
 భాగం: 14 15. సూరహ్ అల్-'హిజ్ర్ 508 14 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ الِحْجرِ  -15
 

 

A-14 Para A-T.doc/ن شاهي   26/1/2009/وفة ثانية تلغو_برعربي بروفة أولى 

15. సూరహ్్ అల్-'హిజ్ర్ 

అల్-'హిజ్ర్ : గుట్ట ల ప్్ంతం (Rocky Track). ఇది ఒక ప్్ాంతాం పేరు. ఇది సూరహ్ 
యూసుఫ్ (12) తరువాత అవతరాంపజేయబడాందని సుయూతిగారు అభిప్్యపడా్డరు. 

''నిశ్చయాంగా, మేమే ఈ జా్ఞపిక (ఖుర్ఆన్)ను అవతరాంపజేశాము మరయు నిశ్చయాంగా 

మేమే దీనిని కాప్డే వారము.'' (15:9). స'మూద్ జ్ఞతివారు ఇకకడ నివసాంచారు. ఇది 

మకకహ-సరయా మారగ ాంలో ఉాంది. అకకడ చాలా గుట్ట లున్నాయి. ఇది చివర 6 మక్కహ్ 

సూరాహ్ల (10-15) సమూహాంలో చివరిది. 99 ఆయాతులున్ా ఈ సూరహ పేరు 80వ 

ఆయత్ నుాండ తీసుకోబడాంది.  

అనంత క్రుణామయుడు అప్ర 

క్రుణాప్్దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. (*) అలిఫ్-లామ్-రా. ఇవి దివయగ్ర ాంధపు 

ఆయాతులు, సపష్ట మైన్ ఖురఆన్ లోనివి. 1  

2. [*] సతయ-తిరస్కకరులు: ''మేము 

ముసల ాంల మైతే (అలాల హ్కు విధేయులమైతే) 

ఎాంత బావాండేది!'' అని (పున్రుతా్థన్ 

దిన్మున్) పలుమారుల  కోరుకుాంటారు.  

3. వారని తిాంటూ (తా్థగుతూ) సుఖ 

సాంతోషాలను అనుభవిసూూ , (వృధా) ఆశ్లలో 

ఉాండటానికి విడచిపెట్టట . తవరలో వారు 

(సత్థయనిా) తెలుసుకుాంటారు.  

4. మరయు (దాని వయవధి) నిరణ యిాంచి 

వ్ాయబడ ఉాండనిదే, మేము ఏ 

న్గ్రాన్నాకూడ్డ న్నశ్న్ాం చేయలేదు. 2  

5. ఏ సమాజాం కూడ్డ తన్ నిర్ణణ త గ్డువకు, 

ముాందు గాన్న మరయు వెనుక గాన్న 

పోజ్ఞలదు.3  

 
1) చూడాండ, 5:15.  

2) ఇాంకా చూడాండ, 26:208 మరయు 6:131. 

3) చూడాండ, 7:34. ఏ న్గ్రాం కూడ్డ దాని సతయ-తిరస్కకరాం మరయు అత్థయచారాలకు 

వెాంట్నే న్నశ్న్ాం చేయబడదు. దానికి ఒక వయవధి, నియమిత కాలాం అలాల హుత'ఆలా తరఫు 

నుాండ ఇవవబడుతోాంది. ఇక ఆ నియమిత కాలాం వచిచన్ తరువాత వారు దాని నుాండ 

వెనుకా ముాందు కాలేరు అాంటే ఒకక క్షణాం కూడ్డ వయవధి పాందలేరు.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
َوقُرماٍٰن يمط  الٓرٰ  كهتٰبه 

الم اٰيُٰت  هلمَك  ت
 ٍ بهيم     مُّ
ه   يََودُّ ُرَبَما   ََكنُوما كَ َن  يم اّلَّ لَوم  ا  َفُروم

 َ لهمهيم    ُمسم

َويُ  َويََتَمتَُّعوما  يَامُكلُوما  هههه َذرمُهمم 
ُم لم

ََمُل  َن فَ  اْلم لَُموم     َسومَف َيعم
 

َولََها  اهْلَّ  يٍَة  قَرم مهنم  َنا  لَكم اَهم َوَما٘ 
لُومٌم ا كهتَ  عم    ٌب مَّ

اُمَّ  مهنم  بهُق  تَسم اَجَ َما  َوَما ٍة  لََها 
رُ ام تَ يَسم  نَ خه     وم
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6. మరయు (సతయ-తిరస్కకరులు) 

అాంటారు: ''ఓ హితబోధ (ఖుర్ఆన్) అవత 

రాంపజేయబడన్ వాడ్డ (ము'హమమద్)! 
నిశ్చయాంగా, న్నవ పిచిచవాడవ.  

7. ''న్నవ సతయవాంతుడవే అయితే, మా 

వదద కు దైవదూతలను ఎాందుకు తీసుకొని 

రావ? ''  

8. మేము దైవదూతలను, సతయాంతో తపప 
పాంపము మరయు ఆ సమయాంలో వీరకి ఏ 

మాతాాం వయవధి ఇవవబడదు. 4  

9. నిశ్చయాంగా, మేమే ఈ జా్ఞపిక (ఖుర్ఆన్) 
ను అవతరాంపజేశాము మరయు నిశ్చయాంగా 

మేమే దీనిని కాప్డేవారము. 5  

10. మరయు (ఓ ము'హమమద్!) 
వాసూ వానికి మేము, న్నకు పూరవాం గ్తిాంచిన్ 

తెగ్లవార వదద కు కూడ్డ (ప్వకత లను) 

పాంప్ము.  

11. మరయు వార  వదద కు వచిచన్ ఏ 

ప్వకత ను కూడ్డ, వారు పరహసాంచకుాండ్డ 

ఉాండలేదు. 6  

12. ఈ విధాంగా మేము దీనిని (సతయ- 
తిరస్కకరానిా) అపరాధుల హృదయాలలో 

ప్వేశ్పెడుతున్నాము.  

13. వారు దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ను) 

విశ్వసాంచడాం లేదు. మరయు వాసూ వానికి 
(సతయ-తిరస్కకరులైన్) వార పూర్ణవకుల 

విధాన్ాం కూడ్డ ఇలాగే ఉాండేది.  

14. మరయు ఒకవేళ మేము వార కొరకు 

ఆకాశ్పు ఒక దావరానిా తెరచిన్న, వారు 

దానిపైెకి ఎకుకతూ పోతూ –  

 
4) చూడాండ, 6:89. 

5 ) >1400 సాంవతసరాలలో ఒక అక్షరాంలో కూడ్డ మారుపలేకుాండ్డ భద్పరచబడన్ 

దివయగ్ర ాంథాం కేవలాం ఈ ఖుర్ఆన్ మాతామే. ఎాందుకాంటే అలాల హుత'ఆలా: ''నిశ్చయాంగా, 
మేమే ఈ జా్ఞపిక (ఖుర్ఆన్)ను అవతరాంపజేశాము మరయు నిశ్చయాంగా మేమే దీనిని 
కాప్డేవారము.'' అని అన్నాడు. ఇాంకా చూడాండ, 2:23 మరయు 85:22.  

6) చూడాండ, 6:10. 

َعلَيمهه  هَل  نُز  هيم 
اّلَّ يٰ٘اَيَُّها  َوقَالُوما 

ُنوم  ُر اهنََّك لََمجم هكم    ىجتٌن اّل 
م  تَا ٰٓئه لَومَما  َمل

م هال ب ُكنمَت   َكةهتهيمَنا  اهنم 
 َ قهيم     مهَن الٰصده

َوَما  ه  َق 
هاْلم ب  

اهْلَّ ٰٓئهَكَة  َمل
م ال هُل  نَُن  َما 

٘ا اه ََكنُ  نمَظرهيمَن وم    ًذا مُّ
ََلٗ َنم   ا اهنَّ  َواهنَّا  َر  هكم اّل  َا  ْلم نَزَّ ُن 

َن     َْلٰفهُظوم
مه  اَرمَسلمَنا  قَ َولََقدم  يَ بم نم  شه م  عه لهَك ِفه

 َ لهيم َوَّ    اْلم
ََكنُوما َومَ  اهْلَّ  ٍل  رَُّسوم هنم  م  متهيمههمم  يَا ا 

َن  زهُءوم َتهم هٖه يَسم    ب
م  ِفه لُُكٗه  نَسم هَك  قُ َكٰذل لُومبه  

 َ رهمهيم ُمجم
م  يحض  ال
ُسنَُّة   َْل  َخلَتم  َوقَدم  هٖه  ب َن  مهُنوم يُؤم

 َ لهيم َوَّ    اْلم
عَ  َنا  َفَتحم هَن  مم لَيمهه َولَوم  م  بَابًا   
َمآءه َفَظلُّوم  َن ا فهيم السَّ   يحض هه َيعمرُُجوم
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15. ఇలా అనే వారు: ''నిశ్చయాంగా, మా 

చూపులు భ్మిాంపజేయబడా్డయి. అలాకాదు, 

మాపైె మాంతాజ్ఞలాం చేయబడాంది.'' 7  

16. మరయు వాసూ వానికి, మేము ఆకాశ్ాంలో 

త్థరాగ్ణానిా (న్క్షతారాశులను) సృష్ట ాంచి, 

దానిని చూపరులకు అలాంకారమైన్దిగా 

చేశాము.  

17. మరయు ధూతకరాంచబడన్ (బహిష్క 

రాంచబడన్) ప్తి షై'త్థను నుాండ దానిని 

(ఆకాశానిా) మేము రకిష ాంచాము.8  

18. కాని, ఎవడైన్న (ఏ షై'త్థనైన్న) దాంగ్ 

చాట్టగా విన్టానికి ప్యతిాస్తూ , సపష్ట మైన్ 

కొరవి (అగ్నాజ్ఞవల) అతనిని వెాంబడసుూ ాంది. 9  

19. మరయు మేము భూమిని వాయపిాంప 

జేశాము మరయు దానిలో సారమైన్ పరవ్
త్థలను న్నటాము మరయు దానిలో ప్తి  వసుూ ్

వను తగ్నన్ పరమాణాంలో ఉతపతిూ  చేశాము.  

20. మరయు అాందులో మీకూ మరయు 

మీరు పోష్ాంచని వాటి కొరకు (జీవరాసుల 

కొరకు) మేము జీవనోప్ధిని కలిపాంచాము. 10  

21. మరయు మా వదద  ప్తీ వసుూ వ యొకక 

ఖజ్ఞన్నలు ఉన్నాయి. మరయు దానిని 

మేము ఒక నిర్ణణ త పరమాణాంలో 

అవతరాంపజేస్కూ ము.  

22. మరయు మేము బరువైెన్ గాలులను 

పాంపుత్థము! తరువాత మేము ఆకాశ్ాం నుాండ 

న్నటిని  కురపిాంచి, దానిని మీకు తా్థగ్టానికి 
సమకూరుచత్థము మరయు దాని 

కోశాధికారులు మీరు మాతాాం కారు!   

23. మరయు నిశ్చయాంగా, మేమే జీవన్మర 

ణాలను ఇచేచవారము; మరయు చివరకు 

 
7) చూడాండ, 6:7 మరయు 10:2 

8) చూడాండ, 2:14 మరయు 37:7. 

9) చూడాండ, 37:10. 

10) చూడాండ, 11:6.  

بَلم  اَبمَصاُرنَا  هَرتم  ُسك  اهنََّما  ٘ا  لََقالُوم
ُحوم  سم نَ َنمُن قَومٌم مَّ       خجم ُروم

جَ  بُُرومًجا   ِفه َنا  َعلم َولََقدم  َمآءه  السَّ
رهيمَن  هلٰنظه َزيَّٰنَها ل  يحض وَّ

ه 
ُك  مهنم  نَٰها  شَ وََحفهظم يمٍم   رَّجه   يمٰطٍن 

 يحض 
اسم  َمنه   

َق  اهْلَّ فَاَتمَبَعٗه ََتَ َع  مم السَّ
 ٌ بهيم َهاٌب مُّ    شه

فهيمَها  َواَلمَقيمَنا  نَٰها  َمَددم َرمَض  َواْلم
َ رَ  فه َواسه َواَْۣنَبتمَنا  مه يمهَ   ه    نم ا 

ُك 
ٍن  ُزوم وم ٍء مَّ    ََشم

هَش َوَمنم  ا وََجَعلمَنا لَُكمم فهيمَها َمعَ  ي
تُ  َ مم ََلٗ لَّسم هٰرزهقهيم     ب

هنم ََشم  هنُٗهحمس ٍء اهْلَّ َواهنم م   عهنمَدنَا َخَزآئ
ٍم  لُوم عم هَقَدٍر مَّ  ب

هَُل٘ٗ اهْلَّ    َوَما نَُن 
ا هيٰ َواَرمَسلمَنا  لَوَ لر  فَاَنمزَ اَح  َ قهَح  مهْلم   نَ ا 

َوَما٘  هُمجت  َقيمنُٰكُموم فَاَسم َمآًء  َمآءه  السَّ
 َ ٰزهنهيم     اَنمُتمم ََلٗ ِبه

نُ َواه  ُن  َْلَحم َوَنم نَّا  َونُمهيمُت   ٖ ُن  ْحم
م  َن ال    ٰورهثُوم
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మేమే వారసులము. 11  

24. మరయు వాసూ వానికి, మీకు ముాందు 

గ్డచి పోయిన్ వార గురాంచి మాకు తెలుసు 

మరయు వాసూ వాంగా మీ తరువాత వచేచ వార 

గురాంచి కూడ్డ మాకు బాగా తెలుసు.12  

25. మరయు నిశ్చయాంగా న్న  ప్భువ 

ఆయనే! వారాందరన్న సమావేశ్పరుస్కూ డు. 

నిశ్చయాంగా, ఆయన్ మహా వివేకవాంతుడు, 

సరవజా్ఞడు.  

26. మరయు వాసూ వాంగా మేము మాన్వణ్ణణ  

మో్రగే మటిట  (ధవనిచేస్త మటిట ) రూప్ాంతరాం 

చాందిన్ జిగ్ట్ బురద (బాంకమటిట )తో 

సృష్ట ాంచాము. 13  

27. మరయు దీనికి పూరవాం మేము 

జిన్నాతులను (పగ్లేని) మాండే 

అగ్నాజ్ఞవలతో సృష్ట ాంచాము. 14   

28. మరయు న్న ప్భువ దైవదూతలతో 

ఇలా అన్ా విష్యాం (జా్ఞపకాం చేసుకో!): 

 
11) చూడాండ, 3:180 మరయు 57:10.  

12) 'ఎవరైతే ముాందుగా (మా వదద కు) వస్కూ రో మరయు ఎవరు వెనుక ఉాండపోత్థరో తెలుసు.' 

ఈ రాండు రకాల వాయఖ్యయన్నలు కూడ్డ సరైన్వే అని వాయఖ్యయతలు అాంగీకరాంచారు.  

మరొక వాయఖ్యయన్ాం: 'మరయు వాసూ వానికి, మీలో ముాందుకుస్కగ్నపోయేవారవరో మాకు 

తెలుసు మరయు వాసూ వానికి, వెనుకాంజ వేస్తవారవరో కూడ్డ మాకు తెలుసు.' అని కూడ్డ 

ఇవవబడాంది. 

13) మాన్వడు మటిట తో సృష్ట ాంచబడా్డడు. వేర్వవరు చోట్ల లో ఆ మటిట  సాతినిబటిట  వేర్వవరు పేరుల  

ఇవవబడా్డయి. (i) స్కధారణాంగా ఎాండపోయిన్ (తడలేని) మటిట  తురాబ్ – దుముమ అని, (ii) 

దానిని న్నళ్లల వేస కలిపితే 'తీన్ - మటిట  అని, (iii) అది చాలా న్నళళతో కలిపి వాసన్ వచేచ 
బురదగా ఉాంటే, 'హమయిన్ మసూాన్ - జిగ్ట్బురద అని, (iv) అది ఎాండపోయి శ్బద ాం 
చేస్తూ  - 'స'లాసల్   అని, (v) దానిని కాలిచతే, ఫ'ఖా్యర్ - పెాంకు, అని పేరుల  ఇవవబడా్డయి. 

(చూ.55:14). 

14) అల్-జినుా, జిన్ాతున్ (బ.వ.): అాంటే మాన్వల కాండల కుకన్బడనిది అని అరాము. 

అాందుకే వారని ఈ పేరుతో పిలుస్కూ రు. వారకి తెలివి ఉాంది, మాంచి-చడుల విచక్షణాశ్కిత  ఉాంది. 

పగ్లేని అగ్నాజ్ఞవలతో సృష్ట ాంచబడా్డరు. వారు తిాంటారు, తా్థగుత్థరు. వార సాంతతి 

పెరుగుతుాంది. వారకి మరణాం ఉాంది. వార కరమలను బటిట  వారకి, మాన్వలవలే 

సవరగ -న్రకాల ప్తిఫలాలు కూడ్డ ఉన్నాయి. ('అబుద ల్-మజీద్ దరాయబాది, ర'హమ.) చూ. 

55:15 మరయు 6:100. 

 َ مهيم ده َتقم مُمسم ال َنا  َعلهمم َولََقدم 
َنا  َعلهمم َولََقدم  مهنمُكمم 

تَ  مُمسم ره ام ال    يمَن خه
اهنَّٗه محش  ُُشُُهمم َيم   وَ هُ   َك َربَّ َواهنَّ  

 خجم َحكهيمٌم َعلهيمٌم 

مهنم  مَساَن  هن اْلم َنا  َخلَقم   َولََقدم 
هنم َْحَ ا َص َصلم  ٍن ٍل م  ُنوم سم  ممه ٍا مَّ

َآنَّ وَ  نَّاره اْلم مهنم  َقبمُل  مهنم  نُٰه  قم
َخلَ  
ُموممه      السَّ
ٰٓئهَكةه    َربَُّك َواهذم قَاَل   هلمَمل م ل لهٌقٌۣ  ا  خَ اهن ه
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''నిశ్చయాంగా, నేను మో్రగే మటిట , రూప్ాంతరాం 

చాందిన్ జిగ్ట్ బురదతో మాన్వణ్ణణ  సృష్ట ాంచ 

బోతున్నాను.  

29. ''ఇక నేను అతనికి పూరత గా ఆకారమిచిచ 

(రూపమిచిచ), అతనిలో  (ఆదమ్ లో) న్న 

తరఫు నుాండ ప్్ణాం (రూ'హ) ఊదిన్ 

తరువాత, మీరాంత్థ అతని ముాందు స్కషాట ాంగ్ాం 

(సజ్ఞద ) చేయాలి.'' 15  

30. అపుపడు దైవదూతలు, అాందరూ కలిస 

స్కషాట ాంగ్ాం (సజ్ఞద ) చేశారు –  

31. ఒకక ఇబ్లల స్ తపప! అతడు స్కషాట ాంగ్ాం 

(సజ్ఞద ) చేస్తవారలో చేరన్ని నిరాకరాంచాడు. 16  

32. (అలాల హ్) ఇలా ప్శ్ాాంచాడు: ''ఓ 

ఇబ్లల స్! న్నకేమయిాంది, న్నవ స్కషాట ాంగ్ాం (సజ్ఞద ) 

చేస్త వారలో ఎాందుకు చేరలేదు?''  

33. (ఇబ్లల స్) ఇలా జవాబిచాచడు: ''మో్రగే 

మటిట , రూప్ాంతరాంచాందిన్ జిగ్ట్ బురదతో 

న్నవ సృష్ట ాంచిన్ మాన్వనికి నేను స్కషాట ాంగ్ాం 

(సజ్ఞద ) చేస్తవాడను కాను.''  

34. (అలాల హ్) అన్నాడు: ''అయితే న్నవ 

ఇకకడ నుాండ వెళ్ళళపో! ఇక, నిశ్చయాంగా, న్నవ 

ధూతకరాంచబడా్డవ (బహిష్కరాంచబడా్డవ)!  

35. ''మరయు నిశ్చయాంగా, తీరుపదిన్ము 

వరకు న్నపైె శాపాం (బహిషాకరాం) ఉాంట్టాంది.''  

 
15) ఈ స్కషాట ాంగ్ాం కేవలాం అలాల హ్ (సు.త.) ఆజాను శ్రస్కవహిాంచటానికి చేయబడన్ గౌరవ 

ప్దమైన్ స్కషాట ాంగ్ాం. ఇది ఆరాధన్నరాాం చేసాంది కాదు. ము'హమమద్ ('స'అ.స.) షరీఅత్లో 

గౌరవారథ ం కూడా ఎవవరికైనను సాష్ట ంగం చేయట్ం ధరమసమమతం కాదు. ఇాంకా 

చూడాండ, 2:30-34 మరయు 7:11-18.  

16) 'మాన్వడు మటిట తో సృష్ట ాంచబడా్డడు, కాని నేనైతే అగ్నాతో సృష్ట ాంచబడా్డను, కాబటిట  
నేను మాన్వనికాంటే ఉతూ ముడను, నేనాందుకు అతనికి సజ్ఞద  చేయాలి.' అని ఇబ్లల స్ 
అన్నాడు. దైవప్వకత లాందరూ మటిట తోనే సృష్ట ాంచబడా మాన్వలేన్ని ఖుర్ఆన్ 
విశ్దీకరాంచిాంది. దీనిని విశ్వసాంచక పోవడాం మరయు మటిట తో సృష్ట ాంచబడావారు 

అధములని భావిాంచడాం షై'త్థన్ను అనుసరాంచడమే! ఇాంకా చూడాండ, 7:11.  

ه  م  ا  َص بََُشً َْحٍَا لٍ ا َص لم نم  هنم  م   
ٍن  ُنوم سم     مَّ

مهنم   فهيمهه  ُت  َوَنَفخم يمُتٗه  َسوَّ هَذا  فَا
م رُّ  يمَن  َفَقُعوما ََلٗ ومحه ده     ٰسجه
 
 
َن  َجَد الم َفسَ  َُعوم   يحض َملٰٓئهَكُة ُُكُُّهمم اَْجم

اهبملهيمَس   ٘ َمَع  محش  اهْلَّ َن  يَُّكوم اَنم  اَٰٰب٘ 
يم السٰ  ده    َن جه

هبمله  يٰ٘ا مَ قَاَل  َ يمُس  ل َن َك ا  تَُكوم اَْلَّ   
يمَن  ده    َمَع الٰسجه

لهبََُشٍ  ُجَد  َسم ه ْل  اَُكنم  لَمم   قَاَل 
َص لَ خَ  مهنم  َتٗه  َْحٍَا ا لمَص قم هنم  م   ٍل 

نُ  سم ٍن مَّ       وم
يمٌم  رَجه هنََّك  فَا مهنمَها  ُرجم  فَاخم قَاَل 

 يحض  
اه  َنَة  اللَّعم َعَليمَك  اهنَّ  َي وَّ هيمنه  ٰٰل  ال  وممه 
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36. (ఇబ్లల స్) ఇలా వేడుకున్నాడు: ''ఓ న్న 

ప్భూ! వారు తిరగ్ లేపబడే (పున్రుతా్థన్) 

దిన్ాం వరకు న్నకు వయవధినివవ!''  

37. (అలాల హ్) సెలచాచడు: ''నిశ్చయాంగా, 

న్నవ వయవధి ఇవవబడుతుాంది!  

38. ''ఆ నిరాారత సమయాం వచేచ రోజ్ఞ 

వరకు!''  

39. (ఇబ్లల స్) అన్నాడు: ''ఓ న్న ప్భూ! న్నవ 

న్నుా అపమారగ ాం పటిట ాంచావ, కావన్ నేను 

వారకి, భూమిలో (వార దుష్కరమలన్నా) 

అలాంకరాంచి చూపిస్కూ ను. మరయు నిశ్చ్

యాంగా, వారాందరన్న అపమారగ ాంలో పడవేస్కూ ను.  

40. ''వారలో న్నవ ఎనుాకున్ా న్న ప్తేయక 
(న్న ఆజా్ఞను వరత నులైన్) దాసులు తపప!''  

41. (అలాల హ్) అన్నాడు: ''ఇదే న్నుా చేర్వ 

రుజ్ఞమారగ ాం. 17  

42. ''నిశ్చయాంగా, న్న దాసులపైె న్న 

అధికారాం స్కగ్దు! కేవలాం మారగ భ్ష్టట లై నినుా 

అనుసరాంచే వార మీద తపప! 18  

43. ''మరయు నిశ్చయాంగా, వారాందర 

కొరకు వాగాద న్ాం చేయబడన్ చోట్ట (నివాసాం) 

న్రకమే!  

44. ''దానికి (న్రకానికి) ఏడు దావరాలు 

ఉన్నాయి. 19  ఒకొకకక దావరానికి ఒకొకకక 

వరగ ాం వారు ప్తేయకిాంచబడ ఉన్నారు.  

 
17 ) బహిష్కరాంచబడన్ ఇబ్లల స్, అలాల హుత'ఆలా ఇచఛనే నరవేరుసుూ న్నాడు. అలాల హ్ 

(సు.త.) మాన్వనికి మాంచి చడును అరాాం చేసుకునే జా్ఞన్ననిా ప్స్కదిాంచి, ఎవడు చడులో 

(షై'త్థన్ ప్ేరణలో) పడపోత్థడో చూస్కూ డు. ఈ విధాంగా షై'త్థన్ అలాల హ్ (సు.త.) ఇచఛ 
నిరవహణలో ఒకప్తా నిరవహిసుూ న్నాడు. కావన్ షై'త్థన్ వలనుాండ తపిపాంచుకున్ావాడు 

రుజ్ఞమారగ ాం మీద ఉాండగ్లడు. ఇాంకా చూడాండ, 19:83 మరయు 7:24.  

18) చూడాండ, 14:22 మరయు 7:11-18.  

19) నరకానికి ఏడు అంతస్తు లు లేక్ శే్రణులున్నాయి. (i) జహనుామ్, (ii) ల''జా్ఞ, (iii) 

'హు'తమ, (iv) స'యీర్, (v) సఖర్, (vi) జ'హీమ్, (vii) హావియహ్. ఇది అనిాటి కాంటే 

కిర ాంది అాంతసుూ , ఇాందులో మున్నఫిఖులు (కపట్-విశావసులు) ఉాంటారు. (ఫ'తహ ర 
అల్-ఖదీర్). చూ. 74:27, వాయఖ్యయన్ాం-4. సవగా్గనికి ఎనిమిది శే్రణులున్నాయి.  

ه اَل  َق  َن  اَ َف   َرب  ٘ اهٰٰل يَوممه ُيبمَعُثوم م نه رم   نمظه
 

ُمنمَظره 
م هنََّك مهَن ال   يحضيمَن قَاَل فَا

لُوم اهٰٰل يَوممه  مَمعم مَوقمته ال     مه ال
ه اَل  قَ  هََنَّ   َرب  َْلَُزي  م  َويمَتِنه

اَغم هَما٘  ب
وهيَنَُّهمم 

َوَْلُغم َرمضه  اْلم ِفه  لَُهمم 
َعه اَ  َ ْجم  يحض يم

َ  نمهُ اَدَك مه اهْلَّ عهبَ  يم لَصه مُمخم   ُم ال

 َ َتقهيمٌم  ا قَاَل ٰهَذا صه َّ ُمسم   ٌط لََعَ
يمههمم ُسلمٰطٌن  لَيمَس لََك َعلَ   ادهيم اهنَّ عهبَ 
َبَعَك مهَن المٰغ  َمنه ا اهْلَّ     وهيمَن  تَّ

  َ َعهيم  يحض َواهنَّ َجَهنََّم لََمومعهُدُهمم اَْجم
 

ه    بمَعةُ لََها سَ 
ه اَبمَواٍبمحش لهُك  مم هُ نم بَاٍب م 

ُسومٌم  قم  خجم ُجزمٌء مَّ
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45. ''నిశ్చయాంగా, దైవభీతి గ్లవారు 

సవరగ వన్నల సెలయేరుల మధయ ఉాంటారు.  

46. '' 'మీరు శాాంతితో సురకిష తాంగా దానిలో 

ప్వేశ్ాంచాండ!' (అని వారు ఆహావనిాంచ 

బడత్థరు).  

47. ''వార హృదయాలలో మిగ్నలివన్ా 

దేవష్మును (మాలిన్నయనిా) మేము తొల 

గ్నస్కూ ము. వారు సోదరులవలే ఎదురదురుగా 

పీఠాలపైె కూరొచని ఉాంటారు. 20  

48. ''అకకడ వారకి ఎట్టవాంటి అలసట్ 

కలుగ్దు. మరయు అకకడ నుాండ వారు 

ఎన్ాడూ వెళళగొట్ట బడరు.''(1/8)  

49. * న్న దాసులకు ఇలా తెలియజెయియ: 
నిశ్చయాంగా, కేవలాం నేనే! క్షమిాంచేవాడను, 

కరుణ్ణాంచేవాడను.21  

50. మరయు నిశ్చయాంగా, న్న శ్క్షయే అతి 

బాధాకరమైన్ శ్క్ష!  

51. మరయు వారకి ఇబ్ాహీమ్ అతిథుల 

గురాంచి తెలుపు. 22   

52. వారు అతని వదద కు వచిచ: ''న్నకు శాాంతి 

కలుగు గాక (సలాాం)! '' అని అన్నారు. 

అతను అన్నాడు: ''నిశ్చయాంగా, మాకు మీ 

వలన్ భయాం కలుగుతున్ాది.'' 23  

53. వారు జవాబిచాచరు: ''న్నవ భయ 

పడకు! నిశ్చయాంగా, మేము జా్ఞన్వాంతుడైన్ 

ఒక కుమారుని శుభవారత ను న్నకు 

ఇసుూ న్నాము.''  

 
20) చూడాండ, 56:15 మరయు 88:13.  

21) చూడాండ, 6:12 మరయు 6:54. 

22) ఇబ్ాహీమ్ ('అ.స.) యొకక వివరమైన్ గాథ కొరకు చూడాండ, 11:69-76 దీనికి కొాంత 

కాలాం ముాందే అవతరాంపజేయబడన్ సూరహ్. 
23) వార భయానికి కారణాం కొరకు చూడాండ, 11:70 దీని దావరా తెలిస్తది ఏమిట్ాంటే 

ఇబ్ాహీమ్ ('అ.స.) ఒక దైవప్వకత  అయిన్న, వచిచన్ అతిథులు దైవదూతలని వారు 

చపేపాంత వరకు తెలుసుకో లేక పోయారు. అాంటే దైవప్వకత  ('అ.స.) లకు అగోచరజా్ఞన్ాం 
ఉాండదు. అలాల హ్ (సు.త.) వారకి తెలిపిన్ది మాతామే వారకి తెలుసుూ ాంది.  

ٍن   م َجٰنٍت وَُّعُيوم َ ِفه مُمتَّقهيم  ىجت اهنَّ ال

هَسلٍٰم اُدمخُ  َ لُومَها ب     اٰمهنهيم

َنا مَ َونَ  ٍ زَعم
هنم غهل  م  رهههمم  م ُصُدوم ا ِفه

 َ َتٰقبهلهيم ٍر مُّ َوانًا لََعٰ ُُسُ   اهخم
 

ُهمم  َيَمسُّ فهيم َْل  هُ   َما  وَّ نََصٌب  مم  َها 
هنم  ه ا هَ م  َ ب يم رَجه    ُمخم
ه  ٘    ئم َنب  م اَن ه  ٘ ُر    اَنَا عهَبادهيم المَغُفوم

يمُم   يحض الرَّحه
م  اَ وَ  َ نَّ َعَذاٰبه مُم  ُهَو المَعَذاُب اْلم   ِله

هئمُهمم َعنم َضيمفه اهبمرٰههيمَم   يمل َونَب 

اَل اهذم َدَخلُوما َعلَيمهه َفَقالُوما َسلًٰمامحش قَ 
لُ اه  َن نَّا مهنمُكمم وَجه       وم
 
هُغلٍٰم ا قَ  ب َك  ُ ه نُبَُش  اهنَّا  تَومَجلم  َْل  لُوما 

   َعلهيمٍم 
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54. (ఇబ్ాహీమ్) అన్నాడు: ''మీరు ఈ 

ముసలి తన్ాంలో న్నకు (కుమారుడు 

కలుగున్నే) శుభవారత ను ఇసుూ న్నారా? మీరు 

ఎలాాంటి (అస్కధయమైన్) శుభవారత ను 

ఇసుూ న్నారు?''  

55. వారన్నారు: ''మేము న్నకు సతయమైన్ 

శుభవారత ను ఇచాచము. కనుక న్నవ 

నిరాశ్చాందే వారలో చేరకు.''  

56. (ఇబ్ాహీమ్) అన్నాడు: ''తన్ ప్భువ 

కారుణయాం పట్ల  నిరాశ్చాందేవారు మారగ భ్ష్టట లు 

తపప మరవరు అవత్థరు?''  

57. (ఇాంకా) ఇలా అన్నాడు: ''ఓ దైవదూత 

లారా! మర మీరు వచిచన్ కారణమేమిటి?''  

58. వారన్నారు: ''వాసూ వానికి మేము 

అపరాధులైన్ జ్ఞతివార వైెపున్కు పాంప 

బడా్డము 24 –  

59. ''లూ'త్ ఇాంటివారు తపప 25  – 

నిశ్చయాంగా, మేము వారాందరన్న రకిష స్కూ ము;  

60. ''అతని భారయ తపప! (ఆమను గురాంచి 

అలాల హ్ అన్నాడు): 'నిశ్చయాంగా, ఆమ 

వెనుక ఉాండపోయే వారలో చేరాలని మేము 

నిరణ యిాంచాము.' '' 26  

61. తరువాత దైవదూతలు లూ'త్ ఇాంటి 

వార వదద కు వచిచన్పుడు;  

62. (లూ'త్) అన్నాడు: ''నిశ్చయాంగా, 

మీరు (న్నకు) అపరచితులాల  

కనిపిసుూ న్నారు.''27  

63. వారన్నారు: ''కాదు! వాసూ వానికి వారు 

(దురామరుగ లు) దేనిని గురాంచి 

 
24 ) సొడోమ్ మరయు గొమొరార హ్ ప్జల గాథ కొరకు చూడాండ, 7:80-84 మరయు 

11:77-83. 

25) ఆల: అాంటే ఇాంటివార్వ కాక అనుచరులాందరూ కూడ్డ అన్ామాట్.  

26) చూడాండ, 7:83, 11:81 మరయు 66:10.  

27) ఆ దైవదూతలు యువకుల ఆకారాంలో వచాచరు. చూడాండ, 11:77.  

م  اَبَُشَّ اَنم ُتُموم قَاَل   
لََعٰ٘ م  َ نه ِنه سَّ مَّ  

َن  فَبهَم  المكهَبُ  وم ُ ه    تُبَُش 
 

تَُكنم   فَََل  ه  َق 
هاْلم ب نَٰك  م بَُشَّ قَالُوما 

 َ هَن المٰقنهطهيم    م 
َنُط مهنم رَّ  َومَ قَاَل  َةه  نم يَّقم ه ْحم اهْلَّ   هٖ٘ َرب 

َن  ُّوم آل   الضَّ
اَيَُّها  ُبُكمم  َخطم َفَما  قَاَل 

نَ  مُمرمَسلُوم    ال
٘ا اهنَّا٘ َق  لمَنا٘ اهٰٰل    الُوم م اُرمسه ٍم ّمُّ َ  َقوم  يحض رهمهيم
 

 َ َعهيم ومُهمم اَْجم ٘ اَٰل لُومٍطمحش اهنَّا لَُمَنجُّ اهْلَّ
 يحض  

َراَ  امم اهنَّهَ تَٗه  اهْلَّ  نَا٘حمل  رم لَمهنَ قَدَّ   ا 
ه غٰ الم   خجم يمَن به

َن   مُمرمَسلُوم ا َجآَء اَٰل لُومطه ِۨال  يحض فَلَمَّ
نمَكُروم ُكمم قَ قَاَل اهنَّ     َن ومٌم مُّ

بَلم  ئمنَٰك قَالُوما  جه فهيمهه     ََكنُوما  هَما  ب
َن  وم ََتُ    َيمم
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సాందేహిసుూ న్నారో, దానిని (ఆ శ్క్షను) న్న 

వదద కు తీసుకొనివచాచము. 28  

64. ''మరయు మేము న్న  వదద కు సత్థయనిా 

తెచాచము. మరయు మేము నిశ్చయాంగా, 

సతయాం పలికేవారము.  

65. ''కావన్ న్నవ కొాంత రాతాి మిగ్నలి 

ఉాండగానే, న్న ఇాంటివారని తీసుకొని బయలు 

దేరు, న్నవ వార వెనుక పో! మీలో ఎవవరూ 

కూడ్డ వెనుదిరగ్న చూడరాదు; మరయు 

మీరు, మీకు ఆజా్ఞపిాంచిన్ వైెపున్కే, పోతూ 

ఉాండాండ.''  

66. మరయు (మా దూతల దావరా) మా 

ఆదేశానిా అతనికి ఇలా తెలియజేశాము: 

''నిశ్చయాంగా, తెలల వార్వ సరకి వారాందరూ 

సమూలాంగా నిరూమలిాంచబడత్థరు.''  

67. మరయు న్గ్రవాసులు ఉలాల సాంతో 

అకకడకి వచాచరు.  

68. (లూ'త్) అన్నాడు: ''వాసూ వానికి, వీరు 

న్న అతిథులు, కావన్ మీరు న్న పరువ 

తీయకాండ. 29   

69. ''మరయు మీరు, అలాల హ పట్ల  

భయ-భకుత లు కలిగ్న  ఉాండాండ మరయు 

న్నుా అవమాన్పరచకాండ.''  

70. వారన్నారు:'' 'ప్పాంచాంలోని అాందరన్న 

వెన్కేసుకోకు!' అని మేము నినుా వారాంచ 

లేదా?''30   

71. (లూ'త్) అన్నాడు: ''మీకు (ఏమైన్న) 

చేయాలనే ఉాంటే, న్న కుమారత లు (జ్ఞతి 

స్త్ూ ీలు) ఉన్నారు.'' 31  

 
28) చూడాండ, 6:57-58, 8:32, 11:8.  

29) చూడాండ, 7:80-81, 11:77-79. 

30 ) లూ'త్ ('అ.స.) సొడోమ్ ప్్ాంతాంలో విదేశీయులు. ఎాందుకాంటే అతను మెసపొ 
టోమియా నుాండ వచిచన్ వారు. చూడాండ, 7:80-82. 

31) లూ'త్ ('అ.స.) తన్ జ్ఞతి స్త్ూ ీలను తన్ కుమారత లని సాంబోధిాంచారు. 

 

َن   قُوم ه َواهنَّا لَٰصده َق 
هاْلم   َواَتَيمنَٰك ب

 
ه  هقهطم فَاَُسم ب لهَك  هاَهم ب هنَ   م  م   ٍع  له اِلَّ

يَلمَتفهتم  َوَْل  بَارَُهمم  اَدم َواتَّبهعم 
ُضوما   امم وَّ اََحٌد   َحيمُث مهنمُكمم 

َن  َمُروم    تُؤم

اهَِلم  هَك  َوقََضيمَنا٘  هَر هه ذٰل َر اَنَّ َداب َمم
اْلم

 َ يم بهحه صم ٌع مُّ ُطوم ُؤَْلٓءه َمقم
   ٰه٘
 

يم  ُل المَمده َ وََجآَء اَهم َن  َنةه ي وم ُ َتبمُشه   سم
اه  فَََل هٰ٘ نَّ  قَاَل  م  َضيمِفه ُؤَْلٓءه 

نه  َضُحوم    يحض َتفم
نه َوَْل ُُتمزُ  اّلٰلَ َواتَُّقوا     وم

 
٘ا اَوَ  َ لَمم َننمَهَك َعنه ا قَالُوم     لمٰعلَمهيم

 
َبنَ  ٰهُ٘ؤَْلٓءه  َ  ا َقاَل  فٰعهلهيم ُكنمُتمم  اهنم   ٘ م ته

 ىجت 
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72. ''న్న ప్్ణాం స్కకిష ! నిశ్చయాంగా, వారు తమ 

(కామ) మతుూ లో అాంధులై తిరుగు  

తున్నారు.''32 (అని దైవదూతలు అన్నారు) 

73. ఆ పిదప సూరోయదయ సమయమున్ 

ఒక భయాంకరమైన్ గ్రాన్ (సయ్'హా) వారని 

పట్టట కున్ాది.  

74. తరువాత మేము ఆ న్గ్రానిా తల 

కిర ాందులుగా చేశాము మరయు వారపైె కాలిచన్ 

మటిట  గులకరాళళను కురపిాంచాము.  

75. నిశ్చయాంగా, ఇాందులో యోచన్ చేస్త 

వార కొరకు ఎనోా సూచన్లున్నాయి.  

76. మరయు వాసూ వానికి ఆ ప్్ాంతాం ఒక 

రహదార పైెన్నే ఉన్ాది.  

77. నిశ్చయాంగా, ఇాందులో విశావసపరులకు 

ఎనోా సూచన్లున్నాయి.  

78. మరయు అయ్క్హ్్ (మద్యన్) 

వాసులు కూడ్డ దురామరుగ లుగానే ఉాండే  

వారు.33  

79. కావన్ మేము వారకి కూడ్డ ప్తీకారాం 

చేస్కము. మరయు ఆ రాండు పట్ట ణాలు 

(శ్థిలాలు) కూడ్డ ఒక ప్ధాన్ మారగ ాం మీద 

ఉన్నాయి.34  

 

32) కొాందరు వాయఖ్యయతలు ఈ ఆయత్ లూ'త్ ('అ.స.)ను సాంబోధిసుూ న్ాదని అాంటారు. 

మర కొాందరు దైవప్వకత  ('స'అ.స.)ను సాంబోధిసుూ న్ాదని. అలాల హ (సు.త.) ఇకకడ 

ము'హమమద్ ('స'అ.స.) యొకక ప్్ణ స్కక్షయాం ఇసుూ న్నాడు. ఆయన్  త్థనుకోరన్ దాని 

ప్మాణాం చేస్కూ డు. కాని మానవులకు అలా్లహుత'ఆల్ల తప్ప మరెవవరి ప్్మాణం 

చేయట్ం ధరమసమమతం కాదు. 

33) అయ్కహ్ వాసులు (దట్ట మైన్ వన్వాసులు) మద్యన్ ప్జలు. వారు తమ ప్వకత  

షు'ఐబ్ ('అ.స.) ను తిరసకరాంచారు. వారు ఒక భూక్ంప్ం మరయు జ్వవల్లముఖి 

సాంభవిాంచి న్నశ్న్మయాయరు. చూడాండ, 7:85-93 మరయు 11:84-95.  

34) లూ'త్ ('అ.స.) ప్జలు మరయు ష్ట'ఐబ్ ('అ.స.) ప్జలు దగ్గ రదగ్గ ర ప్్ాంత్థలలో 

నివసాంచారు. వారు లూ'త్ ('అ.స.) మరణ్ణాంచిన్ కొనిా సాంవతసరాల తరువాత వచాచరు. 

م  لَِفه اهنَُّهمم  ُرَك  سَ لََعمم هههمم   َرت كم
َمُهوم     َن َيعم

َ َخذَ اَ فَ  هقهيم يمَحُة ُمُشم  يحض تمُهُم الصَّ

وَ  َسافهلََها  ََها  ََعِله َط فََجَعلمَنا  نَا رم اَمم
ه َعلَيمههمم  ج  هنم سه َجاَرًة م   ىجت يمٍل حه

 
 َ مهيم ه هلمُمَتوَس  هَك َْلٰيٍٰت ل  م ذٰل     اهنَّ ِفه

قهيمٍم         َواهنََّها لَبهَسبهيمٍل مُّ

هَك َْلٰيَ اهنَّ  م ذٰل هلم  ِفه مهنه مُ ًة ل  َ ؤم  ىجت يم

َيمَكةه   اْلم ٰحُب  اَصم ََكَن  َواهنم 
 َ  يحض لَٰظلهمهيم

مه فَانمَتَقمم  َواهنَُّهمَ نمهُ َنا  جحم  هَماٍم مم ََلها ا 
به  ٍ مُّ  ىخت يم
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80. మరయు వాసూ వానికి 'హిజ్ర్ వాసులు 

కూడ్డ ప్వకత లను అసతయవాదులన్నారు. 35   

81. మరయు వారకి కూడ్డ మేము అదుుత 

సూచన్లను (ఆయాత్ లను) ఇచిచ ఉాంటిమి. 

కాని వారు వాటి నుాండ విముఖులై 

ప్వరత ాంచారు. 36  

82. మరయు వారు కొాండలను తొలచి 

గ్ృహాలను నిరమాంచుకునేవారు,37 సురకిష తాంగా 

ఉాండగ్లమని (భావిసూూ )!   

83. ఆఖరకి తెలల వారుతుాండగా ఒక 

భయాంకరమైన్ గ్రాన్ ('సయ్'హా) వారని 

పట్టట కున్ాది.  

84. అపుపడు వారు సాంప్దిాంచిాంది వారకి ఏ 

మాతాాం పనికిరాలేక పోయిాంది.  

85. మరయు మేము ఆకాశాలనూ, భూమిన్న 

మరయు వాటి మధయనున్ా సరావనిా కేవలాం 
సతయాంతోనే 38సృష్ట ాంచాము. మరయు నిశ్చ 

యాంగా తీరుపఘడయ రానున్ాది. కావన్ 

న్నవ ఉదారభావాంతో వారని ఉపేకిష ాంచు!  

86. నిశ్చయాంగా న్న ప్భువ, ఆయనే సరవ 

సృష్ట కరత , 39  సరవజా్ఞడు. 40   

 
35) స'మూద్ జ్ఞతి మరయు వార ప్వకత  'స్కలి'హ్ ('అ.స.) నివసాంచే ప్్ాంతాం పేరు 'హిజ్ర్, 
కావన్ వారని అస్'హాబ్ అల్-'హిజ్ర్ అాంటారు. ఈ ప్్ాంతాం మదీన్హ-తబూక్ల మధయ 
ఉాంది. చూడాండ, 7:73-79.  

36) ఆ అదుుత సూచన్లలో ఆ ఆడఒాంటె ఒకటి. కాని వారు దానిని చాంపేశారు. 

37) చూడాండ, 7:74. 9వ హిజ్ీలో దైవప్వకత  ('స'అ.స.) తబూక్ దాండయాతాకు పోయే 

ట్పపడు, ఈ న్గ్రాం దారలో వచిచాంది. అతను ('స'అ.స.) తమ నతిూ మీద బట్ట  చుట్టట  

కున్నారు మరయు తమ  ఒాంటె గ్మన్ననిా తీవ్ాం చేశారు. మరయు తమ సహాబ్లలతో 

ఇలా అన్నారు: 'ఏడుసూూ , అలాల హ్ (సు.త.) శ్క్షకు భయపడుతూ ఈ న్గ్రాం నుాండ 

ప్యాణ్ణాంచాండ.' ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యర్ణ, 433; 'స. ముసల ాం, 2285. ఇబ్నా-కస్త్'ర్ వాయఖ్యయన్ాం).  
38) చూడాండ, 53:31. 

39) అల్-'ఖలాల ఖ్: The Greatest Creator, The Creator of all things. సృష్ట కిరయలో 

పరపూరుణ డు, సముచిత రూపాం, శ్కిత -స్కమరాాయలను ఇచిచ తీరచదిదిద  అతుయతూ మాంగా 

సృష్ట ాంచే వాడు. చూడాండ, అల్-'ఖాలిఖు (12): సరవ సృష్టట క్రత . చూ. 7:102.  

40) చూడాండ, 7:199. 

ره  وَ  هجم
اْلم ٰحُب  اَصم َب  َكذَّ لََقدم 

 َ مُمرمَسلهيم  يحض ال
فَََكنُ  اٰيٰتهَنا  عَ َواٰتَيمنُٰهمم  نمَها وما 

 َ يم   يحض ُمعمرهضه
تًا يَ وما  نُ َوَك  ُبُيوم َباله  ه

َن مهَن اْلم ُتوم نمحه
 َ   اٰمهنهيم

َ   ُمصم ةُ يمحَ فَاََخَذتمُهُم الصَّ  يم  يحض بهحه

َعنمهُ فَ  اَغمِٰن  ََك َما٘  ا  مَّ نُوما مم 
َن  ُبوم سه      ىجت يَكم

َرمَض  َواْلم ٰموٰته  السَّ َنا  َخلَقم َوَما 
 ٘ بَيمَنُهَما ه اهْلَّ   َوَما  َق 

هاْلم ب  َواهنَّ محش   
ا  َح    ةٌ يَ َْلٰته   َعةَ السَّ فم الصَّ َفحه  فَاصم

َمهيمَل     اْلم
َلٰقُ ُهَو   َربََّك اهنَّ      يممُ له المعَ  اْلم
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87. మరయు మేము నిశ్చయాంగా, న్నకు 

తరచుగా పఠాంచబడే ఏడు సూకుత లను 41  

మరయు సరోవతూ మ ఖుర్ఆన్ను 

ప్స్కదిాంచాము.  

88. వారలో (అవిశావసులలో) కొాందరకి 

మేము ఒసగ్నన్ ఐహిక  సాంపదలను న్నవ 

కనాతిూ   కూడ్డ చూడకు. మరయు వార 

(అవిశావస) వైెఖరకి బాధపడకు. మరయు 

విశ్వసాంచిన్ వారకి ఆశ్రయాం (ఛాయ) 

ఇవవటానికి న్న రకకలను విపుప. 42   

89. మరయు (ఓ ము'హమమద్!) వారతో 

ఇలా అను: ''నిశ్చయాంగా, నేను సపష్ట మైన్ 

హెచచరక చేస్తవాడను మాతామే!''  

90. ఏ విధాంగానైతే మేము (గ్ర ాంధానిా) 

విభజిాంచేవారపైె అవతరాంపజేశామ్ర! 43   

91. ఎవరైతే ఈ ఖుర్ఆన్ను (తమ 

తిరస్కకరాంతో) ముకకలు ముకకలుగా 

చేశారో!  

 
41) సబ్్'అమిమనల్ మసా'ని: ఈ పేరు సూరహ్ అల్-ఫాతి'హాకు దైవప్వకత  ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) సవయాంగా ఇచాచరు. అది దివయఖురఆన్ స్కరాం (ఉముమల్-కిత్థబ్) అని కూడ్డ 

అన్బడుతుాంది. ('స. బు. కిత్థబ్-అతూ ఫ్ససర్ సూరహ్ అల్-'హిజ్ర్). చూ.సూరహ్ 
అల్-ఫాతి'హా (1). 

42) విశ్వసాంచిన్వారతో స్కనుభూతితో, ప్ేమతో, కనికరాంతో వయవహరాంచు. చూ. 17:24. 

43) (i) కొాందరు వాయఖ్యయతలు అ'నా్ల్న్న - అవతరాంపజేశాము. అాంటే 'అజ్ఞ'బ్ - శ్క్ష అనే 

అరాాంలో  తీసుకున్నారు. ఆశ్క్ష వార (ఖురైష్టల) కొరకు ఎవరైతే దివయగ్ర ాంథానిా (ఈ 

ఖుర్ఆన్ను) వేర్వవరు ముకకలుగా చేస, కొాంత భాగానిా కవిత అని, కొాంత భాగానిా 

మాంతాజ్ఞలమని, మరకొాంత భాగానిా ప్్చీన్ గాథలని, పేరుల  పెటాట రో. (ii) మరకొాందరు 

వాయఖ్యయతలు ముఖూ సమీన్ - అాంటే పూరవ గ్ర ాంథప్జలు (యూదులు, కై్ీసూ వలు) అని 

అాంటారు. మరయు ఖుర్ఆన్ అాంటే తౌరాత్ / ఇాంజీల్ అాంటారు. వారు వీటిని విభిన్ా 

భాగాలలోకి ముకకలు ముకకలుగా చేశారు. iii) ఇాంకా కొాందరు వాయఖ్యయతలు వీరు 'స్కలి'హ్ 

('అ.స.) యొకక జ్ఞతివారు అాంటారు. వారు 'స్కలి'హ్ మరయు అతని కుట్టాంబాంవారని 

చాంపి ముకకలు చేయాలని కుటా్ పన్నారు. చూడాండ, 27:49. iv) మరొక వాయఖ్యయన్ాం 

ఏమిట్ాంటే దివయగ్ర ాంథపు కొాంత భాగానిా న్మిమ ఇతర భాగానిా తిరసకరాంచట్ాం.  

 ٰ ا ه َولََقدم  م  َسبمًعا  مَمثَ تَيمنَٰك  ال م  َن  انه
يمَم  اَٰن المَعظه    َوالمُقرم

ه  َنا ب نَّ َعيمنَيمَك اهٰٰل َما َمتَّعم ٖه٘ َْل َتُمدَّ
وَ اَ  هنمُهمم  م  َواًجا  َتم زم َعلَ َزنم َْل  مم يمهه  

  َ مهنهيم هلمُمؤم فهضم َجَناَحَك ل   َواخم

 
٘ اَنَا  م ُ يمُر ااْلَّذه َوقُلم اهن ه ُمبهيم

م     ممه ل
   

 َ َ ا لََعَ َكَما٘ اَنمَزْلم مهيم تَسه مُمقم  يحض ال

  َ يم اَٰن عهضه هيمَن َجَعلُوا المُقرم   اّلَّ
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92. న్న ప్భువ స్కకిష గా! నిశ్చయాంగా, మేము 

వారాందరన్న ప్శ్ాస్కూ ము;  

93. వారు చేసూూ  ఉాండన్ కరమల గురాంచి.  

94. కావన్ న్నకు ఆజా్ఞపిాంచబడన్ దానిని 

బహిరాంగ్ాంగా చాటిాంచు. 44  మరయు 

అలాల హ్కు స్కటికలిపాంచే వారతో (ముష్్కీన 

లతో) విముఖత చూపు.  

95. నిశ్చయాంగా, న్నతో పరహాస్కలాడేవార 

నుాండ నినుా రకిష ాంచటానికి మేమే చాలు!  

96. ఎవరైతే అలాల హ్తో ప్ట్ట ఇతర 

దైవాలను కూడ్డ (ఆరాధన్కు) నియమిాంచు 

కుాంట్టన్నారో, వారు తవరలోనే (సత్థయనిా) 

తెలుసుకుాంటారు.  

97. మరయు వాసూ వానికి వారు పలికే 

మాట్ల  వలన్ న్న హృదయానికి తపపక కష్ట ాం 

కలుగు తుాందని మాకు బాగా తెలుసు.  

98. కావన్ న్నవ న్న ప్భువ పవితాతను 

కొనియాడుతూ సోూ తాాంచేసూూ  ఉాండు. మరయు 

స్కషాట ాంగ్ాం (సజ్ఞద ) చేస్తవారలో చేరు.  

99. మరయు తపపక రాబోయే ఆ అాంతిమ 

ఘడయ (మరణాం) వచేచ వరకు, న్న  ప్భువను 

ఆరాధిసూూ  ఉాండు. 45  (1/4)   

***** 

 

44) ఈ ఆయత్ అవతరాంచక ముాందు దైవప్వకత  ('స'అ.స.) రహసయాంగా ప్జలకు ధరమబోధన్ 

(తబ్లల గ్ / ద'అవహ్) చేస్తవారు. ఇది అవతరాంపజేయబడన్ తరువాత బహిరాంగ్ాంగా 

ధరమబోధన్ చేయడాం ప్్రాంభిాంచారు. (ఫ'తహ ర అల్-ఖదీర్).  

45) అల్-యఖీను: అాంటే మరణాం. ('స. బు'ఖ్యర్ణ, కిత్థబ్ అతూ ఫ్ససర్). చూ. 74:47.   *** 

هَك فَوَ  ـ َلَ لَنَ  َرب  َ سم َعهيم  يحض نَُّهمم اَْجم
 
مَ نُوما يَ ا ََك َعمَّ  َن عم   مجللُوم

َعنه   رهضم  َواَعم َمُر  تُؤم هَما  ب َدعم  فَاصم
ه  مُمُشم َ ال     كهيم

زهءهيمَن ا َكَفيمنَٰك اهنَّ  َتهم ُمسم
م    يحض ال

ه  َن َمَع  اّلَّ مجت  اهلًٰها اَٰخرَ   اّلٰله يمَن ََيمَعلُوم
َن  لَُموم     فََسومَف َيعم

   
نَ َولَقَ  َص دم  يمُق  يَضه اَنََّك  لَُم  ُرَك عم دم
هَما  ُ ب ل نَ َيُقوم  يحض  وم

ده   َمم ِبه هحم  هَك فََسب  هَن    َرب  م  َوُكنم 
يمنَ  ده  يحض  الٰسجه

ُبدم وَ  َقه َحّٰت   َربََّك   اعم اِلم متهَيَك  يَا   ُ يم
 خجم 
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  16. సూరహ్ అన్-న'హార్ 

అన్-న్'హుల : తేనెటీగ. ఈ సూరహ్ చివర మక్కహ్ కాలాంలో అవతరాంప జేయబడాంది. 

విశ్వాం లో ఉన్ా ప్తిదీ అలాల హ్ (సు.త.)ను సుూ తిసుూ ాంది. మాన్వనికి ప్కృతి మీద 

ఆధికయత ఇవవబడాంది. అతడు, అలాల హ్ (సు.త.) ఏకై్కతను మరయు సత్థయనిా 

గురత ాంచాలని దీని స్కరాాంశ్ాం. అలాల హ్ (సు.త.) ప్్తిదానిని ఒక ఉదే్దశ్యంతో ఒక 

ప్్యోజనం కొరకు పుటిట ాంచాడు. విశ్వసాంచి సత్థకరాయలు చేసూూ  ఉాండ్డలి. తోటివారతో 

న్నయయాం మరయు ఉదారసవభావాంతో వరత ాంచాలి. అలాల హ్ (సు.త.) నిషేధిాంచిన్టిట , 

ప్పాం, చడు, అసహయకరమైన్, అశీలలకరమైన్ పనుల నుాండ దూరాంగా ఉాండ్డలి. 128 

ఆయాతులున్ా ఈ సూరహ పేరు 68వ ఆయత్ నుాండ తీసుకోబడాంది.  

 అనంత క్రుణామయుడు అప్ర 

క్రుణాప్్దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. * అలాల హ్ ఆజా (తీరుప) వచిచాంది! 

కావన్ మీరు దాని  కొరకు తొాందరపెట్ట కాండ. 

ఆయన్ పరమ పవితాుడు మరయు వారు స్కటి 

కలిపాంచే భాగ్ స్కవములకు అతుయన్ాతుడు.  

2. ఆయనే, తన్ ఆజాతో, దైవదూతల 

దావరా, దివయజా్ఞన్ననిా (రూ'హ్ను) 1  త్థను 

కోరన్, తన్ దాసులపైె అవతరాంపజేస్కూ డు, 2 

వారని (ప్జలను) ఇలా హెచచరాంచటానికి: 

''నిశ్చయాంగా, నేను (అలాల హ) తపప మరొక 

ఆరాధయ దైవాం లేడు! కావన్ మీరు న్న  యాందే 

భయ-భకుత లు కలిగ్న ఉాండాండ!''  

3. ఆయన్ ఆకాశాలను మరయు భూమిని 

సతయబదాాంగా సృష్ట ాంచాడు. వారు, ఆయన్కు 

స్కటి కలిపాంచే భాగ్స్కవముల కాంటే (ష్ర్ణక్ల 

కాంటే) ఆయన్ అతుయన్ాతుడు. 3    

 
1) అర్-రూ'హు: అాంటే ఇకకడ  దివయజా్ఞన్ాం (వ'హీ) అని అరాాం. చూ. 40:15, 42:52 అకకడ 

కూడ్డ రూ'హ్ అరాాం వ'హీ అని ఉాంది. మూడు చోట్ల లో ఖుర్ఆన్లో రూ'హ్, జిబ్్లల్ ('అ.స.) 

అనే అరాాంతోకూడ్డ వాడబడాంది, 19:17, 78:38, 97:4. ఇాంకా చూ. 19:17 వాయ.్6. 

2) తన్ సాందేశానిా ఎవరపైె అవతరాంపజేయాలో అలాల హ్  (సు.త.)కు బాగా తెలుసు. 

చూడాండ, 6:124 మరయు 40:15.  

3) చూడాండ, 10:5. 

يممه  اّلٰله  ِمْسِب ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
ُر   اَمم  

٘
ُه   اّلٰله اَٰت لُوم َتعمجه تَسم محش  فَََل 
ا  ُسبم  هكُ ٰحَنٗه َوتَٰعٰٰل َعمَّ َن يُُشم    وم
  

ه  رهٖه    ُل يَُن  اَمم مهنم  حه  وم بهالرُّ ئهَكَة 
المَملٰٓ
 َّ ٘ا  َبادهٖه٘ اَنم  مهنم عه  َشآءُ لََعٰ َمنم ي ُروم اَنمذه

نه  َْل٘ اهَٰلَ   اَنَّهٗ  ٘ اَنَا َفاتَُّقوم
    اهْلَّ

  

ه  َق 
هاْلم ب َرمَض  َواْلم ٰموٰته  السَّ محش َخلََق 

َن ٰٰل عَ تَعٰ  هُكوم ا يُُشم     مَّ
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4. ఆయన్ మాన్వణ్ణణ  వీరయ బిాందువతో 

సృష్ట ాంచాడు, తరువాత ఆ వయకితయే ఒక 

బహిరాంగ్ వివాదిగా మారపోయాడు.  

5. మరయు  ఆయన్  పశువలను 

సృష్ట ాంచాడు. వాటిలో మీ  కొరకు వెచచని 

దుసుూ లు మరయు అనేక  లాభాలు కూడ్డ 

ఉన్నాయి. మరయు వాటిలో నుాండ  (కొనిాటి 

మాాంసాం) మీరు తిాంట్టన్నారు.  

6. మరయు వాటిని మీరు స్కయాంతాాం 

ఇాండల కు తోలుకొని వచేచట్పుపడు మరయు 

ఉదయాం మేపటానికి తోలుకొని పోయేట్ 

పుపడు, వాటిలో మీకొక మనోహరమైన్ దృశ్యాం 

ఉాంది.  

7. మరయు అవి మీ బరువను మ్రసుకొని 

– మీరు ఎాంతో శ్రమపడనిదే చేరుకోలేని 

ప్్ాంత్థలకు – తీసుకుపోత్థయి. నిశ్చయాంగా, 

మీ ప్భువ మహా కనికరుడు, అప్ర 

కరుణాప్దాత.  

8. మరయు ఆయన్ గురార లను, 4  కాంచర  

గాడదలను మరయు గాడదలను, మీరు స్కవర్ణ 

చేయటానికి మరయు మీ శోభను పెాంచటానికి 

సృష్ట ాంచాడు. మరయు ఆయన్, మీకు 

తెలియనివి (అనేక ఇతర స్కధన్నలను) కూడ్డ 

సృష్ట స్కూ డు. 5  

 
4) ఇకకడ గురార ల విష్యాం స్కవర్ణ చేయటానికి అని వచిచాంది. అవి స్కవర్ణకొరకు చాలా విలు్

వైెన్వి కాబటిట  స్కధారణాంగా వాటిని, వాటి మాాంస్కనిా తిన్టానికి ఉపయోగ్నాంచరు. 'స. 

బు'ఖ్యర్ణ, కిత్థబ్ అల్-'హజార్ , జ్ఞ'బాయ'హ్, బాబ్ ల'హూమ్ అల్-'ఖైల్.  'స. ముసల ాం, 

కిత్థబ్ అ'సైెసద్, బాబ్ ఫి అకల ర్ ల'హూమ్ అల్-'ఖైల్. జ్ఞబిర్ (ర'ది.'అ.) కథన్ాం ప్కారాం పైె 

ఇదద రు 'హదీస్'వేతూ లు పేరొకన్ాట్టల  గురార ల మాాంసము తిన్టానికి 'హలాలే. ఇాంతేగాక 

దైవప్వకత  ('స'అ.స.) సమక్షాంలో 'ఖైబర్ మరయు మదీన్హ లలో గురార లను కోస తిన్ాట్టల  

ఉలేల ఖన్నలు (రవాయత్లు) ఉన్నాయి. దైవప్వకత  ('స'అ.స.) వారని నివారాంచలేదు. ('స. 

ముసల ాం, ముసాద్ అ'హమద్, అబూ-దావూద్, ఇబ్నా-కస్త్'ర్ వాయఖ్యయన్ాం).  

5) వెాంట్నే అలాల హ్ (సు.త.) అాంట్టన్నాడు: 'మీకు తెలియని ఇాంకా ఎనోా స్కధన్నలను 

కూడ్డ సృష్ట స్కూ ను.' కాబటిట  ఈ ఆయత్ ఎలల పపటికి నిజమే. ఈ న్నడు విమాన్నలు, రాక్ట్టల  

వచాచయి. ఇాంకా మునుమాందు ఏమేమి వస్కూ యో అలాల హుత'ఆలాకే తెలుసు. చూ. 36:42.  

ه خَ  مَسا لََق اْلم َفةٍ َن مهنم نُّ ن هَذا ُهَو  طم  فَا
 ٌ بهيم يمٌم مُّ       َخصه

 
َنمعَ  ٌء  لَُكمم فهيمَها ده   َقَها َل اَم خَ َواْلم فم

َمَنافهُع وَ  َن  ام مهنمَها تَ وَّ    ُكلُوم

َن  َ تُرهيمُحوم َولَُكمم فهيمَها َْجَاٌل حهيم
نَ  َُحوم َ تَْسم  ممي   وَحهيم

  
اَثمَقالَُكمم   بَ َوَتممهُل  َّ اهٰٰل  ل مم ََلٍ 

نُ  بٰله تَُكوم ه  وما  ق  هشه ب اهْلَّ  غهيمهه 
َنمُفسه  ومٌف  ءُ لَرَ   مم َربَّكُ اهنَّ  محش  اْلم

يمٌم رَّ   يحض حه
ا هغَ وَّ

َواَلم َيمَل  َواْلمَ ْلم َ مه اَل  ْيم
َوزهيمَنةً  َكُبومَها  هََتم َْل محش  ل َما  لُُق  َويَخم

َن  لَُموم     َتعم
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9. మరయు సన్నమరగ ాం చూపట్మే అలాల హ్ 

విధాన్ాం 6  మరయు అాందులో (లోకాంలో) 

తపుపడు (వకర ) మారాగ లు కూడ్డ ఉన్నాయి. 

ఆయన్ తలచుకొని ఉాంటే మీరాందరకీ 

సన్నమరగ ాం చూపి ఉాండేవాడు. 7  

10. ఆయనే, ఆకాశ్ాం నుాండ మీ కొరకు 

న్నళళను కురపిస్కూ డు. దాని నుాండ మీకు 

తా్థగ్టానికి న్నరు దరుకుతుాంది మరయు మీ 

పశువలను మేపటానికి పచిచక పెరుగుతుాంది.  

11. ఆయన్ దీని దావరా (న్నటి దావరా) మీ 

కొరకు పాంట్లను, 'జైెతూన్ మరయు 

ఖరాూరపు వృకాష లను, ద్ాక్ష మరయు ఇతర 

రకాల  ఫలాలను పాండాంపజేసుూ న్నాడు. 

నిశ్చయాంగా ఆలోచిాంచే వారకి ఇాందులో ఒక 

సూచన్ (నిదరశన్ాం) ఉాంది.   

12. మరయు ఆయనే ర్వయిాంబవళళను 

మరయు సూరయ-చాంద్ులను, మీకు ఉపయుకత  

మైన్విగాచేశాడు. మరయు న్క్షతా్థలు కూడ్డ 

ఆయన్ ఆజాతోనే మీకు ఉపయుకత మైన్విగా 

చేయబడా్డయి. 8 నిశ్చయాంగా, బుదాిని 

ఉపయోగ్నాంచే వారకి వీటిలో సూచన్లు 

(నిదరశన్నలు) ఉన్నాయి.  

 

6 ) అలాల హ్ (సు.త.) ప్తి ఒకకరకీ ఎవరైతే విన్గోరుత్థరో రుజ్ఞమారగ ాం వైెపున్కు 

మారగ దరశకతవాం చేస్కూ డు. చూ. 6:12, 54. అలాల హ్ (సు.త.) కరుణ్ణస్కూ న్ని పూనుకున్నాడు.  

7) అలాల హుత'ఆలా మాన్వనికి తెలివి, విచక్షణా శ్కిత ని ఇచిచ, మాంచి చడులను తెలుపు 

తున్నాడు. మరయు మాన్వనికి వీటి మధయ ఎనుాకోవటానికి స్కవతాంతాయాం ఇసుూ న్నాడు. 

ఎవరని కూడ్డ సన్నమరగ ాం మీద న్డవటానికి గాన్న, లేదా మారగ భ్ష్ట త్థవనిా అవలాంబిాంచ్

టానికిగాన్న బలవాంతాం చేయడు. చివరకు వార విశావసాం మరయు కరమలకు తగ్నన్ ప్తి్

ఫలాం సవరగ మ్ర లేక న్రకమ్ర ఇస్కూ డు. అలాల హుత'ఆలా తన్కు స్కటి కలిపాంచిన్ వారని ఎన్ా్

టికీ క్షమిాంచడు. ఆయన (సు.త.)కు ఆరాధన్లో స్కటి కలిపాంచట్ాం (ష్రకర్) తపప మర్వ 

ఇతర ప్పమైన్న త్థను (సు.త.) కోరన్వారని క్షమిస్కూ న్న్నాడు. చూ. 4:116, 5:72.  

8) చూడాండ, 14:33.  

َومهنم   ّلٰله ا َولََعَ   بهيمله  السَّ ُد  َها  قَصم
َشآءَ وَ محش  ئهرٌ َجآ  لََهدٰ لَوم     َ َعهيم اَْجم ىُكمم 
 خجم 
 
اَنمَزَل    ُهوَ   ٘ هيم ااّلَّ َمآ مهَن  َمآءً لسَّ  ءه 

وَّ   لَُّكمم  اٌب  ََشَ هنمُه  َشجَ م  ٌر  مهنمُه 
َن  يمُموم    فهيمهه تُسه

َن  يمتُوم َع َوالزَّ رم ههه الزَّ يُْۣنبهُت لَُكمم ب
يمَل َواْلَّ  نَ خه َعم َواْلم ه ا  

ُك  َومهنم    َب 
م محش  َمرٰته الَّ  ِفه هَك اهنَّ  ذٰل ٍم     هَقوم ل  َْلٰيًَة 

َن  ُروم    يََّتَفكَّ

رَ  لَكُ وََسخَّ م   اِلَّ َواْلََّهاَرحملُم   َل 
َس   مم  اْلُُّجومُم  وَ    محش  َقَمرَ َوالم   َوالشَّ

رههٖ  هاَمم ب رٌٰتٌۣ  هَك  محش  ُمَسخَّ ذٰل م  ِفه اهنَّ 
قهلُ  ٍم يَّعم هَقوم َن َْلٰيٍٰت ل     يحض وم
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13. మరయు ఆయన్ మీ కొరకు భూమిలో 

వివిధ రాంగుల వసుూ వలను ఉతపతిూ  

(వాయపిాంప) జేశాడు. నిశ్చయాంగా, హితబోధ 

స్త్వకరాంచేవారకి వీటిలో సూచన్ ఉాంది.  

14. మరయు ఆయన్ సముద్ానిా – త్థజ్ఞ 

మాాంసము తిన్టానికి మరయు మీరు ధరాంచే 

ఆభరణాలు తీయటానికి – మీకు ఉపయుకత  

మైన్దిగా చేశాడు. ఆయన్ అనుగ్ర హానిా 

అనేవష్ాంచటానికి (ప్జలు), అాందులో ఓడల 

మీద దాని న్నటిని చీలుచకొని  పోవటానిా న్నవ 

చూసుూ న్నావ. మరయు మీరు కృతజా్ఞతలు 

తెలుపుకో వాలని ఆయన్ మీకు (ఇవన్నా 

ప్స్కదిాంచాడు).  

15. మరయు భూమి మీతోప్ట్ట చలిాంచ 

కుాండ్డ ఉాండటానికి, ఆయన్ దానిలో సారమైన్ 

పరవత్థలను న్నటాడు.  9  మరయు మీరు 

మారగ ాం పాందాలని అాందులో న్దులను, 

రహదారులను ఏరపరచాడు!  

16. మరయు (భూమిలో మారగ ాం చూపే) 

సాంకేత్థలను పెటాట డు. మరయు వారు 

(ప్జలు) న్క్షతా్థల దావరా కూడ్డ తమ 

మారాగ లు తెలుసుకుాంటారు.  

17. సృష్ట ాంచేవాడూ, అసలు ఏమీ 

సృష్ట ాంచలేని వాడూ సమానులా? ఇది 

మీరాందుకు గ్మనిాంచరు?  

18. మరయు మీరు అలాల హ్ అనుగ్ర హాలను 

లకకపెట్ట దలచిన్న, మీరు వాటిని లకకపెట్ట  

లేరు. నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ క్షమాశీలుడు, 

అప్ర కరుణాప్దాత.  

19. మరయు అలాల హ్కు మీరు దాచేవి 

మరయు మీరు వెలిబుచేచవి అన్నాతెలుసు.  

 
9) చూడాండ, 78:7, 21:31 మరయు 31:10. 

َ   َوَما َذَراَ لَُكمم  َتلهًفا رمضه ُمم ِفه اْلم
موَ اَ  ٍم محش  نُهٗ ال هَقوم ل  َْلٰيًَة  هَك  ذٰل م  ِفه اهنَّ 
ُروم يَّذَّ     َن كَّ
هيم سَ   ُهوَ وَ  رَ اّلَّ َحم َر اَلم َامُكلُ   خَّ ا وم ِله

رهُجوما مهنمُه  َتخم تَسم مهنمُه َْلمًما َطرهيًّا وَّ
َنَها  تَلمبَُسوم لمَيًة  الم َوتَرَ مجت  حه ُفلمَك  ي 
وَ  فهيمهه  َر  َبمتَ َمَواخه مه ِله لههٖ ُغوما  فَضم  نم 

َن َولََعلَّ  ُكُروم    ُكمم تَشم
  

َرم  اْلم ِفه  َروَ َواَلمٰٰق  َ  ضه  اَنم اسه
بهكُ  وَّ تَمهيمَد  َواَنمٰهًرا  ُسُبًَل مم 

َن لَّ  َتُدوم  يحض  َعلَُّكمم َتهم

َن  محش  وََعلٰٰمٍت  َتُدوم مه ُهمم َيهم    َوبهاْلَّجم
 
  

م اَفََمنم  َّيملُقُ  ّيَّ َكَمنم ْلَّ   اَفَََل محش  لُُق 
َن تََذكَّ      ُروم
َمَة  َواهنم تَ  ا نهعم وم ُتمُصومَها   اّلٰله ُعدُّ   محش َْل 
يم   اّلٰلَ   اهنَّ  ٌر رَّحه       ٌم  لََغُفوم
لَ   اّلٰلُ وَ  َوَما مُ َيعم َن  وم ُّ تُْسه َما   

َن  لهُنوم   ُتعم
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20. మరయు ఎవరనైతే వారు (ప్జలు), 

అలాల హ్ను వదిలి ప్్రాసుూ న్నారో, వారు ఏమీ 

సృష్ట ాంచలేరు. వాసూ వానికి వార్వ సృష్ట ాంచబడ 

ఉన్నారు.  

21. వారు (ఆ దైవాలు) మృతులు, ప్్ణాం 

లేనివారు. 10 మరయు వారకి, త్థము తిరగ్న 

ఎపుపడు లేపబడత్థరో కూడ్డ తెలియదు.  

22. మీ ఆరాధయ దైవాం, ఆ ఏకై్క ఆరాధయ 

దైవాం (అలాల హ్)! పరలోక జీవిత్థనిా 

విశ్వసాంచని వార హృదయాలు (ఈ 

సత్థయనిా) తిరసకసుూ న్నాయి మరయు వారు 

దురహాంకారాంలో పడ  ఉన్నారు. 11  

23. నిససాందేహాంగా, వార రహసయ 

విష్యాలు మరయు వార బహిరాంగ్ 

విష్యాలు అన్నా, అలాల హ్కు తెలుసు. 

నిశ్చయాంగా, దురహాంకారులాంటే 12  ఆయన్ 

ఇష్ట పడడు.  

24. మరయు: ''మీ ప్భువ ఏమి 

అవతరాంపజేశాడు?'' అని వారని అడగ్నన్ 

పుపడు, వారు: ''అవి పూరవకాలపు కలిపత  

గాధలు మాతామే!'' అని జవాబిస్కూ రు.  

 

10) ఈ 'మృతులు' అాంటే కేవలాం విగ్ర హాలు మాతామే కాదు. మరణ్ణాంచిన్ స్కధులు మరయు 

వలీలు కూడ్డ! తరువాత ప్్ణాంలేని వారు అని మళ్ళళ నొకికచపపబడుతోాంది. దీనితో 

దరాగ లను ఆరాధిాంచే వారు చపేపమాట్లు: 'మేము మృతులను కాదు ప్్రాాంచేది, వారు 

తమ గోర్ణలలో సజీవలై ఉన్నారు.' అనేది తపపని విశ్దమౌతోాంది. అాంటే మరణ్ణాంచిన్ 

తరువాత వారకి ఈ లోకాంతో ఎటిట  సాంబాంధాం ఉాండదు. వారు ఏమీ చేయలేరు. అయితే 

వారలా మేలు గాన్న, కీడు గాన్న చేయగ్లరు? చూడాండ, 7:191-194.  

11) అాంటే మీ ఆరాధయదైవాం ఒకకడే (అలాల హ)! అనే మాట్ను న్మమట్ాం సతయతిరస్కకరులకు 

ఆశ్చరయదాయకమౌతోాంది. చూడాండ, 38:5 మరయు 39:45.  

12) ఇసెూ కాారున్: అాంటే తన్ను త్థను పెదద వాడగా భావిాంచి, సత్థయనిాకూడ్డ తిరసకరాం 

చడాం మరయు ముాందువారని న్నచులుగా, చిన్ావారగా భావిాంచడాం. ఈ విధమైన్ 

గ్రవష్టట లు దురహాంకారులాంటే అలాల హ్ (సు.త.) ఇష్ట పడడు. ('స'హీ'హ్ ముసల ాం, కిత్థబ్ 

అల్-ఈమాన్, బాబ్ త'హోీమ్ కిబ్ర్).  

نه   ُدوم مهنم  َن  ُعوم يَدم هيمَن 
 َْل   اّلٰله َواّلَّ
َن َشيمـ ًا وَُّهمم َّيم  َن ُّيملَقُ   لُُقوم  ىجت وم
 
وَ  غَ ااَمم يَ ٌت  اَحم  ُ َوَما مخت  آءٍ ْيم

َنحمل اَيَّاَن ُيبم  ُعُروم  خجم َن َعُثوم يَشم
 ٰ همجت  احهدٌ وَّ   اهَٰلٌ   ُهُكمم اهل َْل فَاّلَّ  يمَن 

نمكهَرٌة   مُّ بُُهمم  قُلُوم َرةه  ٰخه هاْلم ب َن  مهُنوم يُؤم
َن  وم ُ به َتكم سم    وَُّهمم مُّ

لَُم مَ   اّلٰلَ اَنَّ  َرَم  َْل جَ  ُّ َيعم يُْسه َن  ا  وم
لهُنوم َومَ  ُيعم ُيهبُّ   اهنَّهٗ محش  نَ ا  َْل 

هيمَن  به
َتكم مُمسم    ال

َ َذا قه َواه  اَنم يمَل ل اَذا٘    حمل َربُُّكمم َزَل  ُهمم مَّ
٘ا  َ ا سَ اَ قَالُوم لهيم َوَّ ُ اْلم       يحض طهْيم
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25. కావన్ పున్రుతా్థన్దిన్మున్ వారు 

తమ (ప్ప్ల) భారాలను పూరత గా మరయు 

త్థము మారగ ాం తపిపాంచిన్ అజా్ఞనుల భారాల 

లోని కొాంత భాగానిా కూడ్డ మ్రస్కూ రు. 13 

వారు మ్రస్త భారాం ఎాంత దురురమైన్దో 

చూడాండ!  

26. వాసూ వానికి, వారకాంటే పూరవాం గ్తిాంచిన్ 

వారు కూడ్డ (అలాల హ్ సాందేశాలకు 

వయతిర్వకాంగా) కుటా్లు పన్నారు. కాని అలాల హ్ 

వార (పన్నాగ్పు) కట్ట డ్డలను వాటి పున్నదు 

లతో సహా పెకలిాంచాడు. దానితో వాటి 

కపుపలు వార మీద పడా్డయి మరయు వారపైె, 

వారు ఊహిాంచని వైెపునుాండ శ్క్ష వచిచపడాంది.  

27. తరువాత పున్రుతా్థన్ దిన్మున్ 

ఆయన్ వారని అవమాన్పరుస్కూ డు మరయు 

వారని అడుగుత్థడు: ''మీరు న్నకు స్కటి 

కలిపాంచిన్  వారు – ఎవరని గురాంచి అయితే 

మీరు (విశావసులతో) వాదులాడేవారో –  

ఇపుపడు ఎకకడున్నారు?'' జా్ఞన్ాం ప్స్కదిాంచ 

బడన్ వారు అాంటారు: ''నిశ్చయాంగా, ఈ రోజ్ఞ 

అవమాన్ాం మరయు దురద శ్ సతయ 

తిరస్కకరుల పైెనే!  

28. ''వారపైె, ఎవరైతే తమను  త్థము 

దురామరగ ాంలో ముాంచుకొని ఉన్ాపుపడు, 

దైవదూతలు వార  ప్్ణాలు తీస్కూ రో!'' అపుపడు 

వారు (సతయ-తిరస్కకరులు) లాంగ్నపోయి: 

''మేము ఎలాాంటి ప్పాం  చేయలేదు.'' 14 అని 

అాంటారు. (దైవదూతలు వారతో ఇలా 

 
13) దైవప్వకత  ('స'అ.స.) ప్వచన్ాం: 'ఎవరైతే ప్జలను సన్నమరగ ాంవైెపున్కు పిలుస్కూ రో, వారకి, 

వారాందర పుణయఫలితాం లభిసుూ ాంది. ఎవరైతే ప్జలను దురామరగ ాంవైెపున్కు పిలుస్కూ రో, వారు 

వారాందర ప్పభారాల నుాండ కూడ్డ కొాంత మ్రస్కూ రు.' (అబూ-దావూద్, కిత్థబ్ సున్ాహ్, 
బాబ్ ల'జూమ్ అసుసన్ాహ్). 

14 ) చూడాండ, 6:23 మరయు 2:11. 

يَّومَم   ََكمهلًَة  زَارَُهمم  اَوم ٘ا  مهلُوم َحم ِله
هحمل  يَٰمةه المقه  اّلَّ زَاره  اَوم يمَن  َومهنم 
َنهُ يُ  لُّوم ه عهلم ضه هَغْيم آَء َما اََْل سَ محش  ٍم مم ب

َن   خجم يَزهُروم
َمَكرَ  هقَدم  اّلَّ فَ يمَن    َقبملهههمم  اََت مهنم 

فََخرَّ    َنُهمم ا نميَ بُ   اّلٰلُ  المَقَواعهده  هَن  م 
فَومقهههمم  مهنم  ُف  قم السَّ َعلَيمههُم 

المَعَذاُب  مهنم َواَتٰىُهُم  َْل     َحيمُث 
َن  ُعُروم     يَشم

الم ُثمَّ  يَومَم  ُّيمزه   َويَقُ قهيَٰمةه  ُل يمههمم  وم
َكٓ  َُشَ هيم ءه اَيمَن  اّلَّ ُكنم َي  ُتمم َن 

 ُ فهيمهه آ شَ ت َن  ه محش  مم قُّوم اّلَّ تُ قَاَل  اُوم وا  يمَن 
َٓء  وم َوالسُّ َومَم  اِلم َي  هزم اْلم اهنَّ  المعهلمَم 

كٰفهرهيمَن 
  يحض لََعَ الم

هيم  تَ اّلَّ ٰٓئهكَ َن  َمل
م ال ه َتَوفٰىُهُم  َظال ٘ ُة  م مه

ههمم اَنمفُ  لَمَ فَاَلمقَ ممس  سه السَّ ُكنَّا ُوا  َما   
ُسومٓ  مهنم  َمُل    اّلٰلَ   اهنَّ   بَٰلٰ٘ محش  ءٍ َنعم

هَما ُكنمُتمم َعلهيمٌمٌۣ  َملُوم   ب         نَ َتعم
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అాంటారు): ''అలాకాదు! నిశ్చయాంగా మీరు 

చేస్తదాంత్థ అలాల హ్ కు బాగా తెలుసు.  

29. ''కావన్ న్రక  దావరాలలో ప్వేశ్ాంచాండ. 

అకకడ శాశ్వతాంగా ఉాండటానికి! గ్రవష్టు లకు 

లభిాంచే నివాసాం ఎాంత చడాది!'' (3/8)  

30. * మరయు దైవభీతి గ్లవారతో: ''మీ 

ప్భువ ఏమి అవతరాంపజేశాడు?'' అని అడగ్న 

న్పుపడు, వారు: ''అతుయతూ మమైన్ది.'' అని 

జవాబిస్కూ రు. ఎవరైతే ఈ లోకాంలో మేలుచేస్కూ రో 

వారకి మేలుాంట్టాంది మరయు పరలోక గ్ృహాం 

దీని కాంటే ఉతూ మమైన్ది. మరయు దైవభీతి 

గ్లవార గ్ృహాం పరమాన్ాందకరమైన్ది.  

31. వారు ప్వేశ్ాంచే శాశ్వత సవరగ వన్నలలో 

కిర ాంద సెలయేళ్లళ ప్వహిసూూ   ఉాంటాయి. 

అకకడ వారకి వారు కోర్వది దరుకుతుాంది. 

దైవభీతి గ్లవారకి అలాల హ్ ఈ విధాంగా 

ప్తిఫలమిస్కూ డు.  

32. ఎవరైతే, పరశుదాులుగా ఉాండగా దైవ 

దూతలు వార ప్్ణాలు తీస్కూ రో, వారతో: 

''మీకు శాాంతి  కలుగు గాక (సలాాం)! మీరు 

చేసన్ మాంచిపనులకు ప్తిఫలాంగా సవరగ ాంలో 

ప్వేశ్ాంచాండ!'' అని అాంటారు. 15  

33. ఏమీ? వారు (సతయ-తిరస్కకరులు), 

తమ వదద కు దైవదూతల రాక కోసాం ఎదురు 

చూసుూ న్నారా? లేక న్న ప్భువ ఆజా (తీరుప) 

కొసాం ఎదురుచూసుూ న్నారా? 16  వారకి 

పూరవాం ఉన్ా వారు కూడ్డ ఈ విధాంగానే 

ప్వరత ాంచారు. మరయు అలాల హ్ వారకి 

ఎలాాంటి అన్నయయాం చేయలేదు, కాని వార్వ 

తమకు త్థము అన్నయయాం చేసుకున్నారు.  

 
15) అలాల హ్ (సు.త.) మీ సాందరాయనిా చూడడూ మరయు మీ ధన్సాంపతుూ లను చూడడూ, 

కాని మీ హృదయాలను మరయు మీ కరమలను చూస్కూ డు. ('స'హీ'హ్ ముసల ాం, కిత్థబ్ అల్- 
బిరర ర్, బాబ్ త'హోీమ్ ''జ్ఞలమర్ అల్-ముసల ాం). 

16) చూడాండ, 6:158. 

 

٘ا اَبمَواَب َجَهنَّ  ُخلُوم هيمَن فهيمَها مَ َفادم محش   ٰخَله
هيمَن  ُمَتكَ فَلَبهئمَس َمثمَوي الم  ه    ب 

ه  لهّلَّ اَنمَزَل    اتََّقوما   يمنَ َوقهيمَل  َماذَا٘ 
ًا َقا   محش َربُُّكمم  اَحم محش  لُوما َخْيم هيمَن  ا  َسُنوم لهّلَّ

م  نمَيا حَ   ِفه هه الُّ ٰخه َوَلَ محش  َسَنةٌ ٰهذه ةه  رَ اُر اْلم
 ٌ َ  محش  َخْيم َم َداُر المُمتَّقهيم    يحض َوَْلهعم
 

َتم  َنَها  ُخلُوم يَّدم ٍن  َعدم رهيم  َجٰنُت 
َنمٰهرُ  اْلم َتمتهَها  مَ   لَُهمم   مهنم  ا فهيمَها 

نَ  ََيمزهيكَ محش  يََشآُءوم هَك    اّلٰلُ   ٰذل
 َ مُمتَّقهيم  يحض ال

هيم ا َتتَ ّلَّ ٰٓ َن  مَمل ال َ َوفٰىُهُم  هبهيم َطي  حمل  ئهَكُة 
ُ َيُقوم  َعلَيمُكمُ ل َسلٌٰم  َن  ادمُخلُوا حمل  وم

َن  َملُوم هَما ُكنمُتمم َتعم َنََّة ب
   اْلم

َينم  متهيَ ُظُروم َهلم  تَا اَنم   ٘ اهْلَّ ُهُم َن 
م  ٰٓئهَكةُ ال اَ َمل  َ يَامته اَوم  ُر    هَك مم   محش َرب 
مهنم كَ  هيمَن  اّلَّ َفَعَل  هَك  َقبم ٰذل   محش لهههمم  

َظلََمُهُم   نم    اّلٰلُ َوَما  ٘ا َولٰكه ََكنُوم
َن اَ  لهُموم    نمُفَسُهمم َيظم
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34. అపుపడు వార దుష్కరమల ఫలిత్థలు 

వారపైె పడా్డయి మరయు వారు దేనిని గురాంచి 

పరహాసమాడుతూ ఉన్నారో, అదే వారని 

కరముమకున్ాది. 17   

35. మరయు (అలాల హ్కు) స్కటి కలిపాంచే 

వారు అాంటారు: ''ఒకవేళ అలాల హ్ కోర  ఉాంటే! 

మేము గాన్న మా తాండ్-త్థతలు  గాన్న, 

ఆయనిా తపప మరవవరన్న ఆరాధిాంచేవారాం 

కాదు. మరయు ఆయన్ ఆజాలేనిదే మేము 

దేనిా కూడ్డ నిషేధిాంచేవారాం  కాదు.'' 18 వారకి 

పూరవాం  వారు కూడ్డ ఇలాగే చేశారు. అయితే 

ప్్వక్త ల బాధయత (అలాల హ) సంద్దశానిా 

సపషట ంగ్గ అందజేయట్ం తప్ప ఇంకేమిటి?  

36. మరయు వాసూ వానికి, మేము ప్్తి 

సమాజం వారి  వదేకు ఒక్  ప్్వక్త ను 

ప్ంప్ము. (అతన్న్నాడు): ''మీరు 

అలాల హ్ను మాతామే ఆరాధిాంచాండ. మరయు 

మిథాయదైవాల ('త్థగూత్ల) ఆరాధన్ను 

తయజిాంచాండ.'' వారలో కొాందరకి అలాల హ్ 

సన్నమరగ ాం  చూప్డు, మర కొాందర కొరకు 

మారగ భ్ష్ట తవాం రూఢీ అయిపోయిాంది. కావన్ 

మీరు భూమిలో సాంచారాం చేస  చూడాండ, ఆ 

సతయ- తిరస్కకరుల గ్తి ఏమయిాందో!  

37. ఇక (ఓ ము'హమమద్!) న్నవ వారని 

సన్నమరాగ నికి తేవాలని ఎాంత  కోరుకున్నా! 

నిశ్చయాంగా అలాల హ్, మారగ భ్ష్ట తవాంలో 

వదలేసన్ వానికి, సన్నమరగ ాం చూపడు. 19 వారకి 

సహాయపడే వారు ఎవవరూ ఉాండరు.  

38. మరయు వారు అలాల హ్ పేరుతో 

దృఢమైన్ శ్పథాం  చేస ఇలా అాంటారు: 

 
17) చూడాండ, 6:10. 

18) చూడాండ, 6:148 మరయు 6:136-153. 

19) చూడాండ, 8:55. 

هاُٰت َما َعمهلُوما وََحاَق  فَاََصاَبُهمم َسي 
ا  هههمم مَّ َن ََكنُوم ب زهُءوم َتهم هٖه يَسم  خجم ا ب

  
ه وَ  اّلَّ ُكوما  قَاَل  َ اََشم َشآَء  يمَن    اّلٰلُ لَوم 

ُدوم  مهنم  نَا  َعَبدم مهَما  هٖه  ََشم ن ٍء  نم 
 ٰ ا َوَْل٘  مُن  َوَْل نَّ نَ بَآُؤنَا  َحرَّمم مهنم    ا  

ءٍ  ََشم مهنم  هٖه  ن َفَعَل محش  ُدوم هَك  َكٰذل
َقبملهههمم  مهنم  هيمَن 

لََعَ مجت  اّلَّ َفَهلم 
ممُ الرُّسُ  َلُٰغ ال ُ له اهْلَّ اَلم   بهيم

ه   َولََقدم 
م ُك  ٍة رَّ َبَعثمَنا ِفه ًْل اَنه  اُمَّ ُسوم

ُبُدوا   َتنهبُ َوا  اّلٰلَ اعم اُغومَت جم مجت  وا الطَّ
نم  فَ  نم    اّلٰلُ َهَدي  مهنمُهمم مَّ َومهنمُهمم مَّ

لٰلَةُ  تم َعلَيمهه الضَّ وما ِفه محش  َحقَّ ُ ْيم فَسه
فَانمُظُروم  َرمضه  َكيم اْلم ََكَن ا  َف 

ممُ  َ ََعقهَبُة ال بهيم ه     َكذ 

 
هُ   اهنم  لََعٰ  فَاهنَّ َتمرهصم    اّلٰلَ   ٰدىُهمم 

يُّ  يم َمنم  َيهمده لُّ َْل  هنم    َوَما   ضه لَُهمم م 
ه       يمَن نٰصه
ه   قمَسُموماَواَ  َْل   اّلٰله ب حمل  هههمم اَيمَمان َد  َجهم

ًدا  محش  َمنم يَُّمومُت   اّلٰلُ َيبمَعُث   بَٰٰل وَعم
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''మరణ్ణాంచిన్ వానిని అలాల హ్ తిరగ్న బ్తికిాంచి 

లేపడు!'' ఎాందుకు లేపడు! ఆయన్ చేసన్ 

వాగాద న్ాం సతయాం! అయిన్న చాలా  మాంది 

ప్జలకు ఇది  తెలియదు (కాని అది జరగ్న 

తీరుతుాంది);   

39. వారు వాదిసూూ   ఉాండన్ దానిని గురాంచి 

వారకి సపష్ట ాంగా తెలుపటానికి మరయు సతయ 

తిరస్కకరులు త్థము నిశ్చయాంగా, అబదా 

మాడుతు న్నారని తెలుసుకోవటానికి.  

40. నిశ్చయాంగా మేము ఏదైన్న వసుూ వను 

ఉనికి లోనికి తీసుకు రాదలచిన్పుపడు దానిని 

మేము: ''అయిపో!'' అని ఆజా్ఞపిస్కూ ము. అాంతే! 

అది అయిపోతుాంది. 20  

41. మరయు హిాంసకు గురైన్ తరువాత, 

ఎవరైతే అలాల హ్ కొరకు వలసపోత్థరో, 21  

అలాాంటి  వారకి మేము ప్పాంచాంలో 

తపపకుాండ్డ మాంచి సా్కన్ననిా నొసుగుత్థము. 

మరయు వార పరలోక ప్తిఫలాం దాని కాంటే 

గొపపగా ఉాంట్టాంది. ఇది వారు తెలుసుకొని 

ఉాంటే ఎాంత బాగుాండేది!  

42. అలాాంటి వార్వ సహన్ాం వహిాంచిన్ వారు 

మరయు తమ ప్భువను న్ముమకున్ావారు.  

43. మరయు (ఓ  ము'హమమద్!) న్నకు 

పూరవాం కూడ్డ మేము పాంపిన్ ప్వకత లాందరూ 

 
20) ఈ విధమైన్ వాకయాం 'కున్ ఫ యకూన్' ఖుర్ఆన్లో 8 స్కరుల  వచిచాంది. చూడాండ, 2:117 

వాయఖ్యయన్ాం 77. పున్రుతా్థన్ దిన్ాం కొరకు చూడాండ, 16:77.  

21) హిజ్తున్: Migration, Exodus, వలస పోవట్ాం, ప్సా్కన్ాం, అాంటే అలాల హ్ (సు.త.) 

ధరమాం కొరకు, అలాల హ్ (సు.త.) ప్ీతి కొరకు, తన్ దేశానిా బాంధు, స్తాహితులను విడచి – 

అలాల హ్ (సు.త.)  ధరమాం మీద ఉాండటానికి ఆట్ాంకాలు లేని – ఇతర దేశానికి వెళ్ళళపోవట్ాం. 

ఈ ఆయత్లో ఇలాాంటి ముహాజిర్ల ప్స్కూ వన్ వచిచాంది. బహుశా ఈ ఆయత్ ఆ 

ముహాజిర్లను గురాంచి అవతరాంపజేయబడ ఉాండవచుచ, ఎవరైతే మకకహ ముష్్కుల 

బాధలను సహిాంచలేక 'హబషా (అబిస్త్నియా)కు వలస పోయారో! వారలో 'ఉస్కమన్ 

(ర'ది.'అ.) మరయు అతని భారయ దైవప్వకత  ('స'అ.స.) కూతురు, రుఖయయ (ర. 'అన్నహ ) 

కూడ్డ – ఇతర దాదాపు నూరుమాంది వలస పోయిన్ వారతో సహా – ఉన్నారు. 

حَ َعلَ  َثَ يمهه  اَكم نَّ  لٰكه وَّ ا   قًّ
لَ اْلَّاسه  َن  َْل َيعم    يحض ُموم

 
 

 َ ه َُبي  ه ِله اّلَّ لَُهُم  فهيم   َن  َّيمَتلهُفوم هه يم 
 َ لَ َوِله َكَفرُ عم هيمَن  اّلَّ اَنَُّهمم َم  ٘ا  ََكنُوما وم  
َ كٰ  بهيم    ذه

اَنم  نُٰه  اََردم اهَذا٘  ٍء  هََشم ل ُْلَا  قَوم اهنََّما 
َل ََلٗ ُكنم َفَي  نُ نَُّقوم  خجم  ُكوم

 
هيمَن َهاجَ  َبعمده  مه  اّلٰله   ُروما ِفه َواّلَّ نمٌۣ 

ُظلهمُ  ه َما  َْلَُبو  نمَيا وما  الُّ ِفه  َئنَُّهمم 
َرةه  َوَْلَ محش  َسَنةً حَ  ٰخه اْلم ُر  َبُ جم جحم اَكم
َن ََكنُوما يَ  لَوم  لَُموم    يحض عم

َولََعٰ   ا  وم َصَبُ هيمَن  هههمم اّلَّ  َرب 
َن  ُوم     َيَتَوَّكَّ
اَرمسَ   رهجَ   لمَنا َوَما٘ 

اهْلَّ َقبملهَك  اًْل مهنم 
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పురుష్టలే (మాన్వలే)! 22  మేము వారపైె 

దివయజా్ఞన్ననిా (వ'హీని) అవతరాంపజేశాము. 

కావన్ ఇది మీకు తెలియక  పోతే (పూరవ 

గ్ర ాంధ) జా్ఞన్ాం గ్ల వారని అడగ్ాండ.  

44. (పూరవపు ప్వకత లను) మేము సపష్ట మైన్ 

నిదరశన్నలతో మరయు గ్ర ాంధాలతో ('జ్ఞబుర్ 
లతో) పాంప్ము. మరయు (ఓ ప్వకాత !) 

ఇపుపడు ఈ జా్ఞపికను (గ్ర ాంధానిా) న్నపైె 

అవతరాంపజేసాంది, వార వదద కు అవతరాంప 

జేయబడన్ దానిని వారకి న్నవ సపష్ట ాంగా 

వివరాంచటానికి, తదావరా వారు 

ఆలోచిాంచాలని!  

45. దుష్ట   పన్నాగాలు చేసుూ న్ా వారు – 

అలాల హ్ తమను భూమిలోనికి కూరుకు 

పోయేలా చేయకుాండ్డ, లేదా త్థము 

ఊహిాంచని వైెపు నుాండ తమపైె శ్క్ష 

అవతరాంపజేయకుాండ్డ – త్థము సురకిష తాంగా 

ఉన్నారని అనుకొాంట్టన్నారా?  

46. లేదా వారు తిరుగాడుతూ ఉన్ాపుడు, 

అకస్కమతుూ గా ఆయన్ వారని పట్టట కుాంటే, 

వారు ఆయన్ (పట్టట ) నుాండ తపిపాంచుకో 

గ్లరా?  

47. లేదా, వారని భయకాంపితులుజేస 

పట్టట కోవచుచ కదా! కాని నిశ్చయాంగా, న్న 

ప్భువ మహాకనికరుడు, అప్ర 

కరుణాప్దాత.  

48. ఏమీ? వారు అలాల హ్ సృష్ట ాంచిన్ ప్తి 

వసుూ వనూ గ్మనిాంచట్ాం (చూడట్ాం) లేదా? 

వాటి  న్నడలు కుడవైెపుకూ ఎడమవైెపుకూ 

వాంగుతూ ఉాండ, అలాల హ్కు స్కషాట ాంగ్ాం (సజ్ఞద ) 

 
22) ఇకకడ విశ్దమయేయది ఏమిట్ాంటే ప్తి సమాజాంలో దైవప్వకత  ('అ.స.)లు పాంపబడా్డరు. 

వారాందరూ మాన్వలే. అయితే ము'హమమద్ ('స'అ.స.) మాన్వలైతే ఇాందులో ఆశ్చరయ 

మేముాంది. ఏ ప్వకత కు కూడ్డ అగోచర జా్ఞన్ాం లేదు. మీకు తెలియనిచో పూరవగ్ర ాంథ 

ప్జలను అడగ్ాండ. వార ప్వకత లు కూడ్డ మాన్వలే. చూ. 6:50, 7:188, 11:31. 

اهَِلم نُّ   ٘ م ٘ا    ههمم ومحه ـ َلُوم هكم فَسم اّل  َل  ره اَهم
 يحض َن لَُموم اهنم ُكنمُتمم َْل َتعم 

هنٰته   َي 
هاَلم بُره ب َا٘  َواَ محش  َوالزُّ َِلمَك  اه نمَزْلم

هَل  نُز  َما  هلنَّاسه  ل  َ ه َُبي  ِله َر  هكم اّل 
نَ اهَِلمههمم َولََعلَُّهمم َيَتَفكَّ      ُروم

  
 

هيم  اّلَّ ه َن َمكَ اَفَاَمهَن  ي  السَّ اَنم ُروا  اٰته 
َف   مسه هههُم    ّلٰلُ اّيَّ اَوم ب َرمَض  اْلم

متهَيهُ  الم يَا َْل َعَذاُب ُم  َحيمُث  مهنم    
َن  ُعُروم     يحض يَشم

م  يَا ُهمم  اَوم  َفَما  بهههمم 
َتَقلُّ م  ِفه ُخَذُهمم 

زهيمَن  هُمعمجه   يحض ب
  

َُتَ  لََعٰ  يَامُخَذُهمم  فَاهنَّ   محشٍف وُّ اَوم 
يمٌم ُءومٌف لَرَ  َربَُّكمم       رَّحه

مَ  اهٰٰل  ا  يََروم َخلََق  اََولَمم  مهنم    اّلٰلُ ا 
يَّتَ ءٍ ََشم  ٰ َفيَّ   ل ظه َمه ُؤا  اِلم َعنه  ه لُٗه  يم

َمآ  دً َوالشَّ ُسجَّ هله  ه ا  ئ ٰ ه وَُهمم    ّلل 
َن  ُروم    دٰخه
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చేసూూ , ఎలా విన్మోత చూపుతున్నాయో? 23  

49. మరయు ఆకాశాలలోను మరయు 

భూమిలోను ఉన్ా సమసూ  ప్్ణులు మరయు 

దైవదూతలు అాందరూ అలాల హ్కు సాష్ట ంగం 

(సజే్వ) చేసూూ  ఉాంటారు. వారన్ాడూ (తమ 

ప్భువ సనిాధిలో) గ్రవపడరు.  

50. వారు తమపైె నున్ా ప్భువన్కు 

భయపడుతున్నారు. తమకు ఆజా్ఞపిాంచిన్ 

వాటిని ప్టిసుూ న్నారు.  (1/2)  (సజే్వ-3)   

51. * మరయు అలాల హ్ ఇలా ఆజా్ఞ 

పిాంచాడు: ''(ఓ మాన్వలారా!) ఇదద రు 

ఆరాధయ  దైవాలను చేసుకోకాండ. నిశ్చయాంగా 

ఆరాధయ దైవాం ఆయన్ (అలాల హ్) ఒకకడే! 

కావన్ న్నకే భీతిపరులై ఉాండాండ.'' 24  

52. మరయు ఆకాశాలలో మరయు 

భూమిలో ఉన్ాదాంత్థ ఆయన్కు చాందిన్దే! 

మరయు నిరాంతర విధేయతకు కేవలాం 

ఆయనే అరుహ డు. 25  ఏమీ? మీరు అలాల హ్ను 

వదిలి ఇతరులకు భయ-భకుత లు 

చూపుత్థరా?  

53. మరయు మీకు లభిాంచిన్ అనుగ్ర హా 

లన్నా కేవలాం అలాల హ్ నుాండ వచిచన్వే. 

అాంతేగాక మీకు ఆపదలు వచిచన్పుడు కూడ్డ 

మీరు సహాయాం కొరకు ఆయన్నే మొరపెట్టట  

కుాంటారు కదా! 26  

54. తరువాత ఆయన్ మీ ఆపదలు 

తొలగ్నాంచిన్పుడు; మీలో కొాందరు మీ 

 
23) చూడాండ, 13:15. 

24) ఏకై్క ఆరాధుయడు అలాల హ్ (సు.త.) తపప మరొక ఆరాధుయడు లేడు. అలా ఉాంటే 

విశ్వవయవసా ఈ విధాంగా శాాంతియుతాంగా న్డచేది కాదు. అపుపడు విశ్వాంలో అలల కలోల లాం 

ర్వక్తిూ ఉాండేది. చూడాండ, 21:22.  

25) చూడాండ, 39:2-3.  

26 ) అలాాంట్పుపడు మీరు ఇతరులను అలాల హ్ (సు.త.)కు స్కటిగా నిలబ్నటిట , వారని 

ఎాందుకు ఆరాధిసుూ న్నారు? చూడాండ, 6:40-44.  

 

ه وَ  ٰ َوَما   ّلله مٰوٰته  السَّ ِفه  َما  ُجُد  يَسم
 َ اْلم مه ِفه  ٰٓ رمضه  مَمل ال وَّ َدآبٍَّة  ئهَكُة  نم 

َن ُهمم َْل يَسم وَ  وم ُ به    َتكم

ه   َربَُّهمم َن  َّيَافُوم  فَومقهههمم م  نم 
َعلُ َويَ  َن مَ فم َن وم َمُروم   يمعا يُؤم

َتتَّ   اّلٰلُ َوقَاَل   ه َْل  اهلَٰهيم ٘ا  ُذوم خه
ه  ُهوَ مجت  اثمَنيم هيَّ   اهَٰلٌ   اهنََّما  فَا ٌدمجت  احه َي  ا وَّ

نه      فَارمَهُبوم
ٰموٰته وَ  السَّ ِفه  َما  َ   ََلٗ  َوََلُ  َواْلم رمضه 
ه  ًبا ال  َ محش  يمُن َواصه َن  َتتَّ   اّلٰله   اَفََغْيم   ُقوم
     
 
بهكُ َومَ  ه ا  م  َفمه مم  َمٍة  هعم ن    ُثمَّ   اّلٰله َن  نم 

َمسَّ  َتم اهَذا  َفاهَِلمهه   ُّ الُّضُّ َن  ـ َ ُكُم  ُروم
 ممه  

اهَذا َعنمُكمم   َّ الُّضُّ َكَشَف  اهَذا   ُثمَّ 
هنمُكمم فَرهيم  هههمم ٌق م  هَرب  هكُ   ب َن  يُُشم  يحض وم



  భాగం: 14 16. సూరహ్ అన్-న'హార్ 532 14 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ النَّْحلِ  -16

 

A-14 Para A-T.doc/ين شاه   26/1/2009/_بروفة ثانية تلغولى عربية أوبروف 

ప్భువకు స్కటి (ష్ర్ణక్లను) కలిపాంచట్ాం 

మొదలడుత్థరు –   

55.  మేము చేసన్ ఉపకారానికి కృతఘా 

తగా (వారు ఇలా చేస్కూ రు). సర్వ (కొాంత కాలాం) 

మీరు సుఖ్యలను అనుభవిాంచాండ. తరువాత 

మీరు తొాందరలోనే తెలుసు కుాంటారు. 27  

56. మరయు మేము వారకిచిచన్ 

జీవనోప్ధి  నుాండ కొాంత  భాగానిా, త్థము ఏ  

మాతాాం ఎరుగ్ని వార (బూట్క దైవాల) కొరకు 

నిరణ యిాంచుకుాంటారు వారు.28  అలాల హ్ స్కకిష ! 

మీరు కలిపసుూ న్ా ఈ బూట్క కలపన్లను 

గురాంచి మీరు తపపక ప్శ్ాాంచ బడత్థరు.  

57. మరయు వారు పవితాుడైన్ అలాల హ్ 

కేమ్ర కుమారత లను అాంట్గ్డుతున్నారు – 

మరయు తమ కొరకు త్థము కోరుకున్ావి.29  

(నియమిాంచుకుాంట్టన్నారు).  

58. మరయు వారలో ఎవడకై్న్న బాలిక 

(పుటిట ాందనే) శుభవారత  అాందజేస్తూ ; అతడ 

ముఖాం న్లల బడపోతుాంది. మరయు అతడు 

కోర ధావేశ్ాంలో నిాండపోత్థడు.  

59. తన్కు ఇవవబడన్ శుభవారత ను 

(అతడు) దురావరత గా భావిాంచి, వార నుాండ 

న్కిక-న్కిక తిరుగుత్థడు. అవమాన్ననిా 

భరాంచి దానిని (ఆ బాలికను) ఉాంచుకోవాలా? 

లేక, దానిని మటిట లో పూడచవేయాలా? అని 

ఆలోచిస్కూ డు. చూడాండ! వార నిరణ యాం ఎాంత 

దారుణమైన్దో! 30   

 
27) చూడాండ, 14:30. 

28) చూడాండ, 6:136.  

29) చూ. 53:19-22, ముష్్క్ 'అరబుాలు లాత్, 'ఉ'జా, మన్నత్ అనే విగ్ర హాలను పూజిాంచే 

వారు. వారని దైవదూతలుగా అలాల హుత'ఆలా కుమారత లుగా పరగ్ణ్ణాంచేవారు.  

30) ముష్్క్ 'అరబుాలు, ఇస్కల ాంకు పూరవాం ఆడబిడా పుట్టట కను ఎాంతో అవమాన్ాంగా భావిాంచే 

వారు, కొాందరు ఆ ఆడబిడాను సజీవాంగా భూమిలో ప్తేవారు. చూడాండ, 81:8. 

 

 َ اٰتَيمنٰهُ ِله هَما٘  ب ا  ُفُروم ايمط  َفَتَمتَُّعوم محش  مم كم
لَمُ فََسومَف تَ  َن عم    وم

َن   َعلُوم لَ َويَجم َيعم هَما َْل  نَصه ل َن  ًبا  يم ُموم
َرزَقمنُٰهمم  ا  همَّ ا   تَاّلٰله محش  م  َعمَّ ـ َلُنَّ  لَتُسم

َن  وم ََتُ    ُكنمُتمم َتفم

عَ وَ  َن  يَجم ه لُوم ٰ َنٰته   ّلله ٗهحمل  ُسبمٰحنَ   اَلم
َن َولَُهمم مَّ  َتُهوم    ا يَشم

 
اََحُدهُ َواهذَ   َ ه بُُش  ُنمٰث ا  هاْلم ب َظلَّ مم     
هُ  ا وَّ وَجم َودًّ يمٌم ٗه ُمسم      ممه ُهَو َكظه
  
َما اوَ َيتَ  ٓءه  ُسوم مهنم  المَقوممه  مهَن  ٰري 

ههٖ  ب  َ ه اَمم محش  بُُش  ٍن  ُهوم لََعٰ  ُكٗه  سه اَيُمم
هٗ يَ  َابه ُدسُّ الَتُّ ِفه  سَ محش    مَ اََْل  ا آَء 

َن      َيمُكُموم
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60. ఎవరైతే పరలోకానిా విశ్వసాంచరో, వార్వ 

దుష్టట లుగా పరగ్ణ్ణాంచబడేవారు. మరయు 

అలాల హ్ మాతామే సరోవన్ాతుడగా పరగ్ణ్ణాంచ 

బడేవాడు. మరయు ఆయన్ సరవ 

శ్కిత మాంతుడు, మహా వివేకవాంతుడు.  

61. మరయు ఒకవేళ అలాల హ్ మాన్వలను 

– వారు చేస్త దురామరాగ నికి – పట్టట కోదలిస్తూ , 

భూమిపైె ఒకకప్్ణ్ణని కూడ వదిలేవాడుకాదు31 

కాని, ఆయన్ ఒక నిర్ణణ తకాలాం వరకు వారకి 

వయవధినిసుూ న్నాడు. ఇక, వార కాలాం 

వచిచన్పుపడు వారు, ఒక  ఘడయ వెనుక గాన్న 

మరయు ముాందు గాన్న కాలేరు. 32   

62. మరయు వారు తమకు ఇష్ట ాంలేని 

దానిని అలాల హ్ కొరకు నియమిస్కూ రు. 

''నిశ్చయాంగా, వారకి జరగేదాంత్థ శుభమే 

(మేలైన్దే).'' అని వార  న్నలుకలు అబదాాం 
పలుకుతున్నాయి. నిససాందేహాంగా, వారు 

న్రకాగ్నా ప్లవత్థరు. మరయు నిశ్చయాంగా 

అాందర కాంటే ముాందు వారాందులోకి తాోయబడ 

వదలబడత్థరు.   

63. అలాల హ్ స్కకిష , (ఓ ప్వకాత !) వాసూ వానికి, 

న్నకు పూరవమున్ా సమాజ్ఞల వార వదద కు, 

మేము ప్వకత లను పాంప్ము! కాని షై'త్థన్ వార 

(దుష్ట ) కరమలను వారకి మాంచివిగా 

కనిపిాంచేట్ట్టల  చేశాడు. అదేవిధాంగా ఈన్నడు 

కూడ్డ, వాడు వార స్తాహితుడగా ఉన్నాడు.33 

 
31) అలాల హుత'ఆలా ప్జలను ప్తి ప్ప్నికి పటిట  శ్కిష ాంచడు. కాని ప్ప్తుమల ప్ప్లు చాలా 

అయిన్పుపడు అలాల హ్ (సు.త.)  శ్క్ష వచిచపడుతోాంది. ఆ సమయాంలో పుణాయతుమలు 

కూడ్డ దాని నుాండ తపిపాంచుకోలేరు. కాని వారు (పుణాయతుమలు) పరలోకాంలో అలాల హ్ 

(సు.త.) సనిాహితులలో ఉాంటారు. ('స. బు'ఖ్యర్ణ, 2118, 'స. ముసల ాం, 2206, 2210).  

32) దీని మరొక త్థతపరయాం ఈ విధాంగా ఉాంది: 'ఇక వార కాలాం వచిచన్పుడు, వారు దానిని 

ఒకక ఘడయ ఆలసయాం చేయలేరు, లేక ఒకక ఘడయ ముాందుగానూ తేలేరు.'  

33) వలి, వలియ - నుాండ వచిచాంది. వలియ దగ్గ రవాడు, స్తాహితుడు, ప్ియుడు, మితాుడు, 

సహాయకుడు, ఆధారమిచేచ, కాప్డే, ఆశ్రయమిచేచ, పోష్ాంచే వాడు. అలాల హ్ (సు.త.) 

విశావసుల వలి, అని 2:257 మరయు 3:68 లో పేరొకన్బడాంది. అదేవిధాంగా విశావసులు 

مهنُ  يُؤم َْل  هيمَن  هّلَّ مَ ل َرةه  ٰخه هاْلم ب َن  ثَُل وم
وم ال ه وَ   مجتءه سَّ ٰ َ   ّلله اْلم مَمَثُل  ٰ ال   ُهوَ وَ محش  لَعم

َعزهيمزُ 
َكهيمُم  الم  خجم اْلم

ُذ   يَُؤاخه مهههمم   اّلٰلُ َولَوم 
هُظلم ب اْلَّاَس 

َعلَيمَها   تََرَك  ا  دَ مَّ نم  مهنم  لٰكه وَّ آبٍَّة 
ه  مُّ   رُُهمم يُّؤَخ  اََجٍل   

٘
هَذا مجت  َسمًّ اهٰٰل فَا
اَجَ  تَ َجآَء  يَسم َْل  نَ خه ام لُُهمم   ُروم

َْل  َساَعةً  نَ  وَّ ُموم ده َتقم     يَسم
َعلُوم  ه َن  َويَجم ٰ نَ مَ   ّلله رَُهوم يَكم  ا 

اَنَّ  َب  المَكذه نَُتُهُم  مسه اَل ُف  َوتَصه
ِٰن  ُسم اْلم َجَرمَ محش  لَُهُم  لَُهُم   اَنَّ   َْل 
فم اْلَّاَر َواَنَّهُ  َن مم مُّ       َرُطوم

  
٘   تَاّلٰله  اَرمَسلمَنا هنم  لََقدم  م  اَُمٍم   

٘
اهٰٰل  

فَزَ بم قَ  يمٰطنُ يََّن  لهَك  الشَّ   لَُهُم 
َمالَُهمم   ُّ اَعم َوِله َولَُهمم َفُهَو  َومَم  اِلم ُهُم 

مٌم     َعَذاٌب اَِله
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మరయు వారకి బాధాకరమైన్ శ్క్ష ఉాంట్టాంది.  

64. మరయు మేము ఈ గ్ర ాంధానిా  

(ఖుర్ఆన్ను) న్నపైె అవతరాంపజేసాంది, వారు 

విభేదాలకు గుర అయిన్ విష్యానిా వారకి, 

న్నవ సపష్ట ాం  చేయటానికీ మరయు విశ్వసాంచే 

జనుల కొరకు మారగ దరశకతవాం గానూ 

మరయు కారుణయాం గానూ ఉాండటానికి!  

65. మరయు అలాల హ్ ఆకాశ్ాం నుాండ న్నటిని 

కురపిాంచి, దాని  దావరా నిరా్ణవాంగా  ఉన్ా 

భూమిలో జీవాం పోశాడు. నిశ్చయాంగా, 

ఇాందులో వినేవారకి సూచన్ ఉాంది.  

66. మరయు నిశ్చయాంగా మీకు 

పశువలలో ఒక గుణప్ఠాం ఉన్ాది. వాటి 

కడుపులలో ఉన్ా దానిని (ప్లను) మేము 

మీకు తా్థగ్టానికి ఇసుూ న్నాము. అది మలాం 

మరయు రకతముల మధయనున్ా నిరమలమైన్ 

(సవచఛమైన్) ప్లు, తా్థగేవారకి ఎాంతో 

రుచికరమైన్ది.  

67. మరయు ఖరాూరపు మరయు ద్ాక్ష 

ఫలాల నుాండ మీరు మతుూ  ప్న్నయాం మరయు 

మాంచి ఆహారాం కూడ్డ పాందుత్థరు. 34 

నిశ్చయాంగా, ఇాందులో బుధాిమాంతులకు 

సూచన్ ఉాంది.  

68. మరయు న్న ప్భువ తేనెటీగకు ఈ 

విధాంగా ఆదేశ్మిచాచడు: 35 ''న్నవ కొాండలలో, 

చట్ల లో మరయు మాన్వల కట్ట డ్డలలో న్న 

తెటెట లను కట్టట కో!  

 
అలాల హ్ (సు.త.)కు వలి అని 10:62లో ఉాంది. మరయు త్థగూత్  సతయ-తిరస్కకరుల 

అవ్లియా అని 2:257లో పేరొకన్బడాంది.  

34) ఈ ఆయత్ అవతరాంపజేయబడన్ 10 సాంవతసరాల తరువాత మదయ ప్న్ననిా 

నిష్టదధ ం ('హరామ్) చేస్త ఆయాత్లు (5:90-91) అవతరాంపజేయబడా్డయి. ఇకకడ 

మదయప్న్ననిా గురాంచి అయిష్ట త పేరొకన్బడాంది.  

35) ఇకకడ వ'హీ అాంటే అలాల హ్ (సు.త.) దానికి ఇచిచన్ జా్ఞన్ాం అని అరాాం.  

المكهتَٰب   َعلَيمَك  َا  اَنمَزْلم  اهْلَّ َوَما٘ 
ه  اّلَّ لَُهُم   َ ه َُبي  تَ ِله اخم فهيمههحمل  ي  لَُفوما 

ٍم  وَ  هَقوم ًَة ل  رَْحم َن  ُهًدي وَّ مهُنوم   يُّؤم

مهَن  اَنمَزَل   اّلٰلُ وَ  َمآءً   َمآءه   السَّ
ههه  َيا ب َرمَض    فَاَحم هَها بَ اْلم ت َد َموم اهنَّ محش  عم

َن  َمُعوم َّسم ٍم ي هَقوم هَك َْلٰيًَة ل  م ذٰل   خجم ِفه
لَكُ  ِفه َواهنَّ  ًَة   مم  لَعهبم َنمَعامه    محش اْلم

قهيم  م نُسم ا ِفه همَّ ه ُكمم م  هٖه مهنمٌۣ بَيم ن  ُبُطوم
خَ فَ  ًَنا  َلَّ َدٍم  وَّ ه رمٍث  َسآ ال هًغا ًصا  ئ
ه  َ ل      لُٰشهبهيم

َثَمرٰته  يم َومهنم  اْلَّخه نَ له   َعم َواْلم به  ا 
رهزمقًا   وَّ َسَكًرا  مهنمُه  َن  ُذوم َتتَّخه

َْلٰ محش  َحَسًنا  هَك  ذٰل م  ِفه ٍم يَةً اهنَّ  هَقوم ل   
نَ  قهلُوم         يَّعم

اَنه اه   َربَُّك اَومٰح  وَ  له  اْلَّحم َٰل 
يم  هذه تً   اُتَّ ُبُيوم َباله  ه

اْلم وَّمه مهَن  َن  ا 
ا يَ الشَّ  َن َجره َومهمَّ رهُشوم  يحض عم
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69. ''తరువాత అనిారకాల ఫలాలను 

తిను. ఇలా న్న ప్భువ మారాగ లపైె న్మోతతో 

న్డువ.'' దాని కడుపు నుాండ. రాంగురాంగుల 

ప్న్కాం (తేనే) ప్సవిసుూ ాంది; అాందులో 

మాన్వలకు వాయధి నివారణ ఉాంది. 

నిశ్చయాంగా, ఇాందులో ఆలోచిాంచే వారకి 
సూచన్ ఉాంది.  

70. మరయు అలాల హ్యే మిమమలిా 

సృష్ట ాంచాడు, తరువాత మిమమలిా మరణ్ణాంప 

జేస్కూ డు. మరయు మీలో కొాందరు అతి 

నికృష్ట మైన్ (ముసలి) వయసుసకు 

చేరుత్థరు. అపుపడు అతడు అాంత్థ 

తెలిసన్న, ఏమీ తెలియని వాడగా 

అయిపోత్థడు. నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ 
సరవజా్ఞడు, సరవసమరాుడు.  

71. మరయు అలాల హ్ జీవనోప్ధి 

విష్యాంలో మీలో కొాందరకి మరకొాందరపైె 

ఆధికయతను ప్స్కదిాంచాడు. కాని ఈ ఆధికయత 

ఇవవబడన్ వారు తమ జీవనోప్ధిని తమ 

ఆధీన్ాంలో ఉన్ా వారకి (బానిసలకు) 

త్థమూ-వారూ సమానులయేయలా ఇవవరు.  

మర వీరు అలాల హ్ అనుగ్ర హానిా 

తిరసకరసుూ న్నారా?  

72. మరయు అలాల హ్ మీ  వాంటి  వార 

నుాండయే మీ సహవాసులను (అ'జ్ఞవజ్లను) 

పుటిట ాంచాడు. మరయు మీ సహవాసుల నుాండ 

మీకు పిలల లను మరయు మన్వళళను 

ప్స్కదిాంచి, మీకు ఉతూ మమైన్ జీవనోప్ధులను 

కూడ్డ సమకూరాచడు. అయిన్న వారు 

(మాన్వలు) అసతయమైన్  వాటిని 

(దైవాలుగా) విశ్వసాంచి, అలాల హ్ 

అనుగ్ర హాలను తిరసకరస్కూ రా?  

73. మరయు వారు అలాల హ్ను వదలి, 

ఆకాశాల నుాండ గాన్న, భూమినుాండ గాన్న వారకి 

ఎలాాంటి జీవనోప్ధిని సమకూరచలేని 

م ثُ  ُُكه م   مَّ  لُِكه فَاسم الََّمرٰته  ه 
ُك  مهنم 

هكه ُسُبَل   مهنمٌۣ  محش  ُذلًَُل   َرب  َّيمُرُج 
هَها  ن ا   ُبُطوم موَ ََشَ اَل مَتلهٌف  مُّ  نُهٗ اٌب 
هلنَّا   فهيمهه  ل  َفآٌء  هَك  محش  سه شه ذٰل م  ِفه اهنَّ 
ُروم  َْلٰيَةً  ٍم يََّتَفكَّ هَقوم    َن ل 
ُثمَّ   اّلٰلُ وَ  َيَتَوفٰىُكمم َخلََقُكمم     

ُعُمره    َومهنمُكمم 
 اَرمَذله الم

٘
نم يَُّردُّ اهٰٰل مَّ

َد عهلمٍم َشيمـ ًا   لهَِكم  لََم َبعم اهنَّ محش  َْل َيعم
يمرٌ  اّلٰلَ   خجم  َعلهيمٌم قَده
  
َل بَ   اّلٰلُ وَ  عمَضُكمم لََعٰ َبعمٍض فَضَّ

ه  الر  هيمنَ مجت  زمقه ِفه  اّلَّ لُ   َفَما  ه وما فُض 
هرَ  رهزمقههه ب هيم  َملَ آد  َما  لََعٰ  َكتم مم 
َمةه  محش  اُنُهمم َفُهمم فهيمهه َسَوآءٌ اَيممَ  اَفَبهنهعم
َن  اّلٰله        ََيمَحُدوم

ُكمم  َعَل لَ جَ   اّلٰلُ وَ  هنم اَنمُفسه ُكمم م 
َواجً  لَُكمم اَزم وََّجَعَل  هنم    ا  م 

  َ بَنهيم ُكمم  َواجه وََحَفَدةً  اَزم
َرزَقَُكمم  هوَّ م  ه َن    ي  محش بٰته الطَّ

 َ مهُنوم اَفَبهاَلم يُؤم هنهعم اطهله  َوب   اّلٰله   ته مَ َن 
َن  ُفُروم  يحض ُهمم يَكم

نه   ُدوم مهنم  َن  ُبُدوم َْل    اّلٰله َويَعم َما 
لهُك  لَهُ َيمم ٰموٰ   السَّ هَن  م  رهزمًقا  ته  مم 
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మరయు కన్నసాం (సమకూర్వచ) స్కమరాయాం 

కూడ్డ లేని వారని ఆరాధిసుూ న్నారు.  

74. కావన్ అలాల హ్కు పోలికలు కలిపాంచ 

కాండ. 36  నిశ్చయాంగా, అలాల హ్కు అాంత్థ 

తెలుసు మరయు మీకేమీ తెలియదు. (5/8)  

75. * అలాల హ్ ఒక ఉపమాన్ాం ఇచాచడు: 

ఒకడు బానిసగా ఇతరుని యాజమాన్యాంలో 

ఉన్ావాడు. అతడు ఏ విధమైన్ అధికారాం 

లేనివాడు, మరొకడు మా  నుాండ మాంచి 

జీవనోప్ధి పాందిన్వాడు. అతడు దానిలో 

నుాండ రహసయాంగాను మరయు బహిరాంగ్ాం 

గాను ఖరుచ చేయగ్లవాడు. ఏమీ? వీరదద రు 

సమానులవత్థరా? సరవ సోూ తా్థలకు అరుహ డు 

అలాల హ్ మాతామే! కాన్న, చాలా మాందికి ఇది 

తెలియదు.  

76. అలాల హ్ ఇదద రు పురుష్టల, మరొక 

ఉపమాన్ాం ఇచాచడు: వారలో ఒకడు 

మూగ్వాడు, అతడు ఏమీ చేయలేడు, 

అతడు తన్ యజమానికి భారమై  ఉన్నాడు. 

అతనిని ఎకకడకి పాంపిన్న ఎట్టవాంటి 

మేలును తీసుకుని రాలేడు. ఏమీ? ఇట్టవాంటి 

వాడు మరొకనితో – ఎవడైతే న్నయయానిా 

ప్టిసూూ , రుజ్ఞమారగ ాంపైె న్డుసుూ న్నాడో – 

సమానుడు కాగ్లడ్డ? 37   

 
36) 'మీరు ఒకపెదద  ఉదోయగ్న దగ్గ రకి పోవాలాంటే మొదట్ అతని సెకేర ట్ర్ణ దావరా సమయాం 

తీసుకో వలస ఉాంట్టాంది. అదేవిధాంగా అలాల హుత'ఆలా వదద కు చేరటానికి సఫారసు 

కావాలి.' అని కొాందరు, అలాల హ్ (సు.త.)కు బదులుగా ఇతరులను వేడుకునేవారు 

వాదిస్కూ రు. వారు తపుప దారలో ఉన్నారు. ఇకకడ అలాల హ్ (సు.త.) అాంట్టన్నాడు: 'మీరు 

ఆయన్ను ఇతరులతో పోలచకాండ. ఆయన్తో పోలచదగ్నన్ది ఏదీ లేదు,' అని. 

అలాల హుత'ఆలా ఏకై్కుడు, సరవ సమరాుడు అాంత్థ ఎరుగువాడు. ఆయన్ ప్సన్ాతను 

పాందటానికి, ఆయన్ (సు.త.) ప్వకత ల దావరా చూపిన్ మారగ ాం (సతయధరమమైన్ ఇస్కల ాం) మీద 

న్డచి, సత్థకరాయలు చేయట్మే చాలు. చూడాండ,10:3.  

37) సమానుడు కాజ్ఞలడు అని అరాాం.  

 َ ـ ًا وَّ َواْلم َن  رمضه َشيم يمُعوم َتطه  ممه َْل يَسم
  

هبُوما  فَََل  ه  تَُّضم ٰ َ   ّلله   اّلٰلَ اهنَّ  محش  َثاَل مم اْلم
لَ  لَُم َواَنمُتمم َيعم  َن مُ َْل َتعم    وم

ًَك    اّلٰلُ ََضََب   لُوم مم مَّ َعبمًدا  َمَثًَل 
وَّمَ  ٍء  ََشم لََعٰ  ُر  ده َيقم رَّ ْلَّ  زَقمنُٰه نم 

حَ  رهزمقًا  فَ مهنَّا  مهنم َسًنا  ُينمفهُق  ُه ُهَو 
ًرا وََّجهم ا  ًّ يَسم محش  ُسه ُد  محش  َتٗونَ َهلم  َمم اَْلم

ه  ٰ َن  َثُُهمم َْل َيعم لم اَكم بَ محش ّلله    لَُموم
  

  
ه   ّلٰلُ اَوََضََب   رَُّجلَيم َمَثًَل 

لََعٰ  ُر  ده َيقم َْل  اَبمَكُم  اََحُدُهَما٘ 
َكل  وَُّهَو  ٍء  لََعٰ ََشم لٰىهُ   َموم اَيمَنَما   حمل  

هُّ يُ  هم ه ٍ وَج  َْيم ِبه يَامته  َْل  َهلم   محش 
َومَ  ُهَوحمل  َتوهيم  هالمَعدم يَسم ب يَّامُمُر  حمل  نم  له

َ َو لََعٰ وَهُ  َت ا  صه سم  خجم قهيمٍم ٍط مُّ



  భాగం: 14 16. సూరహ్ అన్-న'హార్ 537 14 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ النَّْحلِ  -16

 

A-14 Para A-T.doc/ين شاه   26/1/2009/_بروفة ثانية تلغولى عربية أوبروف 

77. మరయు ఆకాశాలలోనూ మరయు 

భూమిలోనూ ఉన్ా అగోచర విష్యాల జా్ఞన్ాం 

కేవలాం అలాల హ్ కు మాతామే ఉాంది. అాంతిమ 

ఘడయ కేవలాం రపపప్ట్ట కాలాంలో లేదా 

అాంతకు ముాందే సాంభవిాంచవచుచ! 

నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ ప్తీదీ చేయగ్ల 

సమరాుడు (అధికారాం కలవాడు).  

78. మరయు అలాల హ్, మిమమలిా మీ 

తలుల ల గ్రాుల నుాండ, బయటికి తీశాడు 

(పుటిట ాంచాడు) అపుపడు మీకేమీ తెలియదు. 

మరయు మీకు వినికిడన్న, దృష్ట న్న మరయు 

హృదయాలను ప్స్కదిాంచాడు – మీరు 

కృతజా్ఞలై ఉాండ్డలని.38  

79. ఏమీ? వారు పకుష లను ఆకాశ్ాం  మధయలో 

తట్సా సాూ తిలో (పడపోకుాండ్డ) ఎగురుతూ 

ఉాండట్ాం, గ్మనిాంచడాం లేదా? వాటిని అలాల హ్ 
తపప ఇతరులవవరూ (ఆకాశ్ాంలో) నిలుప్

లేరు. నిశ్చయాంగా ఇాందులో విశ్వసాంచే వారకి 

సూచన్లు ఉన్నాయి.  

80. మరయు అలాల హ్ మీకు, మీ గ్ృహాలలో 

నివాసాం ఏరపరచాడు. మరయు పశువల 

చరామలతో మీకు ఇాండుల  (గుడ్డరాలు) 

నిరమాంచాడు. అవి మీకు ప్యాణాంలో 

ఉన్ాపుపడు మరయు మీరు బసచేస 

 
 38) న్న దాసుడు న్న స్కనిాహిత్థయనిా పాందటానికి నేను అతనికి విధి (ఫ'రద ర)గా చేసన్ 

వాటిపైె అమలుచేస్కూ డు. ఆ తరువాత న్వాఫిల్ దావరా కూడ్డ మరాంత న్న స్కనిాహిత్థయనిా 

పాందటానికి ప్యతిాస్కూ డు. మరయు నేను అతనిని ప్ేమిస్కూ ను. నేను  అతనిని ప్ేమిాంచి 

న్పుడు నేను అతని చవి అవత్థను దానితో అతడు విాంటాడు. అతని కనుా అవత్థను 

దానితో అతడు చూస్కూ డు, అతని చేయి అవత్థను దానితో అతడు పట్టట కుాంటాడు, కాలు 

అవత్థను దానితో అతడు న్డుస్కూ డు మరయు అతడు  న్నుా అడగ్నన్ దానిని నేను 

అతనికి ఇస్కూ ను. న్నుా శ్రణు వేడుకుాంటే, నేను శ్రణు ఇస్కూ ను. ('స. బు'ఖ్యర్ణ, కిత్థబ్ 
అరర ఖ్యఖ్). దీనిని తపుపగా అరాాం చేసుకోరాదు. ఏ మాన్వడైతే తన్ ఆరాధన్ మరయు 

విధేయతలో కేవలాం అలాల హ్(సు.త.)నే  ప్తేయకిాంచుకుాంటాడో  అతడు  అలాల హ్(సు.త.)కు 

ఇష్ట ాం లేన్ట్టవాంటిది ఏదీ విన్డు, చూడడు, చేయడు మరయు పలకడు. అతడు చేస్త ప్తి 

కారయాం కేవలాం అలాల హ్ (సు.త.) సాంతుష్ట  పాందడ్డనికే ఉాంట్టాంది.  

ه وَ  ٰ َرمضه   َغيمُب   ّلله َواْلم ٰموٰته  محش  السَّ
ََصه 

حه اَلم اَعةه اهْلَّ َُكَمم ُر السَّ اَمم َوَما٘ 
ُهوَ  ه  لََعٰ    اّلٰلَ اهنَّ  محش  ُب اَقمرَ   اَوم 

ُك 
يمٌر ََشم     ٍء قَده
 
بُ   اّلٰلُ وَ  هنمٌۣ  م  رََجُكمم  نه اَخم ُطوم

َْل  ٰهتهُكمم  لَ اُمَّ َتعم نَ   َشيمـ ًاحمل   ُموم
السَّ وََّجعَ  لَُكُم  َ َل  َواْلم َع  بمَصاَر مم
َفم  َن  ـ  َواْلم ُكُروم    َدةَحمل لََعلَُّكمم تَشم

ه   ْيم الطَّ اهَٰل  ا  يََروم م ُمَسخَّ اَلَمم  ِفه رٍٰت 
َمآ  السَّ ه  َما َجو  اهْلَّ   ءهمحش  ُكُهنَّ  سه  ُيمم

َْلٰ محش  اّلٰلُ  هَك  ذٰل م  ِفه ٍم اهنَّ  هَقوم ل  يٍٰت 
نَ يُّؤم        مهُنوم
ه َجَعَل    اّلٰلُ وَ  م  تهُكمم نمٌۣ  لَُكمم    ُبُيوم

ُجلُومده   هنم  م  لَُكمم  وََّجَعَل  َسَكًنا 
يَوم  َنَها  وم فُّ َتخه تَسم تًا  ُبُيوم َنمَعامه  َم  اْلم
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న్పుపడు, చాలా తేలికగా ఉాంటాయి. వాటి 

ఉనిాతో, రోమాలతో మరయు వెాంటా్టకలతో 

గ్ృహోపకరణ స్కమాగ్నర  మరయు కొాంతకాలాం 
సుఖాంగా గ్డుపుకునే వసుూ వలను (మీ కొరకు 

సృష్ట ాంచాడు).  

81. మరయు అలాల హ్ త్థను సృష్ట ాంచిన్ 

వసుూ వలలో కొనిాాంటిని మీ కొరకు న్నడగా 

నియమిాంచాడు మరయు పరవత్థలలో మీకు 

రక్షణా సాలాలను ఏరపరచాడు. మరయు 

మీరు వేడనుాండ కాప్డుకోవటానికి వస్కూ ీలను 

మరయు యుధాాం నుాండ కాప్డుకోవటానికి 

కవచాలను ఇచాచడు. మీరు ఆయన్కు 

విధేయులై ఉాండ్డలని – ఈ విధాంగా ఆయన్ 

మీపైె తన్ అనుగ్ర హాలను పూరత చేసుూ న్నాడు.  

82. (ఓ ప్వకాత !) ఒకవేళ వారు వెనుదిరగ్నతే, 

న్న కరత వయాం కేవలాం సాందేశానిా సపష్ట ాంగా 

అాందజేయట్ాం మాతామే!  

83. వారు అలాల హ్ ఉపకారానిా గురత ాంచిన్ 

తరువాత దానిని నిరాకరసుూ న్నారు మరయు 

వారలో చాలా మాంది సతయతిరస్కకరులే!  

84. మరయు (జా్ఞపకముాంచుకోాండ) ఆ రోజ్ఞ 

మేము ప్తి సమాజాం నుాండ ఒక  స్కకిష ని లేపి 

నిలబ్నడ్డూ ము. అపుపడు సతయ-తిరస్కకరులకు 

ఏ విధమైన్ (స్కకులు చపపటానికి) అనుమతి 

ఇవవబడదు 39మరయు వారకి పశాచత్థూ పపడే 

అవకాశ్ాం కూడ్డ ఇవవబడదు.  

85. మరయు దురామరుగ లు ఆ శ్క్షను 

చూసన్పుపడు, అది వార  కొరకు తగ్నగ ాంచడాం 

జరుగ్దు మరయు వారక్లాాంటి వయవధి 

కూడ్డ ఇవవబడదు.40   

 
39) చూడాండ, 77:35-36 మరయు 16:89 వాయఖ్యయన్ాం-43.  

40) పరలోక జీవితాం ప్్తిఫల జీవితం. అకకడ మాంచి కరమలు చేయటానికి గాన్న లేక 

పశాచత్థూ ప పడటానికి గాన్న వయవధి ఇవవబడదు.  

اهقَاَمته َظعم  َويَومَم  وَ نهُكمم  حمل  مهنم  ُكمم
َوافهَها وَ  اَ اَصم َعارهَها٘  بَارهَها َواَشم ثًا ا ثَ اَوم

َمتَ  ٍ ًَع اه ا وَّ      ٰٰل حهيم
همَّ   َجَعَل   اّلٰلُ وَ  م  َخلََق لَُكمم  ا 
ٰ ظه  َباله ل ه

اْلم هَن  م  لَُكمم  وََّجَعَل  ًَل 
نَ  َُسَ ا اَكم لَُكمم  وََّجَعَل  بهيمَل انًا 
اْلمَ تَقهيمكُ  َوَُسَ ُم  تَقهيم ارَّ  ُكمم  بهيمَل 

يُ محش  امَسُكمم بَ  هَك  َمَتٗه َكٰذل هعم ن تهمُّ 
نَ َعلَيمُكمم لَ  لهُموم    َعلَُّكمم تُسم

ه  تَوَ نم فَا فَاهنَّمَ   َّوما  َ ل اَلم َعلَيمَك  لُٰغ ا 
ممُ  ُ ال    بهيم

مَ  نهعم َن  رهفُوم َنَها    اّلٰله   َت َيعم ُينمكهُروم ُثمَّ 
َثُُهُم المكٰفهرُ  َن  َواَكم   خجم وم

مهنم  َنبمَعُث  ه  َويَومَم 
ُك  َشههيمًدا    ٍة  اُمَّ

َكفَ ُثمَّ  هيمَن  هّلَّ ل َذُن  يُؤم َْل  َوَْل   ا  ُروم
 ُ تَ ُهمم ي َتعم    َن ُبوم سم

 
  

َراَ  هيمَن    َواهَذا  الم اّلَّ َفََل  َظَلُموا  َعَذاَب 
َن   ُف َعنمُهمم َوَْل ُهمم ُينمَظُروم   ُّيَفَّ
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86. మరయు (అలాల హ్కు) స్కటి కలిపాంచిన్ 

వారు, త్థము స్కటిగా నిలిపిన్ వారని చూస 

అాంటారు: ''ఓ మా ప్భూ! వీర్వ మేము న్నకు 

స్కటి కలిపాంచి, న్నకు బదులుగా ఆరాధిాంచిన్ 

వారు.'' కాని (స్కటిగా  నిలుపబడన్) వారు స్కటి 

కలిపాంచిన్ వార మాట్లను వార వైెపున్కే 

విసురుతూ అాంటారు: ''నిశ్చయాంగా, మీరు 

అసతయవాదులు.''  41  

87. మరయు ఆ  రోజ్ఞ (అాందరూ) విన్మోులై 

తమను త్థము అలాల హ్కు అపపగ్నాంచు 

కుాంటారు. వారు కలిపాంచిన్వి (దైవాలు) వార 

నుాండ మట్టమాయమై పోత్థయి.  

88. ఎవరైతే సత్థయనిా తిరసకరాంచి 

(ప్జలను) అలాల హ్ మారగ ాం  నుాండ నిరో్

ధిాంచారో, వారకి మేము వారు చేసూూ  ఉాండన్ 

దౌరాన్నయలకు, శ్క్ష మీద శ్క్ష విధిస్కూ ము.42   

89. మరయు (జా్ఞపకముాంచుకోాండ) ఆ రోజ్ఞ 

మేము ప్తీ సమాజాంలో నుాండ వారకి వయతిర్వ్

కాంగా స్కక్షయమిచేచ వానిని (ప్వకత ను) లేపి 

నిలబ్నడ్డూ ము. మరయు (ఓ ప్వకాత !) మేము 

నినుా వీరకి వయతిర్వకాంగా స్కక్షయమివవ టానికి 

తీసుకువస్కూ ము. 43  ప్తి విష్యానిా సపష్ట ్

పరచటానికి న్నపైె ఈ దివయగ్ర ాంధానిా అవత్

రాంపజేశాము. మరయు ఇాందులో ముసల ాంలు 

(అలాల హ్కు విధేయులు) అయిన్ వారకి మారగ ్

దరశకతవాం, కారుణయాం మరయు శుభవారత లూ 

ఉన్నాయి. (3/4)  

 
41) స్కటిగా నిలుపబడన్వార జవాబుకు చూ,10:29,  46:56, 19:81-82, 29:25, 18:52. 

42) త్థము సవయాంగా మారగ భ్ష్టట లైన్దే కాక ఇతరులను, అలాల హ్ (సు.త.) మారగ ాం నుాండ 

ఆపే వారకి రటిట ాంపు శ్క్ష విధిాంచబడుతుాంది.  

43) ప్తి ప్వకత  తన్ జ్ఞతి వారలో సత్థయనిాతిరసకరాంచిన్ వారకి వయతిర్వకాంగా స్కక్షయమిస్కూ డు. 

మరయు  ము'హమమద్ ('స'అ.స.) మరయు అతని అనుచరులు (ర'ది. 'అనుహ మ్లు) ప్వకత  

('అలైహిమ్ స.)ల విష్యాంలో, వారు సతయవాదులు మరయు వారు అలాల హ్ (సు.త.) 

సాందేశానిా ప్చారాం చేశారని స్కక్షయమిస్కూ రు. ('స. బు'ఖ్యర్ణ, తఫ్ససర్ సూరహ్ అన్-నిస్క'). 

 َ اََشم هيمَن  اّلَّ َراَ  َكَٓءُهمم    ُكوما َواهَذا  َُشَ
َكٓؤُ   َربََّنا قَالُوما   َُشَ هيمَن  ٰهُ٘ؤَْلٓءه  اّلَّ نَا 

ُعوم  نَدم هَك ُكنَّا  ن ُدوم مهنم  ا اَلمَقوم فَ مجت  ا 
َل اه اهَِلم  َن  نَُّكمم لَكٰ ههُم المَقوم بُوم   ممهذه
 

اهَٰل   لَمَ   اّلٰله َواَلمَقوما  ِۨالسَّ  يَومَمئهذه 
ََتُ  ا ََكنُوما َيفم نَ وََضلَّ َعنمُهمم مَّ     وم

 
َكَفُروم  هيمَن  ا َعنم َسبهيمله ا وََصدُّ اَّلَّ وم

َق   اّلٰله  فَوم َعَذابًا  نُٰهمم  َعَذابه    زهدم
الم

هَما ََك  سه نُوما ب َن دُ ُيفم    وم
م   َويَوممَ  ِفه اُ َنبمَعُث  ه 

ُك  َشههيمًدا  مَّ   ٍة 
ههمم  اَنمُفسه هنم  م  هَك    َعلَيمههمم  ب ئمَنا  وَجه

ٰهُ٘ؤَْلٓءه  لََعٰ  َا َونَزَّ محش  َشههيمًدا  ْلم
المكهتَٰب  هبميَ   َعلَيمَك  ََشم ا ت ه 

هُك  ل    ءٍ نًا 
ي  وَّ  ٰ بُُشم وَّ ًَة  رَْحم وَّ ُهًدي 
ه  َ ل لهمهيم    خجم لمُمسم
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90. * నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ న్నయయాం చేయ 

మని మరయు (ఇతరులకు) మేలు  చేయమని 

మరయు బాంధువలకు సహాయాం చేయమని 

మరయు అశీల లత, అధరమాం మరయు 

దౌరాన్నయలకు దూరాంగా ఉాండమని ఆజా్ఞ 

పిసుూ న్నాడు. 44  ఆయన్ ఈ విధాంగా మీకు 

బోధిసుూ న్ాది – మీరు హితబోధ 

గ్ర హిాంచటానికి!   

91. మరయు మీరు అలాల హ్ పేరుతో 

వాగాద న్ాం చేస్తూ  మీ వాగాద న్నలను తపపక 

నరవేరచాండ. మరయు మీరు ప్మాణాలను 

దృఢపరచిన్ తరావత భాంగ్పరచకాండ. 45 

(ఎాందుకాంటే) వాసూ వానికి, మీరు అలాల హ్ను 

మీకు జ్ఞమీనుదారుగా 46  చేసుకున్నారు. 

నిశ్చయాంగా, మీరు చేస్తదాంత్థ అలాల హ్కు 

బాగా తెలుసు.   

92. మరయు మీరు ఆ స్త్ూ ీ  వల కాకాండ, ఏ 

స్త్ూ ీ అయితే సవయాంగా కష్ట పడ నూలు వడకి 

గ్టిట   దారానిా చేసన్ తరువాత దానిా 

 
44) అల్-'అదుల : తన్ వారతోనే కాక ఇతరులతో కూడ్డ న్నయయాం చేయట్ాం. ఎవరతోనైన్న 

ఉన్ా ప్ేమ లేక శ్తాుతవాం, న్నయయానికి అడాు రాకూడదు. మరొక అరాాం న్నయయాంలో హెచుచ్

తగుగ లు చేయగూడదు. ధరమవిష్యాంలో కూడ్డ ఏ విధమైన్ అన్నయయాం జరగ్కూడదు.  

అల్-ఎ'హాసను: అాంటే, ఒక్టి: మాంచిన్డవడక మరయు క్షమాగుణాం. రెండోది: 

న్నయయాంగా ఇవవ వలసన్ దానికాంటే ఎకుకవ ఇవవట్ాం. ఉదా: నూరు రూప్యలు కూలి 

మాటాల డుకున్ా వానికి పని ముగ్నసన్ తరువాత 110 రూప్యలు ఇవవట్ాం. మూడవది: 

ఏ పని చేసన్న కరత వయాంగా  హృదయ పూరవకాంగా చేయట్ాం మరయు ఏకాగ్ర  చితూ ాంతో 

అలాల హ్ (సు.త.)ను ఆరాధిాంచట్ాం. (అన్ త'అబు దులాల హ్ క అన్ాక తరాహు).  

అల్-ఫ'హ్షా-ఉ': అశీలలత, చడున్డత, అసభయకరమైన్పని, సగుగ మాలిన్ న్డవడక. ఈ 

కాలాంలో ఫాయష్న్ పేరుమీద జరగేవి. స్త్ూ ీ-పురుష్టలు సగుగ విడచి, కలస మలస తిరుగ్ట్ాం, 

డ్డనుసలు చేయట్ాం, మొదలైన్వి. అల్-మున్కరు: ష్ర్ణయత్ నిషేధిాంచిన్ పని.  

అల్-బ'గీ: ఆాందోళన్, అకర మము, దౌరాన్యాం.  

45) దృఢాంగా చేసన్ ప్మాణాలు. ఆలోచిాంచకుాండ్డ చేసన్ ప్మాణాలకు చూడాండ, 2:225. 

'ఒకవయకిత  ప్మాణాం చేసన్ తరువాత త్థను చేసన్ ప్మాణాం తపపని తెలుసుకుాంటే తన్ 

ప్మాణానిా తెాంపి పరహారాం (కప్ార) ఇవావలి.' ('స. ముసల ాం, న్ాం.1272).  

46) కఫ్సలున్: అాంటే జ్ఞమీనుదారు, హామీ ఇచేచవాడు లేక వేరొకనికి పూచీపడేవాడు.   

مُمُر    اّلٰلَ   اهنَّ  وَ يَا له  هالمَعدم َسانه ب هحم
اْلم

َعنه  ئه اهيمَتآ وَ  َويَنمٰٰه  ٰٰب  المُقرم ذهي   
ه  َغم
َواَلم ُمنمَكره 

م َوال َشآءه  مجت  المَفحم
َن مم لَ يَعهُظكُ  ُروم   َعلَُّكمم تََذكَّ

 
 

ده  وَ  بهَعهم ُفوما  َوَْل    اّلٰله اَوم تُّمم  ٰعَهدم اهَذا 
َيممَ تَ  اْلم َبعم نمُقُضوا  تَوم اَن  َها  َد  كهيمده

محش  مم َكفهيمًَل كُ َعَليم   ّلٰلَ ا َجَعلمُتُم  َوَقدم  
َن    اّلٰلَ اهنَّ   َعلُوم َلُم َما َتفم     َيعم
   

ََكلَّ  نُوما  تَُكوم نَ َوَْل  م  َقَضتم ّته
بَ  مهنمٌۣ  لََها  قُ َغزم اَنمََك عمده  ٍة   محشثًا وَّ
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ముకకలు ముకకలగా తాెాంచివేసాందో! ఒక 

వరగ ాంవారు మరొక వరగ ాం వారకాంటే అధికులుగా 

(బలవాంతులుగా) ఉాండ్డలని, పరసపరాం 

మ్రసగ్నాంచుకోవటానికి, మీ ప్మాణాలను 

ఉపయోగ్నాంచుకోకాండ. నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ 

మిమమలిా వీటి (ఈ ప్మాణాల) దావరా 

పర్ణకిష సుూ న్నాడు. మరయు నిశ్చయాంగా, 

పున్రుతా్థన్ దిన్మున్ ఆయన్ మీకు, మీరు 

వాదులాడే విష్యాలను గురాంచి సపష్ట ాంగా  

తెలియజేస్కూ డు.   

93. ఒకవేళ అలాల హ్ కోరతే మిమమలిా 

అాందరన్న ఒకే సమాజాంగా చేస  ఉాండేవాడు. 

కాని ఆయన్ త్థను కోరన్ వారని మారగ ్

భ్ష్ట త్థవనికి గురచేస్కూ డు. మరయు త్థను 

కోరన్్ వారకి సన్నమరగ ాం చూపుత్థడు. 47 

మరయు నిశ్చయాంగా, మీరు చేసుూ న్ా 

కరమలను  గురాంచి మీరు తపపక ప్శ్ాాంచ 

బడత్థరు.   

94. మరయు మీ ప్మాణాలను పరసపరాం 

మ్రసగ్నాంచుకోవటానికి ఉపయోగ్నాంచుకోకాండ. 

అలా చేస్తూ  సారపడన్ ప్దాలు జ్ఞరపోవచుచ 

మరయు మీరు అలాల హ్ మారగ ాం నుాండ 

ప్జలను నిరోధిాంచిన్ ప్ప ఫలిత్థనిా రుచి 

చూడగ్లరు. 48 మరయు మీకు ఘోరమైన్ శ్క్ష 

పడగ్లదు.  

95. మరయు మీరు అలాల హ్తో చేసన్ 

వాగాద న్ననిా సవలప లాభానికి అముమకోకాండ. 

 
47) చూడాండ,14:4 మరయు 2:26-27. అలాల హుత'ఆలాకు ప్తివాని భవిష్యతుూ  తెలుసు. 

కాబటిట , ఎవడైతే సన్నమరాగ నికి రాడని ఆయన్కు తెలుసో అలాాంటివాడని, మారగ భ్ష్ట తవాంలో 

వదలిపెడత్థడే, కాన్న ఎవవడినీ కూడా బలవంతంగ్గ తప్పపదారిలో వేయడని దీని అరథ ం. 

48 ) ఈ విధాంగా ప్జలు తమ ప్మాణాలను తెాంపుకొని, ఇతరులను మ్రసగ్నాంచటానికి 

ప్లపడతే సమాజాంలో ఒకరపైె ఒకరకి ఏవిధమైన్ విశావసాం ఉాండదు, అన్నయయాం మరయు 

దౌరాన్యాం నలకొాంటాయి.  

َدَخًَلٌۣ َتتَّخه  اَيمَمانَُكمم  َن  ُذوم
َن  يمَنُكمم اَنم تَ بَ  ةٌ ُكوم َ   اُمَّ ٰٰب  هه  اَرم

ةٍ مهنم  اُمَّ َيبملُ اه محش    ههٖ   اّلٰلُ ومُكُم  نََّما  محش ب
َما  المقهيَٰمةه  يَومَم  لَُكمم  هََنَّ  َوَِلُبَي 

َن َتلهفُ ُكنمُتمم فهيمهه َُتم     وم
  

َشآَء   ًة ْلََ   ّلٰلُ اَولَوم  اُمَّ َعلَُكمم 
ا َّ وَّ ي َمنم  لُّ  يُّضه نم  لٰكه وَّ َدةً  َشآُء حه

ده  َمنم َويَهم ََّشآ   يم  ـ َلُ محش  ءُ ي نَّ َولَتُسم
ا  َن ُكنمُتمم َتعم  َعمَّ      َملُوم
  

َدَخًَلٌۣ  اَيمَمانَُكمم  ٘ا  ُذوم َتتَّخه َوَْل 
قََدٌمٌۣ   فَََتهلَّ  هَها   َبعمدَ بَيمَنُكمم  ت ُثُبوم

ومٓ   َوتَُذومقُوا َعنم السُّ تُّمم  َصَددم هَما  ب   َء 
َعَذا اّلٰله َسبهيمله   َولَُكمم  ٌب  مجت 
يمٌم     َعظه
ََتُ َوَْل   ه تَشم ب ا  ده  وم ا َثَمنً   اّلٰله َعهم
عهنمَد  اه محش  قَلهيمًَل  ٌ   اّلٰله نََّما  َخْيم ُهَو 
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మీరు తెలుసుకోగ్లిగ్నతే, నిశ్చయాంగా, 

అలాల హ్ వదద  ఉన్ాదే మీకు ఎాంతో మేలైన్ది.  

96. మీ దగ్గ ర ఉన్ాదాంత్థ న్శ్ాంచేదే. 

మరయు అలాల హ్ వదద  ఉన్ాదే (శాశ్వతాంగా) 

మిగ్నలేది! మరయు మేము సహన్ాం వహిాంచే 

వారకి, వారు చేసన్ సత్థకరాయలకు ఉతూ మ 

ప్తిఫలాం తపపక ప్స్కదిస్కూ ము.  

97.  ఏ పురుష్టడూ గాన్న, లేక స్త్ూ ీ గాన్న 

విశావసులై, సత్థకరాయలు చేస్తూ , అలాాంటి 

వారని మేము తపపక (ఇహలోకాంలో) మాంచి 

జీవితాం గ్డపేలా చేస్కూ ము.49  మరయు వారకి 

(పరలోకాంలో) వారు చేసన్ సత్థకరాయలకు 

ఉతూ మ ప్తిఫలాం తపపక ప్స్కదిస్కూ ము.  

98. కావన్ న్నవ ఖుర్ఆన్ పఠాంచబోయే 

ట్పుపడు ధూతకరాంచ (బహిష్కరాంచ) బడన్ 

షై'త్థన్ నుాండ (రక్షణ పాందటానికి) అలాల హ్ 

శ్రణు వేడుకో! 50  

99. విశ్వసాంచి, తమ ప్భువను న్ముమ 
కున్ా వారపైె నిశ్చయాంగా, వాడకి ఎలాాంటి 

అధికారాం ఉాండదు.  

100. కాని! నిశ్చయాంగా వాడ (షై'త్థన్) 
వైెపుకు మరలి, వాడని అనుసరాంచే (స్తాహాం 

చేసుకునే) వారపైె 51  మరయు ఆయన్కు 

(అలాల హ్కు) స్కటి  కలిపాంచే  వారపైె, వాడకి 
అధికారాం ఉాంట్టాంది.  

101. మరయు మేము  ఒక  సాందేశానిా 

(ఆయతును) మారచ దాని సా్కన్ాంలో మరొక 
సాందేశానిా అవతరాంపజేసన్పుపడు; 52త్థను  

దేనిా ఎపుపడు అవతరాంపజేశాడో అలాల హ్కు 

 
49) చూడాండ, 20:124. 

50) ఈ ఆయత్ దైవప్వకత  ('స'అ.స.)ను సాంబోధిసుూ ాంది. కాని  ఇది విశావసులాందర కొరకు 

ఉాంది. కావన్ ప్తివాడు ఖుర్ఆన్ చదవట్ాం ప్్రాంభిాంచేట్పుపడు: 'బిస్మమలా్ల హిరేహ్మమ  

నిరేహీమ్'కు ముాందు, 'అ'ఊజు బిలా్లహి మినషై్షతా నిరేజీమ్.' తపపక చదవాలి.  

51) చూడాండ, 14:22. 

52) చూడాండ, 2:106, 13:39, 41:42. 

َن  لَُموم      لَُّكمم اهنم ُكنمُتمم َتعم
عهنمَدُكمم  عهنمَد  َينمفَ   َما  َوَما    اّلٰله ُد 

هيمنَ وَ محش  بَاقٍ  اّلَّ زهيَنَّ  ٘ا    َْلَجم وم َصَبُ
َسنه   بهاَحم رَُهمم  ََكنُوما  اَجم َمُل َما  َن  َيعم وم

  
عَ  َصاْلهً َمنم  هنم  مهَل  م  اَوم ا  َذَكٍر 

يهيَنَّٗه َحيٰوًة  اُ  مهٌن فَلَُنحم نمٰث وَُهَو ُمؤم
هَبةً  رَُهمم مجت  َطي  اَجم زهيَنَُّهمم    َوَْلَجم
هاَ  مَ ب َسنه َما ََكنُوما َيعم َن حم    لُوم

المقُ  قََرامَت  هَذا  َتعهذم  فَا فَاسم اَٰن  هاّلٰله رم   ب
يمٰطنه  مهنَ  يم الشَّ    مه الرَّجه
ََلٗ   اهنَّهٗ  ُسلمٰطنٌ لَيمَس  هيم     اّلَّ َن  لََعَ 

هههمم اَٰمُنوما َولََعٰ  َن  َرب  ُوم        َيَتَوَّكَّ
هيم  اّلَّ لََعَ  ُسلمٰطُنٗه  يَ اهنََّما  نَٗه َن  َّوم َتَول

هيمنَ  ه َواّلَّ َن  ُهمم ب هُكوم   خجم ٖه ُمُشم
 

ٰ َواه  ا ََكَن  مَّ اٰيًَة  َا٘  ْلم بَدَّ   اّلٰلُ وَّ يٍَةحمل  َذا 
َلُم  اَ  ه عم يَُن  قَ بهَما  اهنَّ ُل  ٘ا  اَنمَت  الُوم َما٘ 

ََتٍ  َن  محش  ُمفم َلُموم َثُُهمم َْل َيعم    بَلم اَكم
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బాగా తెలుసు. (అయిన్న) వారు (సతయ 

తిరస్కకరులు) ఇలా అాంటారు: ''నిశ్చయాంగా 

న్నవే (ఓ ము'హమమద్!) దీనిని కలిపాంచే 

వాడవ.'' అసలు వారలో చాలా మాంది 

(యథారాాం) తెలుసుకోలేరు.  

102. వారతో అను: ''దీనిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ను) న్న ప్భువ వదద  నుాండ సతయాంతో, 

విశావసులను (విశావసాంలో) పటిష్ట ాం చేయ 

టానికి మరయు ముసల ాంలకు (అలాల హ్కు 

సాంపూరణ ాంగా విధేయులుగా ఉన్ా వారకి) 

సన్నమరగ ాం చూపటానికి మరయు శుభవారత  

అాందజేయటానికి, పరశుదాాతమ (జిబ్్లల) 53 

కర మకర మాంగా ఉన్ాది ఉన్ాట్టల గా తీసుకొని 

వచాచడు.''   

103. మరయు: ''నిశ్చయాంగా, ఇతనికి ఒక 

మనిష్ నేరుపతున్నాడు.'' 54 అని, వారు అనే 

విష్యాం మాకు బాగా తెలుసు. వారు 

సూచిాంచే (అప్రాాం  చేస్త) వయకిత భాష్, పరాయి 

భాష్. కాని ఈ (ఖుర్ఆన్) భాష్ సవచఛమైన్ 

'అరబ్లా భాష్. 55  

104. నిశ్చయాంగా, ఎవరైతే అలాల హ్ 

సాందేశాలను (ఆయాత్ లను) విశ్వసాంచరో! 

వారకి అలాల హ్ సన్నమరగ ాం చూపడు మరయు 

వారకి బాధాకర మైన్ శ్క్ష ఉాంట్టాంది.  

 

53) జిబ్్రల్ ('అ.స.)ను సాంబోధిసూూ , రూ'హుల్ ఖుద్ర్, అని, ఖుర్ఆన్లో 4 స్కరుల  వచిచాంది, 

ఇకకడ  మరయు 2:87, 253; 5:110లలో. రూ'హుల్ అమీన్, అని 26:193లో వచిచాంది. 

రూ'హ్్, అని 3 స్కరుల , 78:38, 19:17, 97:4లలో వచిచాంది. కాని 16:2, 42:52లలో 

మాతాాం రూ'హ్, దివయజా్ఞన్ాం అనే అరాాం ఇసుూ ాంది.  

54) కొాందరు బానిస యూదులు మరయు కై్ీసూ వలు ముసల ాంలు అయాయరు. వారకి కొాంత 

బై్నబిల్ జా్ఞన్ముాండను. మకకహ ముష్్క్లు అనేవారు: 'వార నుాండయే ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) ఖురఆన్ నేరుచకున్నారు.' అని. 

55) దానికి అలాల హ్ (సు.త.) అాంట్టన్నాడు: 'వార 'అరబ్లా భాషైతే సవచఛమైన్ది కాదు 

మరయు ఈ ఖుర్ఆన్ సవచఛమైన్ 'అరబ్లాభాష్లో ఉాంది.' అని. 

 

 
 

 

مهنم  المُقُدسه  ُح  ُروم ََلٗ  نَزَّ ه   قُلم  ب    َك رَّ
هَت  ُثَب  ه ِله َق 

هاْلم ه ب يمَن اَٰمُنوما وَُهًدي   اّلَّ
َ وَّ  لهمهيم هلمُمسم ي ل ٰ     بُُشم
 
  

 
لَ َولَ  َنعم اَنَّ َقدم  يَ ُم  اهنَّ ُهمم  َن  لُوم ا مَ ُقوم
ه  بََُشٌ ُيَعل  هيم    محش ُمٗه  اّلَّ هَساُن  ل

وَّٰهَذا   ل  َجمه اَعم اهَِلمهه  َن  ُدوم يُلمحه
 ٌ بهيم ل مُّ هَساٌن َعَرٰبه       ل

مه اه  هيمَن َْل يُؤم َن به نَّ اّلَّ حمل َْل  اّلٰله اٰيٰته  ُنوم
ده  م   اّلٰلُ يمههُم  َيهم   ٌم  َولَُهمم َعَذاٌب اَِله
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105. నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ సూచన్లను 

(ఆయాత లను) విశ్వసాంచని వారు, 

అబదాాలను కలిపసుూ న్నారు. మరయు 

అలాాంటి వార్వ, అసతయవాదులు.   

106. ఎవడైతే విశ్వసాంచిన్ తరువాత, 

అలాల హ్ను తిరసకరస్కూ డో – తన్ హృదయాం 

సాంతృపిూ కరమైన్ విశావసాంతో నిాండ  ఉాండ, 

బలవాంతాంగా తిరసకరాంచేవాడు తపప 56  – 

మరయు ఎవరైతే హృదయపూరవకాంగా 

సతయ-తిరస్కకరానికి ప్లపడుత్థరో, అలాాంటి 

వారపైె అలాల హ్ ఆగ్ర హాం (దూష్ణ) విరుచుకు 

పడుతుాంది. మరయు వార కొరకు ఘోరమైన్ 

శ్క్ష ఉాంట్టాంది.  

107. ఇది ఎాందుకాంటే! నిశ్చయాంగా, వారు 

పరలోక జీవితాం కాంటే ఇహలోక జీవిత్థనేా 

ఎకుకవగా ప్ేమిాంచట్ాం మరయు నిశ్చయాంగా, 

అలాల హ్ సతయ-తిరస్కకరులకు సన్నమరగ ాం 

చూపడు.  

108. ఇలాాంటి వార హృదయాల మీద, 

చవల మీద మరయు కనుాల  మీద, అలాల హ్ 

ముద్వేస ఉన్నాడు. 57  మరయు ఇలాాంటి  

వార్వ నిరల క్షయాంలో మునిగ్న ఉన్నారు!  

109. నిససాందేహాంగా, పరలోక జీవితాంలో 

వార్వ అతయధికాంగా న్ష్ట పోయేవారు.   

110. ఇక నిశ్చయాంగా, న్న ప్భువ! వార 

కొరకు, ఎవరైతే మొదట్ పర్ణక్షకు గుర 

చేయబడ, పిదప (తమ ఇలూల -వాకిలి విడచి) 

వలసపోయి, తరువాత (అలాల హ మారగ ాంలో) 

 

56) తన్ హృదయాంలో దృఢవిశావసాం ఉాండ – కేవలాం సతయ-తిరస్కకరుల శిక్షకు తాళలేక్ – 

తన్ను త్థను సతయతిరస్కకరగా చపుపకునే వాడపైె ఎటిట  నిాందలేదు. ఇస్కల ాంకొరకు 

చాంపబడట్ాం ఎాంతో గొపప పుణయకారయాం. అయిన్న ఖుర్ఆన్లో అనేక చోట్ల లో: 'అలా్లహ్్ 

(సు.త.) మానవునిపై అతని శ్కిత కి మించిన భారం వేయడు.' అని చపపబడాంది. చూడాండ, 

2:233, 286; 6:152, 7:42, 23:62 వగైరా. కావన్ ఈ విడుదల ఇవవబడాంది.  

57) చూడాండ, 2:7, 6:25.  

ََته نََّما  اه  ه َيفم اّلَّ َب  المَكذه َْل ي   يمَن 
نَ  مهُنوم هاٰيٰته    يُؤم ٰٓئهَك ُهُم  مجت  اّلٰله ب َواُول

َن  بُوم     المكٰذه
َكَفَر   هاّلٰله َمنم  ده    ب َبعم هٖه٘ اهيممَ مهنمٌۣ  ان

ره  اُكم َمنم  َوقَلم اهْلَّ  ٌۣ  َه  َمئهنل ُمطم ُبٗه 
يم  ه هاْلم َح ب ََشَ نم  مَّ نم  َولٰكه َمانه 
هالمكُ  َصدم ب ره  َفعَ فم َغَضٌب لَيمههمم ًرا   
هَن  يمٌم    لَُهمم َعَذاٌب مجت وَ اّلٰله م    َعظه

 
َيٰوَة   اْلم َتَحبُّوا  اسم هاَنَُّهُم  ب هَك  ذٰل

َواَ  َرةهحمل  ٰخه اْلم لََعَ  نمَيا  َْل   ّلٰلَ ا نَّ  الُّ
     فهرهيمَن َم المكٰ َيهمدهي المَقوم 
ا  ٰٓئهَك  َطَبَع  اُول هيمَن  لََعٰ   اّلٰلُ ّلَّ

وَ قُلُ  هههمم  ب عههه وم َواَ َسمم مجت  بمَصارهههمم مم 
 ٰٓ َن ُهُم المغٰفهلُ   َك ئه َواُول    وم

ُهُم   َرةه  ٰخه اْلم ِفه  اَنَُّهمم  َجَرَم  َْل 
َن  وم ُ ْٰسه    اْلم
اهنَّ   ه   َربََّك ُثمَّ  مهنمٌۣ  يم لهّلَّ ا  َهاَجُروم َن 
ده  فُ َبعم َما  ا وَ   ُثمَّ ٰجَهُدوم ٘احمل  تهُنوما  وم َصَبُ
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జహాద చేస్కూ రో మరయు సహన్ాం వహిస్కూ రో! 58 

దాని తరువాత నిశ్చయాంగా, అలాాంటివార 

కొరకు న్న ప్భువ! ఎాంతో క్షమాశీలుడు, 

అప్ర కరుణాప్దాత. (7/8)  

111. * ఆ దిన్మును (జా్ఞపకముాంచుకోాండ), 

ఎపుపడైతే ప్తి ప్్ణ్ణ కేవలాం తన్ సవాంతాం 

కొరకే బ్తిమాలుకుాంట్టాందో! 59  ప్తి ప్్ణ్ణకి 

దాని కరమలకు తగ్నన్ ప్తిఫలాం 
ఇవవబడుతుాంది మరయు వారక్లాాంటి 

అన్నయయాం జరుగ్దు.60  

112. మరయు అలాల హ్ ఒక న్గ్రపు 

ఉపమాన్ాం ఇసుూ న్నాడు: మొదట్ అది (ఆ 

న్గ్రాం) శాాంతి భద్తలతో నిాండ ఉాండేది. 

దానికి (దాని  ప్జలకు) ప్తి దికుక నుాండ 

జీవనోప్ధి పుష్కలాంగా లభిసూూ  ఉాండేది. 

తరువాత (ఆ న్గ్రాం) వారు అలాల హ్ 
అనుగ్ర హాలను తిరసకరాంచారు (కృతఘ్నా 

లయాయరు), కావన్ అలాల హ్ వార చరయలకు 

బదులుగా వారకి ఆకలీ, భయమూ వాంటి 

ఆపదల రుచి చూపిాంచాడు.  

113. మరయు వాసూ వాంగా వార  వదద కు వార 

(జ్ఞతి) నుాండ ఒక  ప్వకత  వచిచ ఉన్నాడు, కాని 

వారు అతనిని అసతయవాదుడవని తిరసక 

రాంచారు. కావన్ వారు దురామరగ ాంలో మునిగ్న 

ఉన్ాపుపడు వారని శ్క్ష పట్టట కున్ాది.  

 

58) ఇది మకకహ లో మునుమాందు ఇస్కల ాం స్త్వకరాంచిన్ తరువాత, ముష్్కీన్ మకకహ యొకక 

దౌరాన్నయలను సహిాంచలేక 'హబషా మరయు మదీన్హ కు వలసపోయిన్ వార విష్యాం. 

జహాద కొరకు చూ. 2:218 వాయ.162, 5:54, వాయ 40, 22:78 వాయ. 54.  

59) పున్రుతా్థన్ దిన్మున్, ఒకరు మరొకరని గురాంచి పటిట ాంచుకోరు. తలిల -దాండ్ులు తమ 

సాంత్థన్ననిా లకక చేయరు. మరయు సాంత్థన్ాం తమ తోట్-బుటిట న్ వారని గాన్న, తలిల  

దాండ్ులను గాన్న పటిట ాంచుకోరు. ఇాంకా చూడాండ, 80:37.  

60) పుణయాం చేసన్ వారకి, అలాల హ్ (సు.త.) కరుణ్ణస్తూ  ఎనోారట్టల  అధికాంగా పుణయ ఫలితాం 

ప్స్కదిస్కూ డు. కాని ప్పాం చేసన్ వారకి దాన్ాంతటి శ్క్ష మాతామే విధిస్కూ డు. శికిష ంచుట్లో 

ఎల్లంటి అన్నయయం జరుగదు.  

َبعم   َربََّك اهنَّ   لَغَ مهنمٌۣ  َها  رَّ ده ٌر  يممٌ ُفوم   حه
 خجم  

م  تَامته ُكُّ يَومَم  ُتَ   ٍس  َنفم َعنم  ا   دهُل 
ا  مَّ ٍس  َنفم ُكُّ  َوتَُوّٰٰف  َها  سه نَّفم

َن  لَُموم    َعمهلَتم وَُهمم َْل ُيظم
  

يَ   اّلٰلُ َب  َوََضَ  قَرم ََكنَ َمَثًَل  تم ًة 
َمئهنَّةً  طم تهيمَها رهزمُقَها رََغًدا  اٰمهَنًة مُّ

يَّام  
هنم  ه مَ م 

هاَنمُعمه  َكَفرَ ََكٍن فَ  ُك    اّلٰله تم ب
عه   اّلٰلُ َقَها  اذَ فَاَ  ُوم اْلم َاَس  َله

َن  َنُعوم هَما ََكنُوما يَصم َومفه ب      َواْلم
 
 

رَ  َجآَءُهمم  ٌل َولََقدم  هنمُهمم   ُسوم م 
ُه   بُوم وَُهمم  فَاََخذَ فََكذَّ المَعَذاُب  ُهُم 

َن ٰظله     ُموم
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114. కావన్ మీరు అలాల హ్నే ఆరాధిాంచే 

వారైతే, ఆయన్ మీ కొరకు ప్స్కదిాంచిన్ 

ధరమసమమతమైన్, పరశుధామైన్ ఆహారాలనే 

తిన్ాండ మరయు అలాల హ్ అనుగ్ర హాలకు 

కృతజాతలు తెలపాండ.  

115. నిశ్చయాంగా, ఆయన్ మీ కొరకు 

మృత జాంతువ, రకత ాం, పాందిమాాంసాం మరయు 

అలాల హ్ తపప ఇతరుల కొరకు జి'బ'హ్ 

చేయబడన్ దానిని (తిన్టానిా) నిషేధిాంచి 

ఉన్నాడు. కాని ఎవరైన్న గ్తయాంతరాం లేక, 

దుర్ణాతితో కాకుాండ్డ, హదుద  మీరకుాండ్డ 

(తిన్ాటైెతే) అటిట వానిపైె ఎలాాంటి దోష్ాం లేదు. 

నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ క్షమాశీలుడు, అప్ర 

కరుణాప్దాత. 61  

116. అలాల హ్ మీద అబదాాలు కలిపసూూ : 

''ఇది ధరమసమమతాం, ఇది నిష్ధాాం.'' అని మీ 

నోటికి వచిచన్ట్టల  (మన్సుసలకు తోచిన్ట్టల ) 

అబదాాలు పలకకాండ. నిశ్చయాంగా, అలాల హ్పైె 

అబదాాలు కలిపాంచే వారు ఎన్ాడూ స్కఫలయాం 

పాందరు.  

117. దీనితో  కొాంత వరకు  సుఖసాంతోషాలు 

కలుగ్వచుచ, కాని వారకి బాధాకరమైన్ శ్క్ష 

ఉాంట్టాంది.  

118. మరయు మేము న్నకు ప్స్కూ విాంచిన్ 

వాటిని, ఇాంతకు ముాందు యూదులకు 

నిషేధిాంచాము. మరయు మేము వారకి 

అన్నయయాం చేయలేదు, కాని వార్వ తమకు 

త్థమే అన్నయయాం చేసుకుాంటూ ఉాండేవారు. 62  

 
61) ఈ రాండూ 114, 115 ఆయాతులు, 2:172, 173 ఆయాతులను పోలి ఉన్నాయి. 

చూడాండ, 6:145.  

62) యూదులకు విధిాంచిన్ ఆహారపదారాాల నిషేధాలు వార అన్నయయ ప్వరత న్ కారణాంగా 

ఉాండను. చూడాండ, 3:93, 6:146, 4:160.  

 

َرزَقَُكمُ  ا  مهمَّ  َحلًَٰل   اّلٰلُ   فَُُكُوما 
هبً  هعم َطي  ن ا  ُكُروم اشم وَّ اهنم   اّلٰله َمَت  اممس 
َن كُ  ُبُدوم    نمُتمم اهيَّاهُ َتعم

َم   َوالَّ مَميمَتَة  ال َعلَيمُكُم  َحرََّم  اهنََّما 
ه َوَْلم  هيمره َوَما٘ اُههلَّ َم اْلم ه   نم   اّلٰله   لهَغْيم
ههٖ  ُط مجت  ب اضم َْل َفَمنه  وَّ بَاٍغ   َ َغْيم رَّ 

   يمٌم ٌر رَّحه َغُفوم  اّلٰلَ  ََعٍد فَاهنَّ 
 

 

 
َتُقوم  ُف ا  لُوم َوَْل  تَصه هَما  نَُتُكُم  ل اَلمسه  

َحَراٌم   وَّٰهَذا  َحلٌٰل  ٰهَذا  َب  المَكذه
لََعَ   وما  ََتُ َفم ه َب المكَ   اّلٰله ِل  هيمَن  محش  ذه اّلَّ اهنَّ 

ََتُ  َن لََعَ َيفم َب َْل يُ   اّلٰله   وم َن  المَكذه لهُحوم فم
 ىجت  

 َ ل وَّ قَلهيمٌلممس  عَ َمَتاٌع  اَ ُهمم  ممٌ َذاٌب    ِله
   

ه  اّلَّ َحرَّ َهادُ   يمنَ َولََعَ  ا  َما وم َنا  مم
َقبمُل  مهنم  َعلَيمَك  َنا  َوَما مجت  قََصصم

اَنمُفَسهُ  ٘ا  ََكنُوم نم  َولٰكه نُٰهمم  مم َظلَمم
َن َيظم     لهُموم



  భాగం: 14 16. సూరహ్ అన్-న'హార్ 547 14 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ النَّْحلِ  -16

 

A-14 Para A-T.doc/ين شاه   26/1/2009/_بروفة ثانية تلغولى عربية أوبروف 

119. అయితే నిశ్చయాంగా, న్న ప్భువ – 

ఎవరైతే అజా్ఞన్ాంలో ప్ప్లు చేస, ఆ పిదప 

పశాచత్థూ ప పడ, సరదిదుద కుాంటారో – దాని (ఆ 

పశాచత్థూ పాం) తరువాత (వారని క్షమిస్కూ డు); 

నిశ్చయాంగా, న్న ప్భువ క్షమిాంచేవాడు, అప్ర 

కరుణాప్దాత.  

120. నిశ్చయాంగా, ఇబ్ాహీమ్ అలాల హ్కు 

భకిత పరుడై, ఏకదైవ సధాాాంత్థనిా (సతయ 

ధరామనిా) సా్కపిాంచట్ాంలో తన్కు త్థనే ఒక 

(అనుసరణీయ) న్నయకుడై ఉాండను. 63 

అతను అలాల హ్కు స్కటి కలిపాంచేవారలో 

ఎన్ాడూ చేరలేదు.  

121. ఆయన్ (అలాల హ్) యొకక 

అనుగ్ర హాలకు కృతజా్ఞడై ఉాండేవాడు. ఆయన్ 

(అలాల హ్) అతనిని (తన  స్నాహితునిగ్గ) 

ఎనుాకొని, అతనికి రుజ్ఞమారగ ాం వైెపుకు 

మారగ దరశకతవాం చేశాడు.  

122. మేము అతనికి ఇహలోకాంలో మాంచి 

సాతిని ప్స్కదిాంచాము. మరయు నిశ్చయాంగా, 

అతను పరలోకాంలో సజానులతో  ప్ట్ట 

ఉాంటాడు.  

123. తరువాత మేము న్నకు (ఓ 

ము'హమమద!) ఈ సాందేశానిా పాంప్ము: 

''న్నవ ఇబ్ాహీమ్ అనుసరాంచిన్, ఏకదైవ 

సదాాాంత్థనిా (సతయ ధరామనిా) అనుసరాంచు. 

అతను (ఇబ్ాహీమ్) అలాల హ్కు స్కటి కలిపాంచే 

వారలోనివాడు కాడు.''  

124. వాసూ వానికి, శ్నివార శాసన్ాం (సబూ ర్) 

విష్యాంలో అభిప్్యభేదాలు కలిగ్న ఉన్ా 

వారకే అది విధిాంచబడాంది. మరయు 

 
63) లేక ఒక న్నయకుడై ఉాండను. ఇాంకా చూడాండ, 4:125. 

اهنَّ   ومٓ   َربََّك ُثمَّ  السُّ َعمهلُوا  هيمَن  هّلَّ َء ل
َهَ  َبعم ا ِبه مهنمٌۣ  تَابُوما  ُثمَّ  هَك  ده  لٍَة  ذٰل
لَ وَ  اهنَّ  اَصم ٘ا  َبعم مهنمٌۣ   َربََّك ُحوم َها   ده
يمٌم لَ  ٌر رَّحه   خجم َغُفوم

ًة َقانهًتا   ه اهنَّ اهبمرٰههيمَم ََكَن اُمَّ ٰ ه َحنهيمًفامحش    ّلل 
َ     يَُك َولَمم  هكهيم   يحض مهَن المُمُشم
  

َنمُعمههٖ َشاكه  ه ْل  َتبٰ محش  ًرا  وََهٰدىُه  اهجم ىُه 
 َ َتقهيمٍم ااهٰٰل صه سم     ٍط مُّ

 

َحَسنَ اٰتَيمنٰ وَ  نمَيا  الُّ ِفه  ِفه َواهنَّ   محشةً ُه   ٗه 
 َ يم َرةه لَمهَن الٰصلهحه ٰخه  ىجت اْلم

  
مهلَّةَ  اتَّبهعم  اَنه  اهَِلمَك  اَومَحيمَنا٘   ُثمَّ 

َحنهيمًفا اهبم  مه   َوَما محش  رٰههيمَم  َن  ََكَن 
 َ هكهيم مُمُشم     ال

هيمَن  اهنَّ  اّلَّ لََعَ  بمُت  السَّ ُجعهَل  َما 
تَ  كُ   َربََّك َواهنَّ  محش  فهيمهه   لَُفومااخم ُم  َِلَحم
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నిశ్చయాంగా, న్న ప్భువ! పున్రుతా్థన్ 

దిన్మున్ వార మధయ  ఉన్ా భిన్నాభి 

ప్్యాలను గురాంచి తీరుపచేస్కూ డు.  

125. (ప్జలను) వివేకాంతోనూ, మాంచి 

ఉపదేశ్ాం (ప్చారాం) తోనూ న్న ప్భువ మారగ ాం 

వైెపున్కు ఆహావనిాంచు. మరయు వారతో 

ఉతూ మ ర్ణతిలో వాదిాంచు. 64  నిశ్చయాంగా, న్న 

ప్భువకు తన్ మారగ ాం నుాండ భ్ష్టట డైన్ 

వాడవడో తెలుసు. మరయు మారగ దరశకతవాం 

పాందిన్వాడవడో కూడ్డ ఆయన్కు బాగా  

తెలుసు.  

126. మరయు మీరు (మీ ప్తయరాులను) 

శ్కిష ాంచ దలచుకుాంటే, మీకు జరగ్నన్  దానికి 

(అన్నయయానికి) సమానమైెన శిక్ష మాతర మే 

ఇవవండి. కాని మీరు సహన్ాం వహిస్తూ  

(మాంచిది). నిశ్చయాంగా, సహన్ాం వహిాంచే 

వారకి ఎాంతో మేలు కలుగుతుాంది.  

127. (ఓ ము'హమమద్!) న్నవ సహనం 

వహించు మరయు న్నకు సహన్మిచేచవాడు 

కేవలాం అలాల హ్ మాతామే. మరయు వార 

గురాంచి దుుఃఖపడకు మరయు వారు పనేా 

కుటా్లకు న్నవ వాయకులపడకు.  

128. నిశ్చయాంగా, అలాల హ్ భయభకుత లు 

గ్ల వారతో మరయు సజానులైన్ వారతో 

ప్ట్ట ఉాంటాడు.   

*****  

 
64 ) ఇదే విధమైన్ ఆయత్కు చూ. 29:46. 'ధరమం విషయంలో బలవంతం లేదు.' 

చూడాండ, 2:256.                                    

*** 

َم المقهيَٰمةه فهيمَما ََكنُوما فهيمهه  يَوم بَيمَنُهمم 
َن     َّيمَتلهُفوم

َسبهيمله   اهٰٰل  ُع  هَك اُدم ه   َرب  هاْلم َمةه  ب كم
ا  مَمومعهَظةه  ََسنَ َوال مُهمم   ةه ْلم وََجادهل

 َ هه م  ّته
هالَّ َسنُ ب اَحم ُهَو    َربََّك اهنَّ  محش   

لَُم   َض اَعم هَمنم  َسبهيملهٖه  لَّ عَ ب   ُهوَ وَ نم 
مُمهم  لَمُ اَعم  هال       يمَن َتده ب

َما  همهثمله  ب َفَعاقهُبوما  ََعَقبمُتمم  َواهنم 
ههٖ  ب َصَبم محش  ُعومقهبمُتمم  لَُهَو ُتمم َولَئهنم   
هيم  هلٰصبه

ٌ ل        َن َخْيم

اه  َُك  َصبم َوَما  م  به هاّلٰله ْلَّ  َواصم َوَْل   ب
َعلَيمههمم  وَ َتمَزنم  م َْل    ِفه َضيمٍق تَُك   
ُكُروم  ا َيمم همَّ    َن م 

هيمَن    اّلٰلَ اهنَّ   اّلَّ وَّ اتََّقوما  هيمَن  اّلَّ َمَع 
َن  ُنوم مسه  خجم ُهمم ُّمُّ

 


