే-తిరస్థకరుల 

అింతిమ ఫలితిం నరకాగ్రుయే!  

36. మరియు (ఓ పర వకిా!) ఎవరికైెత్య మేము 

(ముిందు) గిింధాను ఇచాచమో! వారు నీపై 

అవతరిింపజేయబడిన దాన (ఈ  గిింధిం) 
వలన స్ింతోష్పడుతనాురు. 47 మరియు 

వారిలోన కొను వరాగ ల వారు దానలోన కొను 

విష్యాలన్న తిరస్కరిించేవారు కూడా 

ఉనాురు. 48 వారితో ఇలా అన్న: 

''నశ్చయింగా, నేన్న అలాాహ్న్న మాతర మే 

ఆరాధిించాలన మరియు ఆయనకు స్థటి 

 
43) చూడిండి, 5:41 మరియు 16:37.  

44) ఈ పర పించ శక్ష (అ'జ్ఞబ్) పరలోక శక్షకింటే చాలా త్యలికైెనది. ఈ పర పించ శక్ష 

తాతాకలిక మైనది. పరలోక శక్ష శాశ్వతమైనది. నరకాగ్రు, భూలోకాగ్రుకింటే 69 రెటా్ల 

అధిక తీవర తగలది. ('స్.ముసాిం).  
45) స్వరగ -నరకాలు మానవుల జా్ఞనపరిధిక్త అగోచర విష్యాలు. కావున వాటిన 

మానవులకు తెలిసన ఉదాేనవనాలు మరియు అగ్రుతో పోలిచ చెపపబడుతోింది. 

చూడిండి, 47:15.  

46) ''జిలాున్: అరాిం కొరకు చూడిండి, 4:57 చివరి భాగిం.  
47) వీరు ముసాింలు.  

48) వీరు కైెైస్త వులు, యూదులు మరియు ముష్టర క్లు.  

 
 
 
اَْلَييوة  َعذَ   لَُهمْ  ِف   ْنَيا   اب    اَلُّ

اَشَ  َرة   اَْليخ  لَُهْم مجت  قُّ َولََعَذاُب  َوَما 
اٍق  اّلٰل  م  َن           م ْن وَّ

الُْمتَُّقْونَ  وُع َد   ْ ّٰت 
الَّ اْلَنَّة   محش َمَثُل 

ا هَ لُ اُكُ محش  هيرُ  ََتْت َها اَْلَنْ نْ ََتْر ْي م  
لَُّها  وَّظ  ئ م  

ُعقْ ت  محش  َدآْ  نَ اَلَّ يْ   ََب لَْك 
ف ر يَْن انلَّاُر ُعْقََب وَّ حمط َقْوااتَّ 

   الْكي
 

ي  ا َيْفرَُحْوَن َواَلَّ ْيَن  الْك تيَب  تَْينيُهُم 
ا َْلَْك  اُنْز َل  اَْلَْحَزاب     ب َما٘  َوم َن 
 ا نََّما٘ اُم ْرُت   قُْل محش  َمْن يُّْنك ُر َبْعَضهٗ 

 ه  ا َْلْ محش  ه  َوََل٘ اَُْش َك ب    اّلٰلَ   ُبدَ اَْن اَعْ 
    ه  َمايب  َوا َْلْ  ااَْدُعوْ 
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(భాగ-స్థవములన్న) కలిపించరాదన ఆజా్ఞ 

ప్ించబడాాన్న. నేన్న మమమలిు ఆయన 

వైపునక ఆహావనసుత నాున్న మరియు 

గమేసా్థనిం కూడా ఆయన వదద నే ఉింది!''  

37. మరియు ఈ విధింగా మేము అరబ్బ్ 
భాష్లో మా శాస్నాను అవతరిింప 

జేశాము.49 ఇక నీవు ఈ జా్ఞనిం వచిచన 

తరువాత కూడా వారి కోరికలన్న అన్నస్రిసేత , 
అలాాహ్ న్నిండి నన్ను రకి్తించేవాడు గానీ, 

కాపాడేవాడు గానీ ఎవవడూ ఉిండడు.  

38. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) 
వాస్త వానక్త మేము నీకు పూరవిం అనేక 
పర వకిలన్న పింపాము మరియు వారిక్త భారాే 
ప్లాలన్న పర స్థదిించాము.50 అలాాహ్ అన్నమతి 

లేకుిండా, ఏ అధ్యుత స్ింకతాను 

(స్వయింగా) తెచిచ చూపే శ్కి్త ఏ  పర వకికూ 

లేదు. 51 పర తి వాగాద నానక్త (విష్యానక్త) 
వార యబడిన ఒక ఆదేశ్ిం (శాస్నిం) ఉింది. 52    

39. అలాాహ్ తాన్నకోరిన దానన రదుద  

చేస్థత డు మరియు (తాన్న కోరిన దానన) 

 
49) చూడిండి, 14:4 మరియు 12:2 పర తి ప్ర వకత  ('అ.స్.) పై అతని ప్ర జల కొరకు ఆ 

పార ంతపు భాషలోనే దివాగర ంథం అవతరింప్జేయబడ్రంది, వారు దానన సులభింగా 

అరాిం చేసుకోవాలన. ఈ ఖురఆన్ దైవప్ర వకత  ము'హమమద్ ('స్'అ.స్.)పై సరవలోకాల 

వారి కొరకు, అవతరింప్జేయబడ్రన అంతిమ దివాగర ంథం. చూడిండి, 7:158.  

50) చూడిండి, 25:7 దైవపర వకిలు (అలైహమ స్.) అిందరూ మానవులే. వారిక్త కుటింబిం 

ఉిండేది. వారిక్త భారాే-ప్లాలుిండిరి. వారు స్థధారణ్ మానవులవలే తినేవారు, తార గేవారు,  

పర జ్లతో కలిస మలిస తిరిగేవారు. కాన వారిపై దివేజా్ఞనిం (వ'హీ) వసూత  ఉిండేది. దానన 

వారు ఉనుది ఉనుటట గా పూరిిగా పర జ్లకు వినప్ించి సతా-ధరమం వైపునకు ఆహావనించే 

వారు. ఒకవేళ వారు దైవదూతలైత్య వారికెలా స్ింతానిం మరియు కుటింబిం ఉింటాయి?  

51) అదుుత స్ింకతాల శ్కి్త కవలిం అలాాహ్ (సు.త.)క ఉింది. ఆయన అన్నమతి లేనదే ఏ 

పర వకి ('అ.స్.) కూడా వాటిన చూపలేడు. అలాాహ్ (సు.త.) తన ఇష్ట పర కారిం తాన్న 

అవస్రిం అన్నకునుపుపడు వాటిన చూపుతాడు. చూడిండి, 6:109.  

52) అలాాహ్ (సు.త.) యొకక పర తి వాగాద నానక్త ఒక స్మయిం నయమించబడిఉింది. 

అలాాహ్ (సు.త.) ఆ స్మయిం వచేచ వరకు పర జ్లకు వేవధినస్థత డు. అది వచిచన 

తరువాత దానన ఎవవరూ ఆపలేరు. అలాాహ్ (సు.త.) తన వాగాద నిం పూరిిచేస 

తీరుతాడు. దీన మరొక తాతపరేిం: 'ప్ర తి యుగానికి ఒక గర ంథం ఉంది.'  

 

 
  

َعَرب يًّ  ُحْكًما  اَنَْزنْليُه  ل َك  محش ا َوَكذي
َما  َبْعَد  اَْهَوآَْءُهْم  اتََّبْعَت  َولَئ ن  
م َن  لََك  َما  حمل  الْع لْم  م َن  َجآَْءَك 

ّٰل  ٍ  اّلٰل   ََل َواٍق م ْن وَّ    خجم وَّ

َقْبل  رْ اَ   َولََقدْ  م  ْن  رُُسًَل  َك  َسلَْنا 
لَُهمْ َعلْ وَجَ  ُذر   اَْزوَ   َنا  وَّ َوَما محش  يَّةً اًجا 

ب    َ يَّاْت  اَْن  ل رَُسْوٍل  ا َلَّ ََكَن  اييٍَة 
  اََجٍل ك تَ محش اّلٰل  ب ا ْذن  

   ب  ا ل ُك 
َويُثْب ُت   اّلٰلُ َيْمُحوا   يََشآُْء  خمت َما 

   ب  َده٘ٗ اُمُّ الْك تي نْ وَع  
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సారపరుస్థత డు. 53 మరియు మూల గిింధిం 
(ఉముమల్ క్తతాబ్) 54  ఆయన దగగ ర్వ ఉింది.  

40. మరియు (ఓ పర వకిా!) మేము వారిక్త 

చేసన వాగాద నాలలో కొనుింటిన నీకు 

చూప్నా, లేదా (వాటిన చూపక  ముిందు) 

నన్ను మరణింపజేసనా, నీ బాధేత కవలిం 

(మా స్ిందేశాను) అిందజేయటమే! మరియు 

లకకతీసుకోవటిం కవలిం మాపన.  

41. ఏమీ? వాస్త వానక్త మేము భూమన 

అను వైపుల న్నిండి తగ్రగ సూత వసుత నాుమనేది 

వారు చూడటిం లేదా? 55 మరియు 

అలాాహ్యే ఆజా్ ఇస్థత డు! ఆయన ఆజా్న్న 

మార్వచవాడు ఎవవడూ లేడు. మరియు 

ఆయన లకకతీసుకోవటింలో అతి శీఘ్రు డు.  

42. మరియు వాస్త వానక్త వారిక్త పూరవిం 

ఉనువారు కూడా కుటర లు  పనాురు. కాన, 

కుటర లనీు అలాాహ్క చెిందినవి. పర తిపార ణ 

స్ింపాదిించేది ఆయనకు తెలుసు. మరియు 

(మేలైన) అింతిమ (పరలోక) నవాస్ిం ఎవరిదో 

స్తే-తిరస్థకరులు తెలుసుకుింటారు.  

43. మరియు (ఓ పర వకిా!) స్తే 

తిరస్థకరులు నీతో అింటనాురు: ''నీవు 

స్ిందేశ్హరుడవు కావు!'' వారితో అన్న: 

''నాకూ-మీకూ మధే అలాాహ్ స్థక్షేమే 

చాలు! మరియు వారి (స్థక్షేిం), ఎవరికైెత్య 

గిింధ జా్ఞనిం ఉిందో!'' 56  
***** 

 
53) చూడిండి, 2:106.  

54) చూడిండి, 43:4 మరియు 85:22. ఉముమల్-క్తతాబ్ అింటే లౌ'హె మ'హ్ఫూ''జ్ - 

సురకి్తతమైన ఫలకింలోఉను మూలగిింథ్ిం. అింటే యథాసాతిలో, భదర ింగా ఉించబడిన గిింథ్ిం.  

55) అింటే, 'అర్వబియా భూభాగిం, రోజురోజుకు ముష్టర కుల కొరకు తగుగ తూ పోవడిం 

మరియు ముసాింలు దానన ఆకిమించుకోవడిం వారు (ముష్టర కులు) చూడటింలేదా?  

56) అింటే, ఇసా్థిం సీవకరిించిన 'అబుద లాాహ బిన్-స్లాిం మరియు స్లామన్ ఫారసీ 

(ర'ది.'అన్నహ మ్)ల వింటి యూదుల మరియు కైెైస్త వుల స్థక్షేిం అనుమాట!      *** 

 
اَلَّ   نْ ا  وَ  َبْعَض  نُر يَنََّك  ا  ْي  مَّ
َينََّك فَا  َتوَ نَ ُهْم اَْو  ع دُ نَ  نََّما َعلَْيَك  فَّ

يُغ وََعلَْيَنا اَْل سَ        اُب اْلَل

اَْلَْرَض  نَاْت   اَنَّا  يََرْوا  اََولَْم 
اَْطَراف َها  م ْن    اّلٰلُ وَ محش  َنْنُقُصَها 

مُ  ََل  ُْكم ه  عَ َُّيُْكُم  َل    ُهوَ وَ   محشق  َب 
   ُع اَْل َساب  يْ َٰس  

اَلَّ  َوقَْد َمكَ   ه  فَل لٰ ْم  ل ه  بْ َن م ْن قَ يْ َر 
 ْ ََج ْيًعا ال ُب محش  َمْكُر  َما تَْكس  َيْعلَُم 

الُْكفٰ محش  َنْفٍس ُكُّ   ل َمْن  وََسَيْعلَُم  ُر 
ار        ُعْقََب اَلَّ

لَْسَت  َكَفُرْوا  اَلَّ ْيَن  َويَُقْوُل 
َكٰفي  محش  ًَل ُمرْسَ  اٌۣ  ْيدً َشه    ب اّلٰل  قُْل 

وَ  َوبَيَْنُكْمحمل   ْ ع  َبْيِن  ع لُْم ْندَ َمْن  هٗ 
  خجم ب  لْك تي ا
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14. సూరహ్్ ఇబార హీమ్ 

ఇబార హీమ్ ('అ.స్.) మకకహ ముకరిమహ కొరకు చేసన దు'ఆ (ఆయాత్లు 35-

41), ఈ సూరహ్ యొకక మూల  భాగిం. ఇ'త్ాన్ పర కారిం ఇది సూరహ్ నూ'హ్ (71) 

తరువాత  అవత రిింపజేయబడిింది. దివే స్ిందేశాలు పర జ్లన్న అింధకారాల న్నిండి 

వలుగులోక్త తీసుకురావటానక్త అవతరిింపజేయబడాాయి. ఇతర దివే గిింథాలు 

తమ పర వకిలపై తమ కాలపు పర జ్ల కొరకు వచాచయి, కాన దివా ఖుర్ఆన్ సరవ 

లోకవాసుల  కొరకు అవతరింప్జేయబడ్రంద్ని, అలాాహ్ (సు.త) మొదటి 

మరియు 52వ ఆయత్లలో వేకిిం  చేశాడు. 52 ఆయాతలును ఈ సూరహ పేరు 

35వ ఆయత్లో ఉింది. ఇది చివరి మకకహ్ కాలపు 6 (10-15) సూరాహ్లలో 

5వది.  

 అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. అలిఫ్-లామ్-రా. (ఇది) ఒక దివేగిింధిం. 

దీనన మేము, పర జ్లన్న – వారి పర భువు 

అన్నమతితో – అింధకారాల న్నిండి 

వలుతరులోక్త, 1 స్రవ శ్కి్తమింతడు, స్రవ 

సోత తార లకు అరుహ డైన (అలాాహ్) మారగ ిం 
వైపునకు తీసుకు రావటానక్త (ఓ  

ము'హమమద్!) నీపై అవతరిింపజేశాము.  

2. ఆయనే అలాాహ్! ఆకాశాలలో ఉనుదీ 

మరియు భూమలో ఉనుదీ స్రవమూ 

ఆయనక చెిందుతింది! మరియు స్తే-
తిరస్థకరులకు కఠిన శక్ష వలా తీవర మైన 

దుుఃఖిం (వేధ) కలుగు తింది.  

3. ఎవరైత్య పరలోక జీవితిం  కింటే, ఇహలోక 

జీవితానక్త అధిక పార ధానేతనచిచ, (పర జ్లన్న) 

అలాాహ్ మారగ ిం న్నిండి ఆటింకపరుసూత , 

దానన వకిమైనదిగా చూపగోరుతారో! 

అలాింటి వార్వ మారగ భర ష్ట తవింలో చాలా 

దూరిం వళా్ళపోయిన వారు.  

 
1) చూడిండి, 57:9 మరియు 2:257.  

ْيم   اّلٰل   ِمْسِب   الرَّْْحين  الرَّح 
ْٓري  ُْخر َج  ك تيب   يمط  ال ا َْلَْك َل  اَنَْزنْليُه 

انلُّْور ممق   ا َٰل  ميت  
لُ الظُّ م َن  انلَّاَس 

َ   َرب  ه مْ ب ا ْذن    ص  الَْعز يْز   ا ا ٰلي  ط  
 يحض  م ْيد  اَلَْ 

َما ِف    اّلٰل   ت  َوَما ميوي  السَّ اَلَّ ْي َلٗ 
ف ر يَْن م ْن َوَويْل  محش  ْرض   اَْلَ ِف  

 ل  لْكي
يْد    يحض َعَذاٍب َشد 

 
ْنَيا ِۨاَلَّ   اَلُّ اَْلَييوَة  بُّْوَن  يَْسَتح  ْيَن 

ْوَن َعْن َسب ْيل   َرة  َويَُصدُّ خ 
لََعَ اَْلي
ع وَجً يَ وَ   اّلٰل   ٰٓئ  محش  ا ْبُغْوَنَها  ْ   َك اُول ِف 

يلٌٍۣ بَع ْيٍد    َضل



భాగం: 13 14. సూరహ్ ఇబార 497 13 : الُجْزءُ  اه يمَ َرةُ إ ْبرَ ُسو -14 హీమ్ 
 

 

A-13 Para A-T.doc/شاهين    1/2009/ 26/ _بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

4. మరియు మేము పర తి పర వకిన్న, అతన 

జ్ఞతివారి భాష్తోనే పింపాము; అతన్న వారిక్త 

స్పష్ట ింగా బోధిించటానక్త. మరియు అలాాహ్ 
తాన్న కోరిన్ వారిన మారగ భర ష్ట తవింలో 

వదులుతాడు. మరియు తాన్న కోరిన  వారిక్త 

మారగ దరికతవిం చేస్థత డు. 2 మరియు ఆయన 

స్రవ శ్కి్తమింతడు, మహా వివేకవింతడు.  

5. మరియు వాస్త వానక్త మేము మూస్థన్న, 

మా సూచన (ఆయాత్) లతో పింపుతూ: 

''నీవు నీ జ్ఞతి వారిన అింధకారాల  న్నిండి 

వలుతరు వైపునకు తెచిచ, వారిక్త అలాాహ్ 

దినాలన్న జా్ఞపకిం చేయిించు.''3 అన 

అనాుము. నశ్చయింగా, ఇిందులో  స్హన్
శీలులకు కృతజాులకు ఎనోు సూచన్

లునాుయి. 4  

6. మూస్థ తన జ్ఞతి వారితో ఇలా 

అనాుడు: ''అలాాహ్ మీకు చేసన అన్నగిహా 

లన్న జా్ఞపకిం చేసుకోిండి. ఆయన మీకు 

ఫిర్'ఔన్ జ్ఞతి వారి న్నిండి విముకి్త 

కలిగ్రించాడు. వారు మమమలిు తీవర మైన 

శక్షలకు గురిచేసూత  ఉిండేవారు, మీ 

కుమారులన్న వధిించి, మీకుమారిలన్న 

(సీత ైలన్న) బర తకనచేచవారు.5  మరియు 

 
2) ఎవడు మారగ భర షుట డవుతాడో మరియు ఎవడు స్నామరగ ింపై ఉింటాడో అలాాహ్ (సు.త.)కు 

తెలుసు. కాబటిట  ఆయన వారిన వారి పరిసాతలలో వదలుతాడు. అలాాహ్ (సు.త.) బల 

వింతింగా ఎవరినీ కూడా మారగ భర షుట లుగాగానీ, స్నామరుగ లుగా గానీ చేయడు. చూ.16:93. 

3) అయాేమలాాహ్: అింటే ఇస్థర యీ'ల్ స్ింతతివారిపై అలాాహుత'ఆలా చేసన అన్నగిహాలు 

మరియు వారిపై పడా శక్షలు.  

4) స్హనిం వహించి కృతజా్తలు తెలిపే వారిక్త చాలా లాభాలుింటాయి. దైవపర వకి 

('స్'అ.స్.) పర వచనిం: 'అలాాహ్ (సు.త.) తన దాసున కొరకు ఎటిట  పరిసాతిన ఏరపరచినా 

అది అతన మేలుక! అతనక్త కష్ట లు కలిగ్రసేత , వాటిన అతడు స్హించిత్య అతన మేలుక! 

లేక అతనక్త సుఖస్ింతోష్లు పర స్థదిసేత  అతడు దానక్త తన పర భువుకు కృతజా్తలు 

చూపాలి.' ('స్. ముసాిం).  

5) చూడిండి, 2:49.  

 ب ل  سُ رَّ َنا م ْن  َسلْ ا٘ اَرْ َومَ 
َسان  ْوٍل ا َلَّ

َ لَُهمْ  َُبْي   لُّ  محش  قَْوم ه  ْل  َمْن   اّلٰلُ َفُيض 
ََّشآْءُ  ي َمْن  ْي  َويَْهد  ََّشآُْء    ُهوَ وَ محش  ي

   الَْعز يُْز اَْلَك ْيُم 
 

مُ  اَرَْسلَْنا  يييت َنا٘  وْ َولََقْد  ب ا اَْن ِسي 
ا    جْ اَْخر   لُميت   الظُّ م َن  َٰل  قَْوَمَك 
ْ محش  اّلٰل  م   ىْم ب اَيٰ رْهُ ر ممق َوَذك   وْ انلُّ  ا نَّ ِف 

  َصبَّا 
  ٍر َشُكْوٍر  ذيل َك ََليييٍت ل  ُك 

  
 

َوا ْذ َقاَل ُموِْسي ل َقْوم ه  اْذُكُرْوا ن ْعَمَة  
ىكُ   اّلٰل   يل     مْ َعلَْيُكْم ا ْذ اَنْجي م  ْن ا
نَُكْم ُسْوَْٓء الَْعَذاب   وْ مُ ْوَن يَُسوْ ف رْعَ 
ُ َوُي  اَبَْنآْ وْ َذِب   َويَْسَتْحُيوْ َءُكمْ َن  َن   

م  ْن  محش  ن َسآَْءُكمْ  بَََلْٓء   ذيل ُكْم   ْ َوِف 
ْيم     ب  ُكمْ رَّ   خجم  َعظ 
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అిందులో మీకు, మీ పర భువు తరఫ్తన్నిండి ఒక 

గొపప పరీక్ష ఉనుది.''  

7. మరియు మీ పర భువు పర కటిించిింది 

(జా్ఞపకిం చేసుకోిండి): ''మీరు కృతజాులైత్య! 

నేన్న మమమలిు ఎింతో అధికింగా అన్నగి 

హస్థత న్న. 6 కాన ఒకవేళ మీరు కృతఘ్రులైత్య! 

నశ్చయింగా నా శక్ష ఎింతో కఠినమైనది.'' 7  

8. మరియు మూస్థ ఇలా అనాుడు: 

''ఒకవేళ మీరు మరియు భూమలో న్నను 

వారిందరూ స్తే-తిరస్థకరానక్త పాలపడిత్య! 

తెలుసుకోిండి నశ్చయింగా, అలాాహ్ స్వయిం  
స్మృదుధ డు, స్రవ సోత తార లకు అరుహ డు 

(పర శ్ింస్నీయుడు).''   

9. ఏమీ? పూరవిం గతిించిన, పర జ్ల గాధలు 

మీకు చేరలేదా? నూ'హ్, 'ఆద్ మరియు 

స్'మూద్ జ్ఞతివారి మరియు వారి తరువాత 

వచిచన వారి (గాధలు)? వారి గురిించి 

అలాాహ్ తపప మరవవరూ ఎరుగరు! వారి 

పర వకిలు వారి వదద కు స్పష్ట మైన సూచనలు 

తీసుకొనవచిచనపుడు, వారు తమ నోళాలో 

తమ చేతలు పటట కొన 8  ఇలా  అనాురు: 

''నశ్చయింగా, మేము మీతో పింపబడిన 

స్ిందేశాను తిరస్కరిసుత నాుము. మరియు 

నశ్చయింగా, మీరు దేన వైపునకైెత్య మమమలిు 

ఆహావనసుత నాురో, దాన గురిించి మేము 

తీవర మైన స్ిందేహింలో పడివునాుము.'' 9 

(3/4)  

 
6) అలాాహుత'ఆలా మీకు పర స్థదిించిన దానక్త మీరు కృతజాులైత్య ఆయన మరిింత 

పర స్థదిస్థత డు.  

7) కృతఘ్రులన్న అలాాహుత'ఆలా కఠినింగా శకి్తస్థత డు.  

8) చూడిండి, 3:119, కోపింతో తమ చేతలన్న కొరుకుకింటూ అనాురు. (షౌకాన, 'తబరీ, 

ర. 'అలైహమ).  

9) చూడిండి, 11:62 ఇదే విధమైన ఆశ్చరేిం, 'స్థలి'హ్ ('అ.స్.) యొకక పర జ్లు 

సూచిించారు. పర తి కాలపు పర జ్లు అలాాహ్ (సు.త.)న్న నరాకరిించారు లేదా ఆయనకు 

సఫారసుదారులన్న లేక భాగస్థవములన్న కలిపించారు.  

 

تَاَذََّن   َشَكْرُتْم    َربُُّكمْ َوا ْذ  لَئ ْن 
َكَفرْ   ََلَز يَْدنَُّكمْ  ا نَّ تُ َولَئ ْن  ْم 

 ْ يْ َعَذاب       د   لََشد 

تَْكُفرُ  ا ْن  ُموِْسي٘  اَ وْ٘ َوقَاَل  نُْتْم ا 
ََج   ْن ِف  َومَ  فَا نَّ  اَْلَْرض     اّلٰلَ ْيًعاحمل 

ٌّ َْح ْيد       لََغِن 
 
م ْن اَلَمْ  اَلَّ ْيَن  َنَبُؤا  يَاْت ُكْم   

َثُمْوَدىحل   وَّ وَََّعٍد  نُْوٍح  قَْوم   َقْبل ُكْم 
م   ََل ْنٌۣ َواَلَّ ْيَن  ه ْممحش  َبْعد   مْ َيْعلَُمهُ    

رُسُ محش  اّلٰلُ َلَّ  ا   ْم لُهُ َجآَْءْتُهْم 
فَ ني ب اْلَي    اَيْ ت   ْو٘ا  ٘ َردُّ ْ ِف  َيُهْم  د 

َكَفرْ  ا نَّا  َوقَالُْو٘ا  ب َما٘ اَفَْواه ه ْم  نَا 
ا  م  مَّ َشك ٍ   ْ لَٰف  َوا نَّا  ب ه   لُْتْم  اُرْس 

   تَْدُعْوَنَنا٘ ا َْلْه  ُمر يٍْب 
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10. *  వారి పర వకిలు (వారితో) ఇలా 

అనాురు: ''ఏమీ? ఆకాశాలనూ మరియు 

భూమనీ స్ృష్టట ించిన, అలాాహ్న్న గురిించి 

(మీకు) స్ిందేహిం ఉిందా? ఆయన మీ 

పాపాలన్న క్షమించటానక్త మరియు మీకు ఒక 
నరిీతకాలిం  వరకు వేవధి నవవటానక్త 
మమమలిు ప్లుసుత నాుడు!''10  వారనాురు: 

''మీరు కూడా మా  వింటి మానవులే మీరు 

మా తిండిర -తాతలు ఆరాధిసూత  వచిచన 

(దైవాల) ఆరాధన న్నిండి మమమలిు 

ఆపాలన్నకుింటనాురా? అయిత్య  స్పష్ట మైన 

పర మాణ్ిం ఏదైనా తీసుకురిండి.'' 11  

11. వారి పర వకిలు వారితో (ఇింకా) ఇలా 

అనాురు: ''నశ్చయింగా మేము మీ  వింటి 

మానవులిం మాతర మే! కాన అలాాహ్ తన 

దాసులలో తాన్న కోరిన  వారిన 

అన్నగిహస్థత డు. మరియు – అలాాహ్ 
అన్నమతిసేత నే  తపప – మీ కొరకు పర మాణ్ిం 
తీసుకు రావటమనేది మా వశ్ింలో లేదు. 

మరియు విశావసులు కవలిం అలాాహ్ మీదనే 

దృఢనమమకిం ఉించుకోవాలి. 12  

12. ''మరియు మేము అలాాహ్ మీద 

నమమకిం ఎిందుకు ఉించుకోరాదు? వాస్త వానక్త 
ఆయనే మాకు స్నామరగ పు దారులన్న 

చూపాడు. మరియు మేము నశ్చయింగా, 

మీరు పటేట  బాధలన్న స్హనింతో భరిస్థత ము. 

మరియు నమమకిం గలవారు, కవలిం అలాాహ్ 
మీదే దృఢనమమకిం ఉించుకోవాలి!''  

13. మరియు స్తే-తిరస్థకరులు తమ 

పర వకిలతో అనాురు: ''మీరు మా మతింలోక్త 

 
10) అదుుత సూచనలైత్య పర వకిల దావరా చూపబడతాయి. కాన వారు, తాము కోరిన 

అదుుత సూచనలు చూపమన కోరారు.  

11) చూడిండి, 13:31 చివరి భాగిం.  

12) చూడిండి, 7:75 మరియు 13:43.  

ر     كٌّ شَ   اّلٰل    ْت رُُسلُُهْم اَِف  لَ ا قَ  فَاط 
َواَْلَْرض   ميويت   ُعوُْكْم  يَدْ محش  السَّ

 َ م  نْ ْغف  ْل  لَُكْم  ُذنُْوب ُكْم  َر   
َسّمًّ  مُّ اََجٍل   

ا ٰلي٘ َرُكْم  قَالُْو٘ا محش  َويُؤَخ  
تُر يُْدْوَن  م  ْثلَُنامحش  بََْش   ا َلَّ  اَنُْتْم  ا ْن 

يَ  ََكَن  ا  َعمَّ ْونَا  تَُصدُّ ُبُد  عْ اَْن 
ُْٓؤنَا  يبَا ب ْْيٍ سُ ا ب  فَاْتُْونَ ا ٍن مُّ طي

     لْ
  

 َ ْ   رُُسُلُهمْ   ُهمْ َقالَْت ل بََْش     ُن ا َلَّ ا ْن نَّ
نَّ   يك  َول لََعي    اّلٰلَ م  ْثُلُكْم  َيُمنُّ 

ََّشآُْء م ْن ع َباد ه    َمنْ  نَلَا٘  محش  ي َوَما ََكَن 
ب ا ْذن     

ا َلَّ ٍن  ب ُسْلطي نَّاْت َيُكْم  اَْن 
  َفْلَيتَ   اّلٰل  َولََعَ  محش  اّلٰل  

الُْمْؤم ُنْوَن    َوَّكَّ
  

 ٘ نَلَا َ اََلَّ   َوَما  َنَتَوَّكَّ لََعَ   قَْد  وَ   اّلٰل     
ُسُبلََنا  ىَنا  َما٘ محش  َهدي لََعي  نَّ  َ َونَلَْصْب 

يذَ      اّلٰل  َولََعَ  محش  ْيُتُمْونَا ا
فَلَْيَتَوَّكَّ

ُْوَن   خجم الُْمَتَوَّك  
 

َكَفُروْ  اَلَّ ْيَن  ل رُُسل ه ْم   اَوقَاَل 
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తిరిగ్ర రాకపోత్య మేము తపపకుిండా 

మమమలిు మా దేశ్ిం న్నిండి వళీ 
గొడాత ము.''13 అపుపడు వారి పర భువు వారిక్త 
ఇలా దివేజా్ఞనిం (వ'హీ) పింపాడు: ''మేము 

ఈ దురామరుగ లన్న తపపక నాశ్నించేస్థత ము. 14  

14. ''మరియు వారి  తరువాత ఆ  భూమ 

మీద మమమలిు నవసింపజేస్థత ము. 15 ఇది నా 

స్థనుధేింలో నలవటానక్త (లకక చెపప 

టానక్త) భయపడే వానక్త మరియు నా 

హెచచరికకు (శక్షకు) భయపడేవానక్త (నా 

వాగాద నిం).'' 16  

15. మరియు వారు తీరుప కోరారు 17  

మరియు నరదయుడూ, 18  (స్తే) విరోధి 

అయిన పర తివాడూ నాశ్నమయాేడు.  

16. అతన వన్నక నరకిం అతనకైె వేచి 

ఉింటింది మరియు అకకడ చికకన 

చీములాింటి నీరు తార గటానక్త 

ఇవవబడుతింది.19  

17. దానన అతడు గుటకలు-గుటకలుగా 

బలవింతింగా గొింతలోక్త దిింపటానక్త 

పర యతిుస్థత డు, కాన దానన ము ింగలేడు. 

అతనక్త పర తివైపు న్నిండి మరణ్ిం ఆస్ను 

మవుతింది, కాన అతడు మరణించలేడు. 

 
13) చూడిండి, 7:88-89 అకకడ ఇదే పర శ్ు షు'ఐబ్ ('అ.స్.) ముిందు పటట బడిింది.  

14) చూడిండి, 37:171-173.  

15) చూడిండి, 21:105.  

16) చూడిండి, 79:40-41; మరియు 55:46.   

17) ఈ కోరిక స్తే-తిరస్థకరులది కూడా కావచుచ. చూడిండి, 8:19, 32. లేదా పర వకిలది 

కూడా కావచుచ. ఒకవేళ ఈ కోరిక పర వకిలది అయిత్య: 'మరియు వారు (పర వకిలు తమ 

పర భువు) స్హాయాను (విజ్యాను) కోరారు. మరియు నరదయుడు... నాశ్న 

మయాేడు.' అన చదవబడుతింది.   

18) జ్బా్రున్: Insolent, Compeller, Ferocious, Irresistible, బలవింతిం, లేక 

నర్ింధిం చేసేవాడు, నరింకుశుడు, నరదయుడు, కిూరుడు.  

19) చూడిండి, 6:70. 

اَْو م     مْ ْخر َجنَّكُ نَلُ  َنا٘  اَرْض  ْن 
ْ   ََلَُعْوُدنَّ  ا َْلْه  فَاَ محش  ا م لَّت نَ   ِف   

ْم  وْحي٘
 يحض نَلُْهل َكنَّ الٰظل م ْْيَ  َربُُّهمْ 

م ْنٌۣ َولَنُسْ  اَْلَْرَض  ك َننَُّكُم 
ه مْ  ْ محش  َبْعد  ذيل َك ل َمْن َخاَف َمَقاِم 

    وََخاَف وَع ْيد  
 

وََخاَب  تَ َواسْ  َجبَّ ْفَتُحْوا   ارٍ ُكُّ 
 يحض ن ْيٍد عَ 
ئ ه  َجهَ م   

َرآْ آٍْء  م ْن     َويُْسٰقي نَّمُ ْن وَّ مَّ
يْ   يحض ٍد َصد 
 

يُْغٗه  يُس  يََكاُد  َوََل  يََّتَجرَُّعٗه 
  َمََكٍن وََّما َويَاْت  

ْيه  الَْمْوُت م ْن ُك 
ب َمي  ٍت  َعَذاب   محش  ُهَو  ئ ه  

َرآْ وَّ َوم ْن 
       َغل ْيظ  
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మరియు అతన వన్నక దురురమైన శక్ష వేచి 

ఉింటింది.  

18. తమ పర భువున్న తిరస్కరిించిన వారి 

కరమలన్న, తఫాన్న దినమున పన్నగాలి 

ఎగురవేసే  బూడిదతో పోలచవచుచ. 20  వారు 

తమ కరమలకు ఎలాింటి పర తిఫలిం పొిందలేరు. 

ఇదే మారగ ై భష్ట తవింలో చాలా దూరిం 

పోవటిం. 21  

19. ఏమీ? నశ్చయింగా, అలాాహ్ భూమాే- 

కాశాలన్న స్తేింతో స్ృష్టట ించాడన నీకు 

తెలియదా? 22 ఆయన కోరిత్య మమమలిు 

నశింపజేస, మరొక కిొతత  స్ృష్టట న త్యగలడు! 23  

20. మరియు అలా చేయటిం అలాాహ్కు 

కష్ట మైన పన కాదు.  

21. మరియు వారిందరూ అలాాహ్ ముిందు 

హాజ్రు పరచబడినపుపడు, (ఇహలోకింలో) 

బలహీన్నలుగా ఉను వారు, గొపపవారిగా 

ఉను వారితో అింటారు: ''వాస్త వానక్త 

పర పించింలో మేము మమమలిు అన్నస్ 

రిించాము, ఇపుపడు మీరు మమమలిు 

అలాాహ్ శక్ష న్నిండి కాపాడటానక్త ఏమైనా 

చేయగలరా?'' వారింటారు: ''అలాాహ్ మాకు 

స్నామరగ ిం చూప్ ఉింటే మేము మీకు కూడా 

(స్నామరగ ిం) చూప్ ఉిండే వారిం. ఇపుపడు 

మనిం దుుఃఖపడినా లేదా స్హనిం వహించినా 

అింతా ఒకకటే! మనక్తపుపడు తప్పించుకునే 

మారగ ిం ఏదీలేదు.'' 24  

 
20) స్తే-తిరస్థకరుల కరమలు పునరుతాాన దినమున ఈ విధింగానే ఎగ్రరిపోతాయి వారి 

కెలాింటి పుణ్ేఫలితిం దరకదు.   

21) చూడిండి, 22:12 చివరి భాగింలో కూడా ఈ పలుకులే ఉనాుయి.  

22) ఇటవింటి ఆయత్కు చూడిండి, 10:5.  

23) ఈవిష్యమే ఎనోుస్థరాు విశ్దీకరిించబడిింది. చూ.35:16-17, 47:38, 5:54, 4:133.  

24) ఈ విధమైన ఆయాతలకు చూడిండి, 40:47-48, 7:38-39, 33:66, 68. 

నరకవాసులు ఒకరితోనొకరు వాదులాడుకునే దానక్త, చూడిండి, 34:31-33.  

 

اَلَّ يْ  َكَفُروْ َمَثُل  اَْعَمالُُهْم    ب  ه مْ رَ ب  ا  َن 
ب  شْ ِۨا َكَرَماد    ْت  الر   ه  َتدَّ يَوْ    ْ ِف  ٍم  يُْح 
ٍف  َكَسُبْوا  محش  ََعص  ا  م مَّ ُرْوَن  َيْقد  ََل 
َشْ  اْلَع ْيُد  محش  ءٍ لََعي  ليُل  الضَّ ُهَو  ذيل َك 

   
اَنَّ   تََر  ميويت    اّلٰلَ اَلَْم  السَّ َخلََق 

ب اَْلَق   رْ َواَْلَ  ََّشاْ ا نْ محش  َض  ي  
يْدٍ ه ْب يُذْ  َجد  َلٍْق  ِب  َويَاْت     ُكْم 
 يحض 
   ز يٍْز ب عَ  اّلٰل    لََعَ َك َما ذيل  وَّ 

ٰ  َوبََرُزْوا   َعفٰٓؤُ   ّلل  ا ََج ْيًعا َفَقاَل الضُّ
لَُكْم   ُكنَّا  ا نَّا  ْو٘ا  اْسَتْكَْبُ ل َّلَّ ْيَن 

عَ  ْغُنْوَن  مُّ اَنُْتْم  َفَهْل  م ْن نَّ َتَبًعا  ا 
لَْو   محشءٍ َشْ م ْن    اّلٰل  َعَذاب    قَالُْوا 
ىَنا   َ   اّلٰلُ َهدي   َوآْء  سَ محش  يْنيُكمْ َهدَ ل
نَلَا َعلَْيَنا٘   َما  نَا  َصَْبْ اَْم  اََجز ْعَنا٘ 

 خجم م ْن َّمَّ ْيٍص 
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22. మరియు తీరుప జ్రిగ్రన తరువాత 

షై'తాన్న (వారితో) అింటాడు: ''నశ్చయింగా, 

అలాాహ్ మీకు చేసన వాగాద నమే స్తేమైన 

వాగాద నిం. మరియు నేన్న మీకు వాగాద నిం చేస 

దానన భింగిం చేశాన్న. మరియు నాకు మీపై 

ఎలాింటి అధికారిం ఉిండేది కాదు; నేన్న కవలిం 
మమమలిు ఆహావనించాన్న, మీరు సీవక 
రిించారు. 25 కావున మీరు నన్ను నిందిించ 

కిండి, మమమలిు మీర్వ నిందిించుకోిండి. నేన్న 

(స్హాయిం కోస్ిం) మమమలిు ప్లువలేన్న 

మరియు మీరూ (స్హాయిం కోస్ిం) నన్ను 

ప్లువలేరు. ఇింతకు ముిందు మీరు నన్ను,  

(అలాాహ్కు)  స్థటిగా  కలిపించిన దాను 

నశ్చయింగా, నేన్న తిరస్కరిసుత నాున్న.'' 26 

నశ్చయింగా దురామరుగ లకు బాధాకరమైన శక్ష 

ఉింటింది.  

23. మరియు విశ్వసించి, స్తాకరాేలు చేసే 

వారిన కి్తింద కాలువలు  పర వహించే స్వరగ వనా 

లలో పర వేశింపజేయబడుతింది. వారి పర భువు 

అన్నమతితో వారకకడ శాశ్వతింగా ఉింటారు. 

వారితో అకకడ: ''మీకు శాింతి కలుగుగాక 
(స్లాిం)!'' అన ఆహావనిం లభిసుత ింది. 27  

24. మించి మాట (కలిమయె 'తయిేబ్)  
న్న, అలాాహ్ దేనతో పోలాచడో మీకు 

తెలియదా? ఒక మేలుజ్ఞతి చెటట తో! దాన 

వేర ళ్లీ (భూమలో) సారింగా నాటకొన 

ఉింటాయి మరియు దాన శాఖలు ఆకాశ్ 
ములో (అింటకొింటనుటా) ఉింటాయి.  

 
25) చూ. 4:120. షై'తాన్ అింటాడు నేన్న మమమలిు బలవింతిం చేయలేదు. కవలిం 
వాగాద నిం చేశాన్న.  

26) షై'తాన్న ఎనుడూ తాన్న అలాాహ్ కు స్థటి అన అనలేదు. చూడిండి, 7:20 మరియు 

15:36, 39లలో షైతాన్ అనాుడు: 'ఓ నా పర భూ! ...' అన మరియు 8:48,59:16లలో: 

'నేన్న అలాాహ్ కు భయపడతాన్న....' అన. కాన పర జ్లకు వారి పాపకారాేలన్న మించివిగా 

కనప్ించేటటా చేస్థత డు. చూ. 6:43, 8:48, 16:63, 27:24, 29:38 షైతాన్ ఎనుడూ 

తనన్న తాన్న అలాాహ్ కు స్మాన్నడిగా చెపుపకోలేదు.  

27) చూడిండి, 10:10.  

َ اَْلَْمُر ا نَّ َوقَ  ا قُِض  ُن لَمَّ ْيطي اَل الشَّ
اَْلَق     اّلٰلَ  وَْعَد  وََعَدُكْم 

فَاَْخلَْفتُ تُّ َووََعدْ  ا َومَ محش  ُكمْ ُكْم 
ا  َن  ََك  ٍن  ُسلْطي م  ْن  َعلَْيُكْم   َ ٘ ٰل   َلَّ

ْ  فَاْسَتَجبْ ْوتُُكمْ اَْن َدعَ  فَََل مجت  ُتْم ٰل 
اَنُْفَسُكمْ  َولُْوُمْو٘ا   ْ ا٘ مَ محش  تَلُْوُمْوِن 

اَنُْتْم  َوَما٘  ب ُمْْص خ ُكْم  اَنَا 
ب َما٘  َكَفْرُت   ْ ا ن   محش  َّ ب ُمْْص خ 

ْكتُ  َقْبُل مُ اََْشَ م ْن  ا نَّ محش  ْون  
ْم  ْْيَ م  ل  الٰظ       لَُهْم َعَذاب  اَْل 
  
اَلَّ دْ اُ وَ  َل  يمَ خ  ا وَعَ ْيَن  م لُوا ُنْوا 

م ْن  ََتْر ْي  َجٰنٍت  الٰصل حيت  
اَْلَنْهيُر   ب ا ذْن  ََتْت َها  ف ْيَها  خيِل  ْيَن 

يم   محشَرب  ه مْ     ََت يَُّتُهْم ف ْيَها َسل
َكيْ  تََر  َثًَل مَ   اّلٰلُ ََضََب    َف اَلَْم 

َطي  َبٍة َطي     َمةً ََك   َكَشَجَرٍة  َبًة 
وَّ   ا هَ اَْصلُ  السَّ َفرُْعهَ ثَاب ت   ِف   َمآْء  ا 
 يحض 
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25. తన పర భువు ఆజా్తో, అది ఎలాపుపడూ 

ఫలాలన్న ఇసూత  ఉింటింది. మరియు పర జ్లు 

జా్ఞపకముించుకోవాలన అలాాహ్ ఈ విధమైన 

ఉపమానాలు ఇసూత  ఉింటాడు. 28   

26. మరియు చెడా మాటన్న, భూమ న్నిండి 

పకలిించచబడిన, సారతవింలేన, ఒక చెడా 

జ్ఞతి చెటట తో పోలచవచుచ!  

27. విశ్వసించి తమ మాటపై సారింగా ఉను 

వారిన అలాాహ్ ఇహలోకింలోనూ మరియు 

పరలోకింలోనూ సారపరుస్థత డు. మరియు 

అలాాహ్ దురామరుగ లన్న మారగ భర షుట లుగా 

చేస్థత డు. మరియు అలాాహ్ తాన్న తలచినది 

చేస్థత డు. (7/8)  

28. *  ఏమీ? నీవు చూడలేదా? అలాాహ్ 

అన్నగిహాలన్న స్తేతిరస్థకరింగా మారిచన  

వారిన మరియు తమ జ్ఞతి వారిన 

వినాశ్గృహింలోక్త తోర సన వారిన –   

29. (అింటే) నరకిం – వారింతా అిందులో 

పర వేశస్థత రు. మరియు అది ఎింత దురురమైన 

నవాస్ము.   

30. మరియు (పర జ్లన్న) ఆయన మారగ ిం 

న్నిండి తప్పించటానక్త వారు అలాాహ్కు 

స్మాన్నలన్న (అిందాదులన్న) కలిపించారు. 

వారితో అన్న: ''మీరు (తాతాకలికింగా) సుఖ 

స్ింతోష్లన్న అన్నభవిించిండి. ఎిందుకింటే! 

నశ్చయింగా, మీ గమేసా్థనిం నరకాగ్రుయే!''   

31. నా దాసులలో విశ్వసించిన వారితో 

నమా'జ్ సా్థప్ించమన మరియు మేము 

వారిక్తచిచన ఉపాధి న్నిండి రహస్ేింగానో, 

బహరింగింగానో – బేరిం జ్రగటిం గానీ, 

మతర ల స్హాయిం పొిందటిం  గానీ స్థధేింకాన 

దినిం రాక  పూరవమే – ఖరుచ పటట మన 

 
28) చూడిండి, 39:29.  

ب ا ْذن   ح ْْيٌٍۣ  ُكَّ  اُُكلََها   ٘ ْ تُْؤت 
اَْلَْمَثاَل   اّلٰلُ َويَّْض ُب    محشَرب  َها 

ُرْوَن        ل لنَّاس  لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ
ََك   كَ َوَمَثُل  َخب يَْثٍة  َشَجَرٍة َمٍة 

اَْلَ يَْثة   ب  خَ  فَْوق   م ْن   ْرض  ِۨاْجُتثَّْت 
  ٍر ْن قََرام  َما لََها 

ب الَْقْول    اّلٰلُ ب  ُت  يُثَ  يَمُنْوا  ا  ْيَن 
اَلَّ

اَلَْ  ِف   َوِف  اثلَّاب ت   ْنَيا  اَلُّ ييوة  
َرة   لُّ  مجت  اَْليخ  ممع  الٰظل م ْْيَ   اّلٰلُ َويُض 
 خجم  َما يََشآُْء  اّلٰلُ َويَْفَعُل 
لُْوا ن ْعمَ ا َٰل ا   رَ اَلَْم تَ    اّلٰل    َت َلَّ ْيَن بَدَّ
اََحلُّ  ُكْفًرا  يحض ُهْم َداَر اْلََوار   ْوا قَْومَ وَّ

  َقَراُر  َوب ْئَس اْل محش  يَْصلَْوَنَها مجت  َجَهنَّمَ 
 

ٰ  وََجَعلُْوا   َعْن    ّلل  لُّْوا  ُض  ْل   اَنَْداًدا 
َتَمتَّ محش  َسب ْيل ه   ْْيَ عُ قُْل  َمص  فَا نَّ  ُكْم  ْوا 

  ر  انلَّا  َٰل ا  
   

اَلَّ   ل  ع َباد َي  يَمُنوْ نَ يْ قُْل  ا وا  يُق ْيمُ   ا 
ي  ل ا الصَّ ًّ َرزَقْنيُهْم ٰس  ا  َويُْنف ُقْوا م مَّ وَة 

يَْوم  َلَّ وََّعََلن َيًة م  ْن قَ   َ يَّاْت  اَْن  ْبل  
يل   ل    َبْيع  ف ْيه  َوََل خ 
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చెపుప. 29  

32. అలాాహ్! ఆయనే, భూమాేకాశాలన్న 

స్ృష్టట ించాడు. మరియు ఆకాశ్ిం  న్నిండి నీటిన 

కురిప్ించి, దాన  న్నిండి మీ కొరకు ఆహారింగా 

ఫలాలన్న పుటిట ించాడు. మరియు తన 

ఆజా్తో, ఓడలన్న మీకు ఉపయుకిింగా  చేస 

స్ముదర ింలో నడిప్ించాడు. మరియు 

నదులన్న కూడా మీకు ఉపయుకిింగా చేశాడు.  

33. మరియు ఎడతెగకుిండా, నరింతరిం 

పయనించే, సూరేచిందుర లన్న మీకు 

ఉపయుకిింగా చేశాడు. మరియు రాతిర ిం 

బవళీన్న కూడా మీకు ఉపయుకిింగా 

ఉిండేటా చేశాడు. 30  

34. మరియు మీరు  అడిగ్రనదింతా మీకు 

ఇచాచడు. మీరు అలాాహ్ అన్నగిహాలన్న 

లక్తకించ దలచినా లక్తకించజ్ఞలరు. 

నశ్చయింగా, మానవుడు అతేింత 

దురామరుగ డు, అధిక కృతఘ్రుడు.  

35. మరియు ఇబార హీమ్ ఇలా పార రాిించిన 

విష్యిం (జా్ఞపకిం చేసుకోిండి): 31  ''ఓ నా 

పర భూ! ఈ నగరాను (మకకహ్ న్న) శాింతి  

నలయింగా ఉించు! మరియు ననూు నా 

స్ింతానానీు విగిహారాధన న్నిండి రకి్తించు!  

36. ''ఓ నా పర భూ! నశ్చయింగా, అవి అనేక 

మానవులన్న మారగ భర షుట లుగా చేశాయి. ఇక 

నా విధానాను అన్నస్రిించేవాడు 

నశ్చయింగా, నా వాడు. మరియు ఎవడైనా 

నాకు అవిధేయత చూప్త్య! నశ్చయింగా, 

నీవు క్షమాశీలుడవు, అపార కరుణాపర దాతవు.  

 
29) ఇలాింటి ఆయాత్ల కొరకు చూ. 3:91, 5:36, 10:54, 13:18, 39:47, 70:11-15. 

30) రాతిర ింబవళీన్న గురిించి చూడిండి, 10:67, 27:86 మరియు 40:61.  

31) ఆయాత్లు 35-41 ఈ సూరహ్ పేరున్న సూచిసుత నాుయి. మరియు ఇబార హీిం 

('అ.స్.) పార రానన్న జా్ఞపకిం చేయిసుత నాుయి.  

 

ميويت  َوا لَ اَلَّ ْي خَ   اّلَٰلُ  َْلَْرَض  َق السَّ
َمآْء  َمآًْء َفاَخْ   نَْزَل اَ وَ  ب ه     َرجَ م َن السَّ
ر زًْقا اثلََّمري   م نَ  َر  مجت  لَُّكمْ   ت   وََسخَّ

اْلَْحر    ِف   َْجر َي  َل  الُْفْلَك  لَُكُم 
َر لَُكُم اَْلَنْهيَر  مجت  ر ه  ب اَمْ   ممه  َوَسخَّ

َوالَْقَمَر   ْمَس  الشَّ لَُكُم  َر  وََسخَّ
ئ  
لَ مجت  ْْي  بَ َدآْ َر  ْ وََسخَّ اْلَّ  َل ُكُم 
 ممه َهاَر َوانلَّ 

يتيىُكْم م  ْن     َوا
َوا ْن    محش ُمْوهُ َما َساََْلُ   ُك 

ْوا ن ْعمَ تَ  ا نَّ  محش  ََل َُتُْصوَْها   اّلٰل    َت ُعدُّ
ار   اَْل نَْساَن لََظُل   خجم  ْوم  َكفَّ

ا بْريه ْيُم   قَاَل  هيَذا    َرب   َوا ْذ  اْجَعْل 
وَّ  يم ًنا  ا َّ ااْلََِلَ  َوبَِن   ْ اَْن ْجُنْبِن   

 ىجت َْلَْصَناَم ُبَد اعْ نَّ 

اَ ا نَُّهنَّ   َرب    كَ   م   ْضَلْلَن  َن  ث ْْيًا 
ْ مجت  اس  انلَّ  ْ َفا نَّٗه م ِن   َوَمْن  مجت َفَمْن تَب َعِن 

ْ َفا نََّك  ْيم     َعَصان     َغُفْور  رَّح 
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37. ''ఓ మా పర భూ! వాస్త వానక్త నేన్న నా 

స్ింతానింలో కొిందరిన నీ  పవితర   గృహిం 

(క'అబహ్) దగగ ర, పింటలు పిండన, ఎిండి 

పోయిన కొిండలోయలో నవసింపజేశాన్న. 32 ఓ 

మా పర భూ! వారిన అకకడ నమా'జ్  

సా్థప్ించటానక్త ఉించాన్న. కన్నక నీవు పర జ్ల 

హృదయాలన్న, వారి వైపుకు ఆకరిిింపజేయి 

మరియు వారు కృతజాులై ఉిండటానక్త వారిక్త 

జీవనో పాధిగా ఫల్లలను స్మకూరుచ.  

38. ''ఓ మా పర భూ! నశ్చయింగా, మేము 

గోపేింగా ఉించేదింతా మరియు  బహరింగ 

పరచేదింతా నీకు తెలుసు. మరియు 

భూమలో గానీ, ఆకాశ్ింలో గానీ అలాాహ్ 

న్నిండి గోపేింగా  ఉనుది ఏదీ లేదు.  

39. ''స్రవసోత తార లకు అరుహ డైన అలాాహ్ 

నాకు వృదాధ పేింలో కూడా ఇస్థమ'యీల్ 

మరియు ఇస్'హాఖ్లన్న పర స్థదిించాడు. 

నశ్చయింగా, నా పర భువు పార రానలన్న 

వినేవాడు.  

40. ''ఓ నా పర భూ! నన్ను మరియు నా 

స్ింతతి  వారిన నమా'జ్ సా్థప్ించేవారిగా 

చేయి. 33  ఓ మా  పర భూ! నా పార రానన్న 

ఆమోదిించు.  

41. ''ఓ మా  పర భూ! ననూు నా తలాి-

దిండుర లన్న మరియు స్మస్త  విశావసులన్న 

లకకల పరిష్కరిం రోజు క్షమించు.''  

 
32)  ఇస్థమయీల్ ('అ.స్.), అతన తలాి హ్మజర్ ('అ.స్.)లు మరియు వారి స్ింతతి వారు.  

33) ఇస్'హాఖ్ ('అ.స్.) స్ింతతివారిలో న్నిండి బనీ-ఇస్థర యీ'ల్ స్ింతతి వారు  వచాచరు. 

మరియు ఇస్థమ'యీల్ ('అ.స్.) స్ింతతి వారిలో న్నిండి ఖురైషులు వచాచరు. వారిందరిలో 

కూడా అలాాహ్ (సు.త.)కు అవిధేయులైన వారు కూడా ఉనాురు.  

 ٘ ْ   َربََّنا ُذر  يَّّٰت  م ْن  اَْسَكْنُت   ٘ ْ  
ا ن 
غَ  ع ْن ْْي  ب َواٍد  َزْرٍع  ذ ْي  بَيْ     َك ت  َد 

حمل  الْمُ  ُق ْيُموا  َربََّنا َحرَّم  يوَة  الصَّ   ْل  ل
اَفْ جْ فَا  َتْهو ْي٘  َدةً م   ـ  َعْل  َن انلَّاس  

اثلََّمريت   م  َن  َواْرزُْقُهْم  ا َْلْه ْم 
   َعلَُّهْم يَْشُكُرْوَن لَ 

َوَما    َربََّنا٘   ْ َُنْٰف  َما  َتْعَلُم  ا نََّك 
لََعَ  مَ وَ محش  ُنْعل نُ  َُيْٰفي    نْ م    اّلٰل  ا 
مَ ٍء  َشْ  السَّ ِف   َوََل  اَْلَْرض     آْء  ِف  
  
ٰ  ُد  مْ اََلَْ  لََعَ اَلَّ يْ   ّلل   ْ ٰل  وََهَب   

قَ  ْ ا نَّ  محش  الْك َْب  ا ْسميع ْيَل َوا ْسحي   َرب  
ََعْٓء      لََسم ْيُع اَلُّ

َوم ْن   َرب    يوة   ل الصَّ ُمق ْيَم   ْ اْجَعلِْن 
 ْ     ء   ُدََعْٓ َوَتَقبَّْل  بََّنا رَ  حمطُذر  يَّّٰت 

َول وَ   َنا َربَّ   ْ ٰل  يَّ ا اْغف ْر  َ   َل 
يَ ن  ل ْلُمْؤم  وَ  َيُقوْ ْْيَ  اَْل َساُب  ْوَم  ُم 
 خجم 
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42. మరియు ఈ దురామరుగ ల చేష్ట ల  న్నిండి 

అలాాహ్ నరాక్షేింగా ఉనాుడన నీవు 

భావిించకు.34  నశ్చయింగా, ఆయన వారిన – 

వారి కళా్ల, రపప వేయకుిండా ఉిండిపోయే – ఆ 

రోజు వరకు వేవధి నసుత నాుడు.  

43. (ఆ రోజు) వారు తలలు  పైకెతిత  

పరిగెతత తూ ఉింటారు, వారి చూపులు వారి 

వైపునకు కూడా తిరిగ్రరావు. మరియు వారి 

హృదయాలాో శూనేిం ఆవరిసుత ింది.  

44. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) శక్షపడే ఆ 

రోజు గురిించి పర జ్లన్న నీవు హెచచరిించు. ఆ 

రోజు దురామరగ ిం చేసనవారు అింటారు: ''ఓ 

మా్ పర భూ! నీ స్ిందేశాను సీవకరిించటానక్త 

పర వకిలన్న అన్నస్రిించటానక్త, మాకు మరి 

కొింత వేవధి నవువ!'' 35 (వారిక్త ఇలాింటి 

స్మాధానిం ఇవవబడుతింది): ''ఏమీ? 

ఇింతకు ముిందు 'మాకు వినాశ్నిం  (కిీణ్ దశ్)  

లేదు.' అన పర మాణ్ిం చేస చెప్పన  వారు 

మీరు కాదా?   

45. ''మరియు తమకు తాము అనాేయిం 

చేసుకును వారి నవాస్థలాో మీరు నవాస్ము 

ఏరపరచుకునాురు. మరియు మేము 

వారితో ఎలా వేవహరిించామో మీకు బాగా  

తెలుసు. మరియు మేము మీకు ఎనోు 

ఉపమానాలు కూడా ఇచాచము.''  

46. మరియు వాస్త వానక్త వారు తమ కుటర  

పనాురు మరియు వారి  కుటర  అలాాహ్కు 

బాగా తెలుసు. కాన వారి కుటర  కొిండలన్న 

తమ చోటన్నిండి కదిలిింప గలిగేది కాదు.36  

 
34) దురామరుగ లింటే ఇకకడ అలాాహుత'ఆలా కు స్థటి కలిపించిన వారు.  

35) చూడిండి, 6:27.  

36) చూడిండి, 19:90-91. పై తాతపరేిం ఇబ్ను-కసీ'ర్ (ర'హమ) గారిది. కొిందరు 

వాేఖ్యేతలు ఈ విధింగా కూడా బోధిించారు: 'ముష్టర క్ ఖురైషులు దైవపర వకి ము'హమమద్ 

ََتَْسََبَّ   ا َغ   اّلٰلَ َوََل  َعمَّ ف ًَل 
الٰظل ُمْونَ َيْعَمُل  يُؤَخ  رُُهْم  حمق    ا نََّما 

َْوٍم تَْشَخُص ف ْيه  اَْلَبَْصاُر   يحض ْل 
ْ  ط  ُمهْ  ُمْقن ِع  ََل   مْ ه  ُرُءوْس  ع ْْيَ 

َطْرُفُهمْ  ا َْلْه ْم  ْم  هُ َدتُ ـ  فْ اَ وَ مجت  يَْرتَدُّ 
 ىجت آْء  َهوَ 
يَاْت ْيه ُم  وَ  يَْوَم  انلَّاَس  ر   اَنْذ 

اَلَّ   َفَيُقْوُل  َظلَُمْوا الَْعَذاُب  ْيَن 
 ٘ قَر يٍْبحمل    َربََّنا اََجٍل   

ا ٰلي٘ ْرنَا٘  اَخ  
َونَتَّ  َدْعَوتََك   ْب 

الرُُّسَل ب  َنُّ محش ع  
تَكُ اَوَ  َقبُْل وْ٘ نُ وْ لَْم  م  ْن  اَقَْسْمُتْم  ا 
 يحض اٍل وَ  م  ْن زَ مْ كُ لَ َما 
  

اَلَّ ْيَن وََّسكَ  ن   ك  َمسي  ْ ِف  ْنُتْم 
 َ َوَتَبْيَّ اَنُْفَسُهْم  لَُكْم    َظلَُمْو٘ا 

بَْنا لَُكُم   ب ه ْم َوََضَ َفَعلَْنا  َكْيَف 
   اَْلَْمَثاَل 

َمكْ  َمَكُرْوا  وَع ْنَد  َوقَْد    اّلٰل  رَُهْم 
َمْكرُُهْم  ُهمْ رُ كْ مَ  ََكَن  َوا ْن  محش 
    َباُل م ْنُه اْل   َل وْ ل َتُ 
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47. కన్నక అలాాహ్ తన పర వకిలకు చేసన 

వాగాద నాను భింగపరుస్థత డన భావిించకు. 

నశ్చయింగా, అలాాహ్! స్రవశ్కి్తమింతడు, 

పర తీకారిం చేయగలవాడు.  

48. ఈ భూమ మరొక భూమగా మరియు 

ఆకాశాలు (వేర్వ ఆకాశాలుగా) మార్వ రోజు; 37 

ఆ ఏకైెకుడు, పర బలుడు అయిన అలాాహ్ 

ముిందు అిందరూ పర తేక్షమవుతారు.  

49. మరియు ఆ రోజు అపరాధ్యలన్న 

స్ింకెళాలో కూడబ్నటిట , బింధిించి ఉించటాను 

నీవు చూస్థత వు.  

50. వారి వస్థత ైలు తారు (నలాన జిడాు్

దర విం)తో చేయబడి ఉింటాయి మరియు 

అగ్రుజ్ఞవలలు వారి ముఖ్యలన్న కిముమకొన 

ఉింటాయి –   

51. అలాాహ్ పర తి  పార ణక్త దాన కరమల 

పర తిఫలిం ఇవవటానక్త – నశ్చయింగా, 

అలాాహ్ లకక తీసుకోవటింలో అతి శీఘ్రు డు.  

52. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) మానవులకు ఒక 

స్ిందేశ్ిం. వారు దీనతో హెచచరిించబడటానక్త 

మరియు నశ్చయింగా, ఆయన (అలాాహ) 

ఒకకడే ఆరాధే దైవమన వారు తెలుసుకోవ 

డానక్త మరియు బుదిధ మింతలు 

గిహించడానక్త ఇది పింపబడిింది.  

***** 

 
('స్'అ.స్.)న్న చింపటానక్త పనాుగాలు పనాురు. కాన వారు తమ పనాుగాలలో నగగ లేక 

పోయారు, విఫలులయాేరు.'  

37) చూడిండి, 20:105-107.                     
*** 

ََتْ  ه     اّلٰلَ َسََبَّ  َفََل  وَْعد  ُُمْل َف 
 ىجت ُذو انْت َقاٍم    َعز ْيز    اّلٰلَ ا نَّ  محش  رُُسلَهٗ 

  
اَْلَْرض   َغْْيَ  اَْلَْرُض  ُل  ُتَبدَّ يَْوَم 

ميويُت  ٰ  ْوا  زُ َوبَرَ   َوالسَّ ح د   االْوَ   ّلل 
     ار  هَّ قَ الْ 

َقرَّ ئ  ْومَ َوتََري الُْمْجر م ْْيَ يَ   ن ْْيَ ٍذ مُّ
 ممه َفاد  ِف  اَْلَْص 

َتْغِشي   وَّ َراٍن  قَط  م  ْن  اب ْيلُُهْم  َٰسَ
 يحض اُر وُُجوَْهُهُم انلَّ 

 
َْجز يَ  ا    اّلٰلُ   ْل  مَّ َنْفٍس  ُكَّ 
َساب   َٰس ْيُع اَْل    اّلٰلَ ا نَّ  محش  َكَسَبْت 

  
ي  بَل ل  لهيَذا  وَ ا نَّ غ   ب ه  س   ُْنَذُرْوا  ْل 
َْعلَمُ  هُ   اوْ٘ َوْل  اح د     ا لي  َو  اَنََّما  وَّ

َر اُولُوا اَْلَْلَاب  
كَّ َذَّ ْل   خجم وَّ

 


