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 21. సూరహ్ అల్-అంబియా‘ 

ఈ సూరహ్ లో చాలామంది ప్ర వక్త ల గాథలున్నాయి కావున ఇది సూరహ్ 

అల్-అంబియా' అనబడుతంది. మక్కహ్లో అవతరిపజేయబడిన ఈసూరహ్ లో 

112 ఆయాతలున్నాయి. విగ్ర హరాధనకు విరుద్ధ ంగా ఇబర హం (’అ.స.) పాటు 

పడింది; అన్నాయానికి విరుద్ధ ంగా లూ’త్ (’అ.స.) పోరాటం; సహనం వహంచిన 

అయ్యాబ్ (’అ.స.); ఇస్మా’యీల్, ఇదిర స్ మరియు జు’ల్-కిఫ్ల ్ (’అలైహమ్ స.)ల 

గాథలున్నాయి. క్రర ధానికి విరుద్ధ ంగా య్యనుస్ (’అ.స.) పడిన పాటుల  ’జకరియాా  

(’అ.స.) మరియు సయిాదా మరామ్ (’అలైహా స.) మెద్లైన వారి విషయాలు 

కూడా ఉన్నాయి. ఈ 5 (17-21) సూరాహ్ ల సమూహంలో ఇది చివరిది.  
అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. [(*)] మానవులతో లకక (తీసుకునే) 

సమయం సమీపంచింది, అయిన్న వారు 

ఏమరుపాటులో పడి విముఖులై ఉన్నారు. 1   

2. (కావున) వారి పర భువు తరపు నుండి 

వారి వద్ద కు ఏ కొతత  సందేశం వచిిన్న, దానిా 

వారు ఆడుకుంటూ వింటారు.  

3. వారి హృద్యాలు అశర ద్ధ లో మునిగి 

ఉన్నాయి.  మరియు వారిలో దురాారాానికి 

పాలపడిన వారు రహసా సంపర దింపులు 

చేసుకొని (ఇలా అంటారు): “ఏమి? ఇతను 

(ము’హమాద్) మీలాంటి ఒక స్మధారణ 

మానవుడు కాడా? 2 అయిన్న మీరు చూసూత  

ఉండి కూడా, ఇతని మంతర జాలంలో 3  

చికుకకుపోయారా?”  

 

1) అంటే పునరుతా్థన్న దినం.  

2) అంటే ఆ కాలపు మకకహ్ ముష్రర కులు, వారి తోటి మానవుడు పర వకత  కావడం నమాలేక 

పోయారు. కాని ఈ కాలంలో కొంద్రు పర వకత  (’అ.స.) లను దైవాలుగా చేసుకుంటున్నారు.  

3) అస్-సి’హ్రు : మంతర జాలం, జాలవిద్ా, మాయాజాలం. ఈ పద్ం ఖుర్అన్ అవతరణా 

కర మంలో మొద్టిస్మరి 74:24 లో వచిింది. 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
ربر  ه   اهقمَتر حه لنَّاسه ل م سر   ِفه ورُهمم  اُبُهمم 
فم  نر  م  لرة  غر رهُضوم  ممه عم

هنم   م  ر  
ذهكم هنم  م  يرامتهيمههمم  ا  ه مر ب   ههمم رَّ

نر   ُبوم ُعومهُ ورُهمم يرلمعر ترمر ث  اهَّلَّ اسم مدر   يحض ُّم 
بُُهمم  قُلُوم ههيرًة  وريمحش  َّلر انلَّجم وا  حمط  ورارَسر 

ر  رشر ب اهَّلَّ  ا٘  ٰهذر لم  هر لرُموماحمط  ظر هيمنر   اَّلَّ
ه  حم مجت  مم كُ ثملُ م  ه الس  نر  ارنمُتمم ور   رر ارفرترامتُوم

 ُ نر ُتبمصه    وم
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4. (ము’హమాద్) ఇలా అన్నాడు: “న్న 

పర భువుకు ఆకాశంలోను మరియు భూమిలోను 

పలుకబడే పర తీ మాట తెలుసు. మరియు 

అయన సరవం వినేవాడు, సరవజుు డు.   

5. అలాకాదు! వారన్నారు: “ఇవి (ఈ 

సందేశాలు) కేవలం పీడకలలు మాతర మే;  కాదు 

కాదు! ఇతడే దీనిని కల్పంచాడు; అలాకాదు! 

ఇతడొక కవి! (ఇతడు పర వకత యే అయితే) 

పూరవం పంపబడిన సందేశహరుల మాదిరిగా, 

ఇతను కూడా మా కొరకు ఒక అదుుత 

సూచన (ఆయత్) ను తీసుకునిరావాల్!”  

6. మరియు వీరికి పూరవం మేము న్నశనం 

చేసిన ఏ పురవాసులు కూడా విశవసించి 

ఉండలేదు. అయితే! వీరు మాతర ం 

విశవసిస్మత రా?  

7. మరియు (ఓ ము’హమాద్!) నీకు 

పూరవం కూడా  మేము పంపన పర వకత లంద్రూ 

పురుషులే (మానవులే)! మేము వారిపై 

దివాజాు న్ననిా (వ’హని) అవతరింపజేశాము. 

కావున ఇది మీకు తెల్యకపోతే (గ్ర ంధ) జాు నం 

గ్లవారిని అడగ్ండి.  

8. మరియు మేము వారికి (ఆ పర వకత లకు) 

ఆహరం తినే అవసరంలేని శరీరాలను 

ఇవవలేదు. మరియు వారు చిరంజీవులు 

కూడా కాలేదు. 4  

9. ఆ పద్ప మేము వారికి చేసిన వాగాద న్నలు 

పూరిత చేస్మము. కావున వారిని మరియు మేము 

 

4) అంటే పర వకత  (’అ.స.) లకు ఇవవబడిన యోగ్ాతలు అలాల హుత’ఆలా తరఫు నుండే 

పర స్మదించబడాాయి. వారు (’అలైహమ్. స.లు) స్మధారణ మానవులలాగానే ఉండే వారు, 

కాని వారిపై అలాల హ్ (సు.త.) దివాజాు నం (వ’హ) అవతరింపజేయబడుతూ ఉండేది. వారికి 

అలాల హ్ (సు.త.) తెల్పనది తపప మరే అగోచర జాు నం లేదు. వారు చూపన మహమలు 

(ము’అజి’జాత్) అలాల హ్ (సు.త.) క్రరికతో మరియు అనుమతితోనే జరిగాయి. ఇంకా 

చూ. 5:75, 3:164, 13:38, 25:20.  

م لر  قٰ  ه ب  آءه    رر مر السَّ ِفه  لر  وم المقر لرُم  يرعم
ررمضه  لهيمُم   ُهور ور حمس وراَّلم مهيمُع المعر   السَّ

غر  ارضم ٘ا  قرالُوم لر ا برلم  ارحم برله ُث  م ٍۣ 
فرلميرامتهنرا  خمت  اعهرر شر ُهور  برلم  ىُه  ٰ افمَتر

هاٰيرة   ٘  ب ا مر نر رم  اُ كر لُوم روَّ لر اَّلم   سه
 
 
 ٘ ا ٰ مر ا بملرهُ   قر نرتم  يرة   مر قررم هنم  م  مم 

ا  نٰهر لركم نر مجت ارهم مهُنوم    ارفرُهمم يُؤم
 

  ٘ م اًَّل ن ومحه  رهجر
بملركر اهَّلَّ لمنرا قر ا٘ اررمسر ورمر

مههمم 
اهنم   اهَلر ره 

هكم اَّل  لر  ارهم ٘ا  ـ رلُوم فرسم
نر  لرُموم      ُكنمُتمم َّلر ترعم

ا  لم   ورمر عر ًدا َّلَّ يرامُكلُوم مم نٰهُ جر سر نر  جر
ا كر الطَّ  امر ورمر هيمنر عر    نُوما ٰخِله

يمنُٰهمم  فرارنمجر در  مورعم ال قمنُٰهُم  در صر ُثمَّ 
ر   هفهْيم مُمْسم نرا ال لركم ارهم آُء ور َّشر نم ن   ورمر



 ‘భాగం: 17 21. సూరహ్ అల్-అంబియా 639 17 :ُجْزءُ ال  ُسوَرةُ األَنبِيَاءِ  -21
 

 

A-17 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبيرأولى ع وفةبر 

క్రరిన వారిని రకిష ంచాము మరియు మితిమీరి 

పర వరిత ంచిన వారిని న్నశనం చేశాము.  

10. (ఓ మానవులారా!) వాసత వంగా, మేము 

మీ కొరకు ఒక గ్ర ంధానిా (ఖుర్ఆన్ ను) 

అవతరింపజేశాము. అందులో మీ కొరకు 

ఉపదేశముంది. ఏమీ? మీరిది అరాం 

చేసుక్రలేరా?  

11. మరియు  దురాారాానికి పాలపడిన 

ఎనిా నగ్రాలను మేము నిరూాల్ంచలేదు! 

మరియు వారి తరువాత మరొక జాతి వారిని 

పుటిట ంచాము!5  

12. మా శిక్ష (రావటం) తెలుసుకునాపపడు 

వారు దాని నుండి   పారిపోవటానికి 

పర యతిాంచే వారు.  

13. (అపపడు వారితో ఇలా చెపపబడింది): 

“పారిపోకండి! మరల్ రండి – మీరు 

అనుభవిసుత నా, మీ సుఖసంపద్ల వైపుకు 

మరియు మీ ఇళ్ల  వైపుకు – ఎందుకంటే!  

మిమాల్ా పర శిాంచ వలసి ఉంది!”   
14. వారన్నారు: “అయ్యా మా దౌరాుగ్ాం! 

నిససందేహంగా మేము దురాారాులము.”  

15. ఆ పద్ప మేము వారిని క్రయబడిన 

పైరువలే, చలాల రిన అగిావలే, చేసినంత 

వరకు వారు ఆ విధంగా మొతత కుంటూ 

ఉండిపోయారు.  

16. మరియు మేము ఈ ఆకాశానిా, 

భూమిని మరియు వాటి మధా ఉనాద్ంత్థ 

కేవలం వినోద్ం కొరకు సృష్రట ంచలేదు. 6  

17. ఒకవేళ్ మేము కాలకేష పమే చేయద్లచు 

కుంటే, మేము మా వద్ద  ఉనా దానితోనే 

 

5) చూడండి 17:17.  

6) చూడండి, 10:5.  

فهيمهه   كهتًٰبا  مُكمم  اهَلر را٘  نلم ارنمزر دم  لرقر
رُُكمم  نر محش ذهكم قهلُوم   خجم ارفرلر ترعم

  
كر  يرة     مم ور قررم مهنم  نرا  مم  نرتم كر قرصر

ار  وَّ ًة  همر ال قرومًما نم ظر ا  هر در برعم امنرا  شر
رهيمنر     اٰخر

ا   هنمهر م  ُهمم  اهذرا  نرا٘  برامسر وما  س  ارحر ا٘  فرلرمَّ
نر  ُكُضوم  ىجت  يررم

ا٘  مر اهٰٰل  ٘ا  ُعوم ورارمجه ُكُضوما  تررم َّلر 
ٰسكهنهُكمم   مر ور فهيمهه  ُتمم  اُتمرهفم

ُ لرعرلَّكُ  نر لُ ـ ر سم مم ت    وم
يملر  ٘ قرالُوما يٰور ر مه نَّا ُكنَّا ٰظله  اه نرا    ْيم

ّٰٰت  حر ٰوىُهمم  درعم هلمكر  ت  زرالرتم  ا  مر فر
يمنر  يمًدا ٰٰخهده صه لمنُٰهمم حر عر    جر

ا  ورمر ررمضر  وراَّلم آءر  مر السَّ نرا  لرقم خر ا  ورمر
ر  ا لٰعهبهْيم    بريمنرُهمر

رهم  ل ذر  نَّتَّخه ارنم  نرا٘  اررردم روم  َّلَّ ل ر ًوا  نُٰه  ّتَّ ذم
نَّا٘حمط  ُ ر  كُ اهنم مهنم َّلَّ    نَّا فٰعهلهْيم
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చేసుకునేవారం; వాసత వానికి, ఇలా చేయడమే, 

మా ఉదేద శమైె ఉంటే!  

18. అలా కాదు! మేము సత్థానిా 

అసతాంపై విసురుత్థము. అది దాని  తలను 

పగులగొటుట తంది, అపుపడు అది (అసతాం) 

నశించి పోతంది మరియు మీరు కల్పంచే 

కలపనలకు, మీకు విన్నశం తపపదు.  

19. ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఉనా 

సమసత మూ ఆయనకు చెందినదే. మరియు 

అయనకు ద్గా్రగా ఉనావారు, ఆయన 

ఆరాధన నుండి గ్రివంచరు. మరియు 

(ఆయన ఆరాధనలో) అలసట కూడా 

చూపరు. 7  

20. వారు రేయింబవళ్ళు ఆయన 

పవితర తను కొనియాడుతూ ఉంటారు. వారు 

ఏ మాతర ం బద్ద కం వహంచరు.  

21. ఏమీ? వారు భూలోకం నుండి ఆరాధా 

దైవాలను నియమించుకున్నారా? అవి (చని 

పోయిన వారిని) మరల బర తికించి లేపగ్లవా?8  

22. వాటిలో (భూమాాకాశాలలో)  అలాల హ్ 

తపప ఇతర ఆరాధా దైవాలు ఉంటే అవి 

రండూ న్నశనమైెపోయేవే కదా! కావున 

సింహాసన్ననికి (’అరష ్ కు) పర భువైన, అలాల హ్! 

వారు కల్పంచే కలపనలకు అతీతడు. 9  

 

7) చాలామంది వాాఖ్యాతలు వీరిని దైవదూతలుగా పరిగ్ణిస్మత రు.  

8) అంటే  అవి చనిపోయిన వారిని మరల బర తికించి లేపలేవు, అని అరధ ం. అంటే వారికి 

ఎలాంటి శకిత లేదు. అలాంటపుపడు వారు ఆ కల్పత దైవాలను ఎందుకు ఆరాధంచాల్?  

9) ఒకవేళ్ అలాల హ్ (సు.త.)కు స్మటిగా మరోక దైవం ఉండి ఉంటే, ఇద్ద రి ఆధపతాం నడిచేది. 

పర తి ఒకకరూ తమ ఇచాానుస్మరంగా పర పంచానిా నడపగోరేవారు. దానివలల  విశవంలో ఇంత 

శాంతి ఉండకపోయేది. అలల కలోల లం చేలరేగిపోయేది. మానవుల రాజాపాలన ఏదైతే భూమి 

లోని ఒకక చినా భాగ్ం మీద్ ఉందో, దానికి ఒకే ఒకక ఉనాత పాలకుడిని – పర సిడంట్, లేక 

రాజు, పైైమ్ మినిషట ర్ ను – నియమించుకుంటాము. అలాంటపుపడు విశవస్మమాాజా 

راطهله  
اْلم ر  لَعر ه  رق 

بهاْلم ُف  ذه نرقم برلم 
زراههقر  ُهور  فراهذرا  ُغٗه  مر يردم لرُكُم  محش  فر ور

نر  ُفوم ا ترصه يمُل مهمَّ مور     ال
  

ررمضه  وراَّلم ٰموٰته  السَّ ِفه  نم  مر  ٗ َلر محش  ور
 ُ به تركم رسم ي َّلر  هٗ  عهنمدر نم  نر  ورمر نم  عر وم

ُ بر عه  ْسه ترحم رسم َّلر ي هٖه ور ت نر ادر  ممه  وم
 

هحُ  ب  نر  يُسر نر  وم وم َُتُ يرفم َّلر  ارر  انلَّهر ور ملر  اَلَّ
  

ُهمم   ررمضه  اَّلم هنر  م  ًة  ههر اٰل ٘ا  رُذوم اّتَّ ارمه 
نر  وم ُ    يُنمشه

اهَّلَّ   ةر  ههر اٰل ا٘  فهيمههمر نر  كر روم    اّلٰلُ ل
ترا  در سر ه فرُسبمٰحنر  مجت  لرفر ررب   اّلٰله 

رم الم  نر مَّ  عر شه عر ُفوم    ا يرصه



 ‘భాగం: 17 21. సూరహ్ అల్-అంబియా 641 17 :ُجْزءُ ال  ُسوَرةُ األَنبِيَاءِ  -21
 

 

A-17 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبيرأولى ع وفةبر 

23. త్థను చేసే దానిని గురించి అయన 

(అలాల హ్) పర శిాంచబడడు, కాని వారు 

పర శిాంచబడత్థరు.  

24. ఏమీ? వారు ఆయనను వద్ల్ ఇతర 

ఆరాధాదైవాలను నియమించుకున్నారా? 

వారితో అను: “మీ నిద్రశన్ననిా తీసుకు 

రండి.” ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) న్నతో పాటు 

ఉనావారికి హతబోధ; మరియు న్న 

పూరివకులకు కూడా (ఇలాంటి) హతబోధలు 

(వచాియి). కాని వారిలో చాలా మంది 

సత్థానిా గ్ర హంచలేదు, కావున వారు 

విముఖులై పోతన్నారు.  

25. మరియు మేము, నీకు పూరవం ఏ 

పర వకత ను పంపన్న: “నిశియంగా, నేను 

(అలాల హ్) తపప మరోక ఆరాధ్యాడు లేడు! 

కావున మీరు ననేా (అలాల హ్ నే) 

ఆరాధంచండి.” అని దివాజాు నం (వ’హ) ఇచిి 

పంపాము.  

26. వారంటున్నారు: “అనంత కరుణా 

మయునికి సంత్థనముంది!” అని. అయన 

పరమ పవితర డు, వారు కేవలం గౌరవనీయు 

లైన (అయన) దాసులు మాతర మే! 10  

27. వారు, అయన (అనుమతించక) 

ముందు మాటాల డలేరు. మరియు వారు 

(దైవదూతలు) అయన అజు లనే పాటిసూత  

ఉంటారు. 11  

 

వావసాలో ఒకని కంటే ఎకుకవ పాలకులు ఉండి ఉంటే, అలల కలోల లం చెలరేగ్దా? చూడండి, 

6:100.   

10) చూడండి, 19:92. వారు, ఎవరినైతే ఆయన సంత్థనంగా భావిసుత న్నారో వారు (దైవ 

దూతలు, ఉజైర్ మరియు ఈసా  అలైహమ్ సలాం) అలాల హుత’ఆలా దాసులు మాతర మే.  

11) ఈ ఆయత్  ముష్రర కీన్ లు దైవదూత (’అ.స.)లను అలాల హ్ (సు.త.) బిడాలుగా 

పరిగ్ణించే విషయానిా ఖండిసుత ంది. దైవదూత (’అలైహమ్ స.)లు, అలాల హ్ (సు.త.) 

సృష్రట ంచిన దాసులు మరియు ఆయన ఆజు లను పాటిసూత  ఉంటారు.  

يُسم  ُل  ُل  ـ ر َّلر  عر يرفم ا  مَّ   ورُهمم عر
نر  ـ رلُوم       يُسم

ةً  ههر اٰل هٖه٘  ن ُدوم مهنم  ا  رُذوم اّتَّ قُلم محش  ارمه 
انرُكمم  بُرمهر اتُوما  نم  مجت  هر مر ُر  ذهكم ا  ٰهذر

م  بمله
قر نم  مر ُر  ورذهكم ر  ِعه برلم محش  مَّ

رقَّ  حمل اْلم نر لرُموم يرعم ُُهمم َّلر  َثر  فرُهمم   اركم
نر رهُض عم م       وم

لمنر  اررمسر ا٘  بملهكر مهنم رَّ   نم ا مه ورمر ل  قر  ُسوم
ارنرا   ٘ اهَّلَّ اهَٰلر   ٘ َّلر ارنَّٗه  مهه  اهَلر  ٘ م نُومحه اهَّلَّ 

نه  ُبُدوم    فراعم
 

رذر   ٰنُ ورقرالُوا اّتَّ ا  الرَّْحم ً َّلر محش ُسبمٰحنرهٗ   ور
نر  ُموم رر كم  يحض برلم عهبرادر م 

وم  هالمقر ب نرٗه  بهُقوم رسم ي  
ور َّلر ه مم  هُ له  رههٖ ار ب مم

نر  لُوم مر    يرعم
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28. వారికి ముందునా వాటి గురించి, వారికి 

వనుక ఉనా వాటి గురించి, ఆయనకు 

తెలుసు.  వారు, అయన సమాతించిన వారికి  

తపప ఇతరుల కొరకు సిఫారసు చేయలేరు.12  
వారు, అయన భీతి వలన భయకంపతలై 

ఉంటారు. (1/8)  

29.  * వారిలో (దైవదూతలలో) ఎవరైన్న: 

“నిశియంగా ఆయనతో (అలాల హ్ తో) 

పాటు, నేను కూడా ఒక ఆరాధా దైవానిా.” 

అని అంటే ! అలాంటి వానికి మేము నరక శిక్ష 

విధస్మత ము. 13  మేము ఇదే విధంగా 

దురాారాులకు పర తిఫ్లం నొసగుత్థము.  

30.  ఏమి? ఈ సతా-తిరస్మకరులకు 

తెల్యదా (చూడలేదా)?  వాసత వానికి 

భూమాాకాశాలు (ఒకే ఒకక భౌతికాంశంగా) 

కలుసుకొని ఉండేవని. అయితే మేమే వాటిని 

పగుల గొటిట  వేరు చేశామని? 14  మరియు 

 
12 ) చూడండి 2:255. దీనితో వాకత మయేాది ఏమిటంటే పర వకత లు (’అలైహమ్ స.) 

మరియు ’స్మలహన్ లే గాక దైవదూతలు కూడా, అలాల హ్ (సు.త.) అనుమతించిన వారికి 

మాతర మే సిఫారసు చేయగ్లరు. ఇంకా చూడండి, 10:3, 19:87, 20:109, 53:26.  

13 ) ఇది ఒక ఉదాహరణమే. ఇలా సంభవించనవసరం లేదు. అంటే దైవదూతలు  

(’అలైహమ్ స.) ఎనాడూ అలా చేయరు. ఒకవేళ్ వారు అలా చేసేత , వారు కూడా 

శికిష ంచబడత్థరు. ఈ విధమైెన ఉదాహరణలకు చూడండి, 43:81 మరియు 39:65.  

14) ఇదే సైంటిసుట లు పల్కే Big Bang Theory.  ఈ అయత్ అవతరింపజేయబడినపుపడు 

అరేబియా వాసులకు ఏ విధమైెన సైనుస జాు నం లేదు.  ఈ Big Bang Theory 

ఇపుపడిపుపడే ఆవిషకరించబడింది. ఈ ఖుర్ఆన్ దైవపర వకత  (’స.’అ.స.) వార యలేదు, 

ఎందుకంటే అతను నిరక్షరాసుాడని మకకహ్ పర జలంద్రికీ  తెలుసు. ఆ కాలపు 

విదావంసులకు కూడా ఇలాంటి సైనుస విషయాల జాు నం ఉండేది కాదు. దీనితో ఈ ఖుర్ఆన్ 

దివాావిషకృతి అని నిరూపంచ బడుతంది. దాదాపు వేయికంటే ఎకుకవ ఆయాతలలో 

ఈ విధమైెన సైనుస విషయాలు పేరొకనబడాాయి. వాటిలో కొనిా ఇపుపడిపుపడే 

పరిశోధంచబడి నిరూపంచబడాాయి. వాటిలో ఏ ఒకక ఆవిష్కకరం కూడా ఖుర్ఆన్ లో 

పేరొకనబడా విషయం తపపని నిరూపంచలేదు. ఇంకా ఎనోా నిరూపంచబడనున్నాయి. ఈ 

కాలపు Modern Astrophysicistsల అంద్రి అభిపార యం ఏమిటంటే: ఈ విశవమంత్థ 

ఒకే మూల ద్ర వాం హైడ్రర జన్ పరమాణువు నుండి సృష్రట ంచబడింది. తరువాత ఆ హైడ్రర జన్ 

పరమాణువులు గురుత్థవకరష ణ శకిత వలల  కలుపబడి అనేక పదారాధ ల సముదాయం ఏరపడి, 

لر ير  ر ار عم ا برْيم يم ُم مر ُهمم يمده لمفر ا خر ههمم ورمر
ترٰٰض   ارم نه  همر ل  

اهَّلَّ حمل  نر ُعوم فر رشم ي َّلر  ور
نر  فهُقوم يرتهٖه ُمشم شم هنم خر    ورُهمم م 

 
هٖه  ن هنم ُدوم اهَٰلر م   ٘ م اهن ه نم يَُّقلم مهنمُهمم  ورمر

نَّمر  هر جر مزهيمهه 
َنر هكر  ذٰ محش  فرٰذل هكر كر   ل

م  ر َنر    خجم زهي الٰظلهمهْيم
 
ر ار  ل هور اَّلَّ يررر  فر مم  كر ارنَّ يمنر  ٘ا  ُروم

تمًقا  رر نرترا  كر ررمضر  وراَّلم ٰموٰته  السَّ
ا  نُٰهمر ترقم فر ُُكَّ  محش  فر آءه  ممر ال مهنر  لمنرا  عر ورجر
ء  حر    م نر محش َشر مهُنوم    ارفرلر يُؤم
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మేము పర తి పార ణిని నీటితోనే చేశాము 

(పుటిట ంచాము). 15  అయినపపటికీ వారు 

విశవసించరా?  

31. మరియు భూమి వారితో పాటు 

కద్లకుండా ఉండాలని మేము దానిలో 

సాిరమైెన పరవత్థలను (మేకులవలే) 

న్నటాము 16 మరియు వారు (పర జలు) 

మారాద్రశకతవం పందాలని మేము దానిలో 

విశాలమైెన మారాాలను కూడా ఏరాపటు 

చేశాము.  

32. మరియు మేము ఆకాశానిా సురకిష త 

మైెన కపుపగా చేశాము. 17  అయిన్న వారు 

అందులోని సూచనల (ఆయాత్ ల) నుండి 

విముఖులవుతన్నారు.  

33. మరియు రేయింబవళ్ును మరియు 

సూరా-చందుర లను సృష్రట ంచిన వాడు ఆయనే. 

అవి తమతమ కక్షాలలో తేల్యాడుతూ 

(తిరుగుతూ) ఉన్నాయి.  

34. మరియు (ఓ పర వకాత !) నీకు పూరవం 

మేము ఏ మానవునికి కూడా శాశవత 

జీవిత్థనిా పర స్మదించలేదు. 18  ఏమీ? ఒకవేళ్ 

నీవు మరణిసేత ! వారు మాతర ం శాశవతంగా 

సజీవులుగా (చిరంజీవులుగా) ఉంటారా? 19   
 

తరువాత అది పగ్లగొటట  బడటం వలల  Galaxies, Nebulae and Solar Systems, 

అంటే నక్షతర  సముదాయం ఏరపడింది. ఇద్ంత్థ జరగాటానికి ఎంతో శకిత  (Energy) కావాల్.  

కాబటిట , ఇద్ంత్థ  చేసే శకిత  గ్లవాడు, సరవ సృష్రట కి ఆధారభూతడైన అలాల హ్ (సు.త.) 

మాతర మే. ఇంకా చూడండి, 51:47.  
15) ఈ విషయం కూడా ఇపపటి సైంటిసుట లంద్రు అంగీకరిస్మత రు. అంటే పర తిజీవి నీటి నుండి 

పుటిట ంచబడింద్ని. జీవ కణం (Cell) లోని అతాధక భాగ్ం Protoplasm.  అందులో కూడా 

అతాధక భాగ్ం (దాదాపు 72%) నీరే. 

16)  చూడండి, 16:15. 

17) చూడండి, 13:2. 

18) చూడండి, 3:144. 

19) చూడండి, 39:30. 

  

ارنم  ر  وراِسه رر ررمضه  اَّلم ِفه  لمنرا  عر ورجر
ههه   يمدر ترمه  ور مم ب ا   فهجر ا  فهيمهر لمنرا  عر ا جً جر
لَّهُ سُ  تر ُبًل لَّعر نر مم يرهم      ُدوم
 
 

مُفومًظا  ُّمَّ ًفا  قم سر آءر  مر السَّ لمنرا  عر خمت ورجر
نم اٰيٰ  نر وَُّهمم عر رهُضوم ا ُمعم    تههر

 
ارر   ُهور ور  ورانلَّهر ملر  اَلَّ لرقر  خر هيم  اَّلَّ

رر  مر المقر ور ممسر  فرلرك   محش  ورالشَّ م  ِفه ُُكٌّ 
َّسم     نر ُحوم بر ي

لهبرشر   لمنرا  عر جر ا  هورمر م  بملهكر    قر نم 
ر المُ  ه فرا  ار محش  ِلم نر  ئ وم ُ ِٰله ُهُم الم هتَّ فر   نم م 
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35. ప్ర తి పార ణి మృత్యువును  చవి 

చూస్త ంది. మరియు మేము మీ అంద్రినీ, 

మంచి మరియు చెడు సాితలకు గురిచేసి 

పరీకిష స్మత ము. 20   మరియు మీరంద్రూ మా 

వైపునకే మరల్ంచబడత్థరు.  

36. మరియు ఈ సతా-తిరస్మకరులు 

నినుా చూసినపుపడలాల  నీతో పరిహసమాడే 

వైఖరిని మాతర మే అవలంబిసూత  (అంటారు)21: 

“ఏమీ? మీ ఆరాధాదైవాలను గురించి 

(నిరల క్షాంగా) మాటాల డే వాకిత   ఇతనేన్న?” ఇక 

వారేమో అనంత కరుణామయుని పర స్మత వన 

వచిినపుపడు! వారే,  సత్థానిా తిరసక 

రిసుత న్నారు.  

37. మానవుడు ఆతర గాడుగా (తంద్ర 

పాటు జీవిగా) పుట్ట ంచబడా్డడు. 22 తవరలోనే 

నేను మీకు న్న సూచనలు చూపుత్థను, 

కావున ననుా తంద్ర పటట కండి. 23  

38. మరియు వారిలా అడుగుతన్నారు: 

“మీరు సతావంతలే అయితే ఈ వాగాద నం 

ఎపుపడు పూరిత  కానునాది?’’ 24   

39. ఒకవేళ్, ఈ సతా-తిరస్మకరులు, ఆ 

సమయానిా గురించి తెలుసుకొని ఉంటే 

ఎంత బాగుండేది! అపుపడు వారు ఆ అగిా 

నుండి తమ ముఖ్యలను గానీ, తమ వీపులను 

గానీ కాపాడుక్రలేరు. మరియు వారికెలాంటి 

సహాయం కూడా లభించదు.  

 
20) మీలో ఎవరు కృతజుు లో మరియు ఎవరు కృతఘ్నాలో చూడటానికి. మంచి సాితిలో 

అలాల హ్ (సు.త.)కు కృతజుు లవటం మరియు దురావసాలో సహనం వహంచటమే విశావసుల 

లక్షణాలు.  

21) చూడండి, 25:41.  

22) మానవునికి సహనం లేదు. చూడండి, 17:11.  

23) చూడండి, 16:1, అంటే తీరుపదినం రానునాది.  

24) దీని జవాబుకైె చూడండి, 7:187.  

ومته  ممر ال ُة  هقر ذرآئ نرفمس   محش  ُُك  
فهتمنرةً  ه  رْيم

ورالم ه  هالشَّ  ب نربملُومُكمم  محش ور
نر  ُعوم منرا تُرمجر اهَلر   ور

ُروم٘  فر كر هيمنر  اَّلَّ رراٰكر  اهذرا  اه ور  نم ا 
ُهُزًوا تَّ يَّ  اهَّلَّ  نركر  ُذوم هيم  ارٰه   محشخه اَّلَّ ا  ذر
ه ير  اٰل ُكُر  ره  ذم

كم هذه ب ورُهمم  مجت  ترُكمم هر
ٰنه  نر  الرَّْحم     ُهمم كٰفهُروم

 
 

ل   جر عر مهنم  اُن  مسر هن اَّلم محش ُخلهقر 
نه   لُوم ترعمجه رسم م فرلر ت اُورهيمُكمم اٰيّٰٰته   سر

 
اهنم  ُد  مورعم ال ا  ٰهذر ّٰٰت  مر نر  لُوم يرُقوم ور

ر قه ده  صٰ مم نمتُ كُ     ْيم
ه  اَّلَّ لرُم  يرعم روم  حه يم ل ُروما  فر كر َّلر نر  ر  ْيم

َّلر ير  انلَّارر ور و ُجومههههُم  نم  نر عر وم ُكف 
نر   وم ُ َّلر ُهمم ُينمصر رهههمم ور نم ُظُهوم   عر
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40. వాసత వంగా, అది వారిపై అకస్మాతత గా 

వచిిపడి వారిని కలవరపడుతంది. 25 వారు 

దానిని నివారించనూ లేరు మరియు 

వారికెలాంటి వావధ కూడా ఇవవబడదు.  

41. మరియు (ఓ ము’హమాద్!) 

వాసత వానికి, నీకు పూరవం కూడా పర వకత లను 

ఎగ్త్థళి చేయటం జరిగింది. అయితే 

పరిహసించే వారు దేనిని గురించి, ఎగ్త్థళి 

చేసేవారో అదే వారిని చుటుట కునాది. 26   
42. ఇలా అను: “రేయింబవళ్ళు మిమాల్ా 

అనంత కరుణామయుని (శిక్ష) నుండి ఎవడు 

కాపాడగ్లడు?” అయిన్న వారు తమ పర భువు 

సారణ నుండి విముఖులవుతన్నారు.  

43. లేక! వారిని మా (శిక్ష) నుండి కాపాడ 

టానికి మేము తపప వేరే దైవాలు ఎవరైన్న 

ఉన్నారా? వారు (ఆ దైవాలు) తమకు త్థమే 

సహాయం చేసుక్రలేరు మరియు వారు మా 

నుండి కాపాడుక్రనూ లేరు.  

44. అయిన్న! మేము వారికి మరియు వారి 

త్థత-ముత్థతలకు చాలా కాలం వరకు 

సుఖ-సంతోష్కలను ఇసూత  వచాిము. 

అయితే! వారు చూడటం లేదా! వాసత వానికి, 

మేము (వారి స్మవధీనంలో ఉనా) భూమిని, 

దాని అనిా వైపుల నుండి తగాిసుత న్నామని?27 

అయిన్న! వారు ఆధకాత వహంచగ్లరని 

భావిసుత న్నారా?  

45. (ఓ ము’హమాద్!) వారితో ఇలా అను: 

“నేను కేవలం దివాజాు నం (వ’హ) ఆధారంగానే 

 
25) తబ్ హత: perplex, stupify, కలవరపటుట , చికాకుపరచు, తెల్వితేటలను పోగొటుట .  

26) ఇటువంటి ఆయత్  కు చూడండి, 6:10.  

27 ) చూడండి, 13:41, అంటే విశావసుల సంఖా కర మకర మంగా పరగ్టం మరియు 

వారు ’అరబ్ దేశానిా ఆకర మించటం మరియు ముష్రర కుల సంఖా తగాిపోవటం మరియు వారి 

అధకారంలో నునా భూమి దినదిన్ననికి తగాిపోవటం.  

فرلر  ُتُهمم  تربمهر فر ترًة  برغم ترامتهيمههمم  برلم 
ُهمم   َّلر  ور ا  هر رردَّ نر  يمُعوم ترطه رسم ي

نر  ُروم   ُينمظر
ا ده لرقر ور  زه   ُتهم هنم ئر سم م  بهرُُسل   بم     لهكر  قر

ه  ب اقر  هيمنر  فرحر ا اَّلَّ مَّ مهنمُهمم  ا  ُروم خه سر
نر  زهُءوم ترهم رسم هٖه ي نُوما ب

  خجم كر
 

مله 
هاَلَّ ب لرُؤُكمم  يَّكم نم  مر قُلم 

مهنر   اره  ٰنه ورانلَّهر نم  محش  الرَّْحم عر ُهمم  برلم 
ره 
هههمم ذهكم ب  نر  رر رهُضوم عم    م 

رُهمم  ه   ارمم ل هنر مم تر ةر  هر اٰل ن هنم ُدوم  َّلر محش  ا نرُعُهمم م 
نر  يمُعوم ترطه رسم ر ارنم ي َّلر ُهمم   نرصم ههمم ور ُفسه

نر  ُبوم حر هنَّا يُصم      م 
ّٰٰت  حر اٰبرآءرُهمم  ور ٓءه  ٰهُ٘ؤَّلر نرا  تَّعم مر برلم 

المُعُمرُ  لريمههُم  عر الر  نر  محش  طر وم يررر ارفرلر 
مهنم   ا  نرنمُقُصهر ررمضر  اَّلم نرامِته  ارنَّا 

اار  رر ا فه طم نر ارفر  محشهر    ُهُم المغٰلهُبوم
 
اُنمذه   لم قُ  ا٘  م اهنَّمر هال ب ه رُُكمم  َّلر حمس  ورحم ور
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మిమాల్ా హచిరిసుత న్నాను.” కాని చెవిటి 

వారిని, ఎంత హచిరించిన్న, వారు 

పలుపును వినలేరు కదా!  

46. మరియు ఒకవేళ్ నీ పర భువు శిక్ష, కొంత 

వారికి పడితే, వారు: “అయ్యా మా పాడుగాను! 

వాసత వానికి, మేము దురాారాులముగా ఉండే 

వారం.” అని అంటారు.   
47. మరియు పునరుతా్థన దినమున మేము 

సరిగాా తూచే త్థర సులను ఏరాపటుచేస్మత ము, 

కావున ఏ వాకిత కి కూడా ఏ మాతర ం అన్నాయం 

జరుగ్దు. ఒకవేళ్ ఆవగింజంత కరా ఉన్నా 

మేము దానిని ముందుకు తెస్మత ము. మరియు 

లకక చూడటానికి మేమే చాలు!  

48. మరియు వాసత వానికి మేము, మూస్మ 

మరియు హారూన్ లకు ఒక గీటురాయిని 

మరియు దివాజ్యాతిని (తౌరాత్ ను) 

పర స్మదించి ఉన్నాము మరియు దైవభీతి గ్ల 

వారికి ఒక హతబోధన. 28  

49. వారు అగోచరుడైన తమ పర భువుకు 

భయపడత్థరు! 29 మరియు వారు అంతిమ 

ఘడియను గురించి భీతిపరులై ఉంటారు!  

50. మరియు ఈ శుభపర ద్మైెన జాు పకను 

(ఖుర్ఆన్)ను మేము అవతరింపజేశాము. 

ఏమీ? మీరు దీనిని నిరాకరిస్మత రా? (1/4)  

51. * మరియు వాసత వానికి, మేము ఇంతకు 

పూరవం ఇబార హమ్ కు కూడా మారాద్రశ 

కతవం చేశాము మరియు అతని (యోగ్ాత) 

గురించి మాకు బాగా తెలుసు. 30   
 

28) అంటే దివాజాు నమే నీతి నిజాయితీలను పరీకిష ంచే గీటురాయి. కావున అలాల హ్ (సు.త.) 

వరుసగా దివాగ్ర ంథాలను అవతరింపజేశాడు. చూడండి, 2:44 మరియు 2:53.  

29) చూడండి, 2:3.  

30) ఇబార హమ్ (అ.స.) గాథకు చూడండి 6:74-79 మరియు 83.  

ا  مر اهذرا  ٓءر  َعر اَّل  م   الص  ُع  مر رسم ي
نر  ُروم    ُينمذر

ابه   ذر عر هنم  م  ةر  حر نرفم تمُهمم  سَّ مَّ ئهنم 
لر ور

هكر  ب  ُكنَّا   رر اهنَّا  يملرنرا٘  يٰور لُنَّ  رُقوم َلر
ر     ٰظلهمهْيم
نرضر  م ور ال ور ُع  روممه  زهيم امر َله طر  المقهسم نر 
ُتظم قهيٰ الم  فرلر  ةه  شر مر نرفمسر  محش يمـ ًا لرُم 

رمدرل    هنم خر م  بَّة   حر  
الر مهثمقر نر  كر اهنم  ور

ا  ههر ر محش ارتريمنرا ب بهْيم هنرا ٰحسه ٰٰف ب كر    ور
نر   ورٰهُروم ُمومِٰس  اٰتريمنرا  دم  لرقر ور

هلمُمتَّ  ل  ًرا  ذهكم وَّ يرآًء  ورضه ر المُفرمقرانر    قهْيم
 يحض 
ه  نر  اَّلَّ وم مشر َير يمبه   ُهمم بَّ رر يمنر  غر

هالم ب
هنر السَّ ور  نر ُهمم م  فهُقوم ةه ُمشم     اعر

ٰبر  م  رر  ذهكم ا  ٰهُ ورٰهذر نلم ارنمزر ارفرارنمُتمم محش  كر 
نر  ٗ ُمنمكهُروم  خجم َلر

مهنم   هٗ  در رُشم اهبمرٰههيممر  اٰتريمنرا٘  دم  لرقر ور
ر  هٖه ٰعلهمهْيم ُكنَّا ب بمُل ور   ممه قر
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52. అతను తన తండిర  మరియు తన జాతి 

పర జలతో ఇలా అనాపుపడు: “మీరు భకిత తో 

ఆరాధసుత నా ఈ విగ్ర హాలు ఏమిటి?”  

53. వారన్నారు: “మేము మా త్థత 
ముత్థత తలను, వీటినే ఆరాధసూత  ఉండగా 

చూశాము.”  

54. (ఇబార హమ్) అన్నాడు: “వాసత వానికి, 

మీరు మరియు మీ త్థత-మత్థత తలు 

సపషట ంగా మారాభర షట తవంలో పడి ఉన్నారు.”  

55. వారన్నారు: “ఏమీ? నీవు మా వద్ద కు 

ఏదైన సత్థానిా తెచాివా? లేదా నీవు 

మాతో పరిహసమాడుతన్నావా?”  

56. (ఇబార హమ్) అన్నాడు: “అలా కాదు! 

భూమాాకాశాల పర భువే మీ పర భువు! ఆయనే 

వాటనిాంటినీ సృజించాడు. మరియు నేను 

ఈ విషయం గురించి మీ ముందు 

స్మక్షామిసుత న్నాను.  

57. “మరియు నేను అలాల హ్ పై పర మాణం 

చేసి చెబుతన్నాను. మీరు వళిుపోయిన 

తరువాత మీ విగ్ర హాలకు విరుద్ధ ంగా తపపక 

యుకిత  పనుాత్థను.”  

58. తరువాత అతను ఒక పద్ద  దానిా 

(విగ్ర హానిా) విడిచి, మిగ్త్థ వాటనిాంటినీ 

ముకకలు ముకకలుగా చేశాడు. బహుశా 

వారు దాని వైపునకు మరలుత్థరని!  

59. వారన్నారు: “మా ఆరాధా దైవాలతో 

ఈ విధంగా పర వరిత ంచిన వాడవడు? 

నిశియంగా, వాడు దురాారాుడు.”  

60. (కొంద్రు) ఇలా అన్నారు; “ఇబార హమ్ 

అనే యువకుడు, వీటిని గురించి (చెడుగా) 

పర స్మత విసూత  ఉండగా మేము విన్నాము.”  

به   الر قر اهذم  
ر ا  َّله مر ورقروممهٖه    هه ٰهذه يمهه 
اثهيمُل   ٘ ارنمتُ اتلَّمر م ّٰته
نر  الَّ ا ٰعكهُفوم   مم لرهر

يمنر   ا ٰعبهده هر
ر نرا٘ اٰبرآءرنرا ل دم   قرالُوما ورجر

م  اٰبرآؤُُكمم ِفه دم ُكنمُتمم ارنمُتمم ور قرالر لرقر
بهْيم   لٰل  م     ضر

ار  ه  رق 
هاْلم ب ئمترنرا  ارجه ٘ا  ار قرالُوم مهنر    نمتر مم 

ر      اللٰعهبهْيم
ررب    برلم لر  قرا  ب ُكمم  ٰموٰته   رَّ السَّ
ٰ ور  ارنرا لَعر حمس ور ررُهنَّ هيم فرطر ررمضه اَّلَّ اَّلم

يمنر  هنر الٰشههده    ذٰلهُكمم م 

نر   تراّلٰله ور  ارصم نَّ  يمدر ركه ُكمم  ا َّلر مر
هرهيمنر  ب وما ُمدم

ل  در ارنم تُور    برعم
 

اه  ُجٰذًذا  لرُهمم  عر به   َّلَّ فرجر ً كر َّ ْيم ل ُهمم ا 
لَُّهمم اه  م لرعر نر هه َلر ُعوم     يررمجه

فر  نم  مر اهنَّٗه قرالُوما  تهنرا٘  ههر هاٰل ب ا  ٰهذر عرلر 
ر  رمهنر الٰظلهمهْيم    ل

اُل  ُيقر ُكرُُهمم  يَّذم فرًّٰت  نرا  مهعم سر قرالُوما 
٘ٗ اهبمرٰههيمُم   ىجت َلر
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61. (ఇతరులు) అన్నారు: “అయితే, 

అతనిని పర జల కళ్ల  ముందుకు తీసుకురండి; 

బహుశా వారు (అతనికి విరుద్ధ ంగా) 
స్మక్షామిస్మత రేమె!”  

62. (అతనిని తెచిిన తరువాత) వారు 

అడిగారు: “ఓ ఇబార హమ్! ఏమీ? నీవేన్న మా 

ఆరాధా దైవాలతో ఇలా వావహరించిన 

వాడవు?”  

63. (ఇబార హమ్) జవాబిచాిడు: “కాదు 

కాదు! వారిలోని ఈ పద్ద వాడే ఇలా చేశాడు! 

ఒకవేళ్ అవి మాటాల డ గ్ల్గితే వాటినే 

అడగ్ండి!”  

64. వారు తమలో త్థము సమాలోచనలు 

చేసుకుంటూ ఇలా అనుకున్నారు: “నిశి 

యంగా, సవయంగా మీరే దురాారాులు!”  

65. కాని, తరువాత వారి బుదాి తలకిర ందులై 

వారు ఇలా అన్నారు: “వాసత వానికి, నీకు 

తెలుసు కదా, ఇవి మాటాల డలేవని!”  

66. (ఇబార హమ్) ఇలా అన్నాడు: “అలా 

అయితే! మీరు అలాల హ్ ను వద్ల్, మీ 

కెలాంటి లాభం గానీ, నషట ం గానీ  చేకూరిలేని 

వాటిని ఆరాధస్మత రా?  

67. “ధూత్థకరం! మీపై మరియు అలాల హ్ 

ను వద్ల్ మీరు ఆరాధంచే వాటిపై 

(దైవాలపై)! ఏమీ? మీరు ఏ మాతర మూ 

తెల్విని ఉపయ్యగించరా?”  

68. వారన్నారు: “మీరేమైెన్న చేయద్లుచు 

కుంటే! ఇతనిని కాల్ివేయండి, మీ ఆరాధా 

దైవాలకు తోడపడండి.”  

69. మేము (అలాల హ్) ఆజాు పంచాము: “ఓ 

అగీా! నీవు ఇబార హమ్ కొరకు చలల గా 

సురకిష తంగా అయిపో!” 31   

 

31) చూడండి 29:24 మరియు 37:97.  

انلَّاسه  ُْيه  ارعم  
ٰ٘ لَعر هٖه  ب فرامتُوما  قرالُوما 

لَّ لر  هر  ُهمم عر رشم نر ي    ُدوم
 

٘ا   ٰهذر نم ءرار قرالُوم عرلمتر  فر تهنرا  تر  ههر هاٰل ب ا 
هبمرٰههيمُم   ىجت  يٰ٘ا

 
لرهٗ  عر فر برلم  ا    حمطقرالر  ٰهذر ُُهمم  بهْيم كر

نر  ُقوم نُوما يرنمطه ـ رلُومُهمم اهنم كر    فرسم

٘ا  الُوم قر فر ههمم  ارنمُفسه  
٘
اهٰٰل ٘ا  ُعوم فرررجر

نر اهنَُّكمم ارنمُتُم الٰظلهمُ   يحض  وم
نُ ثُ  ُرُءوم مَّ   ٰ لَعر ُسوما  هه كه دم  مم سه لرقر مجت 

لهممتر  ٓءه  عر ا ٰهُ٘ؤَّلر نر مر ُقوم    يرنمطه
نه   ُدوم مهنم  نر  ُبُدوم ارفرترعم ا   اّلٰله قرالر  مر

يرُُض ُكمم   َّلر  وَّ ـ ًا  يم شر ُعُكمم  يرنمفر َّلر 
 ىجت 

مهنم   نر  ُبُدوم ترعم ا  همر ل ور لَُّكمم  اُف   
نه       نر وم قهلُ ارفرلر ترعم محش اّلٰله ُدوم
 
ُه ور قرا  هقُوم ر  ههرتركُ ُصُ انم لُوما حر ٘ا اٰل مم اهنم وم

ر ُكنمُتمم فٰ    عهلهْيم
 
ٰ٘ لَعر لًٰما  وَّسر ًدا  بررم م  ِنه ُكوم يٰنراُر  نرا 

قُلم
 يحض  اهبمرٰههيممر 



 ‘భాగం: 17 21. సూరహ్ అల్-అంబియా 649 17 :ُجْزءُ ال  ُسوَرةُ األَنبِيَاءِ  -21
 

 

A-17 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبيرأولى ع وفةبر 

70. మరియు వారు ఇబార హమ్ కు కీడు 

తలపటట  గోరారు, కాని మేము వారినే నషట ంలో 

పడవేస్మము.  

71. మరియు మేము అతనిని (ఇబార హమ్ 

ను) మరియు లూ’త్ ను రకిష ంచి, సరవజనుల 

కొరకు శుభపర ద్ం చేసిన భూమి వైపునకు 

పంపాము. 32   
72. మరియు అతనికి (ఇబర హమ్ కు) 

ఇస్ ’హాఖ  ను మరియు (అతని కుమారుడు) 
య’అఖూబ్  లను అద్నపు కానుకగా 

పర స్మదించాము. 33  మరియు మేము పర తి 

ఒకకరినీ సద్వరత నులుగా చేశాము.  

73. మరియు మేము వారిని న్నయకులుగా 

చేశాము. వారు పర జలకు మా అజు  పర కారం 

మారా ద్రశకతవం చేసూత  ఉండేవారు. మరియు 

మేము వారిపై – సత్థకరాాలు చేయాలని,  

నమా’జ్ సా్మపచాలని, విధదానం (’జకాత్) 

ఇవావలని – దివాజాు నం (వ’హ) పంపాము. 

మరియు  వారు (కేవలం) మమాలేా 

ఆరాధంచే వారు.  

74. మరియు (జాు పకం చేసుక్రండి) మేము 

లూ’త్ కు 34  వివేకానిా మరియు జాు న్ననిా 

పర స్మదించాము మరియు మేము అతనిని 

అసహాకరమైెన పనులు చేసుత నా వారి నగ్రం 

నుండి కాపాడాము. నిశియంగా, వారు 

 

32)  లూ’త్ (‘అ.స.)  ఇబార హమ్  (’అ.స.)  య్యకక సోద్రుని కుమారులు. అతను ఇస్మల ం 

స్వవకరించి ఇబార హమ్  (’అ.స.) తో సహ తమ నగ్రం ’ఊర్ – ఏదైతే Mesopotamia 

(ఇరాఖ)లో ఉందో – విడిచి ఫల’స్తత న్ (సిరియా)కు వళ్ళురు. అలాల హ్( సు. త.) అతనిని 

కూడా పర వకత గా ఎనుాకున్నాడు. లూ’త్ (’అ.స.)  సోడ్రమ్ మరియు  గొమొరార హ్ 

(సదూద మ్, ’అమూరహ్) పార ంతంలో నివసించారు.  అవి ఈ న్నటి మృత సముద్ర ం (Dead 

Sea) ద్గా్ర ఉండేవి.  
33) మెద్టి కుమారుడు ఇసాా’యీలు (’అ.స.), కావున ఇసాాఖ్ (’అ.స.) ‘అదనపు 

కానుక్గా’ అని ఇకకడ పేర్కకనబడా్డరు.  

34)  లూ’త్ (’అ.స.) గాథ కొరకు చూడండి, 7:80-84, 11:77-83, 15:58-76. 

لمنُٰهُم  عر فرجر يمًدا  كر هٖه  ب ا  اررراُدوم ور
هيمنر  ْسر رخم  ممه  اَّلم

ررم  اَّلم اهٰلر  لُومًطا  ور َّيمنُٰه  َنر اور م لَّ ضه   ّٰته
كم  هلمعٰ بٰرر ا ل ر لرمه نرا فهيمهر    ْيم

بمنرا  ورهر ور   ور محش  ٰحقر اهسم  ٗ٘ ُقومبر َلر يرعم
ر محش نرافهلرةً  ْيم لمنرا ٰصلهحه عر ّلُُكا جر   ور

  
رهنرا  مم

هار ب نر  ُدوم يَّهم ًة  همَّ ئ
ار لمنُٰهمم  عر ورجر

اهقرامر  ٰته ور رْيم مههمم فهعملر الم
يمنرا٘ اهَلر ارومحر ور
اه  ور لٰوةه  ايمترآ الصَّ كٰوةه لءر  را مجت  زَّ نلر نُوما  َكر ور

  يحض  يمنر ده ٰعبه 
لُومًط  َّيمنُٰه ا اٰتريمنُٰه ُحكم ور َنر ًما وَّعهلمًما وَّ

نرتم  كر م  ّٰته
الَّ يرةه  رم المقر ُل   مهنر  مر تَّعم

ربٰٓئهثر 
ومء  محش  الم سر قروممر  نُوما  كر اهنَُّهمم 

ر  قهْيم  يحض  فٰسه
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నీచులు, అవిధేయులు (ఫాసిఖీన్) అయిన 

పర జలు.  

75. మరియు  మేము అతనిని మా 

కారుణాంలోకి పర వేశింపజేసుకున్నాము. 

నిశియంగా, అతను సద్వరత నులలోని వాడు.  

76. మరియు (జాు పకంచేసుక్రండి) నూ’హ్35 

అంతకు ముందు, మమాల్ా వేడుకొనగా 

మేము అతని (పార రానను) అంగికరించాము. 

కావున అతనికి మరియు అతనితో పాటు 

ఉనావారికి ఆ మహా విపతత  నుండి విముకిత  

కల్గించాము.  

77. మరియు మా సూచనలను అబదాధ లని 

నిరాకరించిన వారికి వాతిరేకంగా మేము 

అతనికి సహయం చేశాము. నిశియంగా, 

వారు దుషట  పర జలు. కావున మేము వారంద్రినీ 

ముంచి వేశాము.  

78. మరియు దావూదు మరియు 

సులైమాన్ ఇద్ద రు ఒక చేను గురించి తీరుప 

చేసిన విషయం (జాు పకం చేసుక్రండి) 36:  ఒక 

తెగ్వారి మేకలు (మరొక తెగ్వారి చేను) 

మేశాయి. అపుపడు వాసత వానికి, మేము వారి 

తీరుపకు స్మకుష లుగా ఉన్నాము.  

 

35 ) నూహ్ (’అ.స.) గాథ ఖుర్ఆన్ లో ఎనోాస్మరుల  వచిింది. ముఖాంగా చూడండి, 

11:25-48. 

36) ఒక వాకిత  మేకలు ఒక రాతిర  మరొక వాకిత   పంటపలానిా మేస్మత యి. అతడు, దావూద్ 

(’అ.స.)  ద్గా్రకు తీరుపకొరకు వస్మత డు. అతను (’అ.స.)  పంట నష్కట నికి సమానమైెన 

విలువగ్ల మేక లను, పలంవానికి ఇవావలని తీరుపచేస్మత రు. ఇదివిని అకకడేవునా అతని 

(’అ.స.) కుమారులు సులైమాన్ (’అ.స.)  అంటారు: ‘అలా కాదు! చేను మేకలవానికి 

ఇవావల్ అతడు సేద్ాం చేసి మేకలు మేయక ముందు ఉనాసాితిలోకి పంచి తీసుకురావాల్. 

ఈ కాలమంత్థ మేకలు చేను వాని ద్గా్ర ఉండాల్. అతడు వాటి పాలు, ఉనిా మరియు 

పలల లతో లాభం పంద్వచుి. ఎపుప డైతే చేను మెద్టి సాితిలోకి వసుత ందో అపుపడు చేనూ, 

మేకలు, తమతమ యజమానులకు తిరిగి ఇవావల్.’ ఈ తీరుప ఎకుకవ ఉచితమైెన 

దైనందుకు, దానినే అమలు పరుస్మత రు.  

 
  

رتهنرا  ررْحم م  ِفه لمنُٰه  اردمخر   مهنر   اهنَّهٗ محش  ور
ر الٰص  ْيم   خجم  لهحه

اه  نُومًحا  نر ور بمُل ذم  قر مهنم  ادٰي 
فر فر   ٗ َلر بمنرا  ترجر مهنر  اسم لرٗه  ارهم ور يمنُٰه  نرجَّ

يممه  رمبه المعرظه كر
 ممه  الم
 

بُوما  ذَّ كر هيمنر  اَّلَّ وممه  المقر مهنر  نُٰه  م نرصر ور
هاٰيٰتهنرا  ومء  محش  ب سر قروممر  نُوما  كر اهنَُّهمم 

رعه  ررقمنُٰهمم ارْجم ر فرارغم     ْيم

اٗودر ور  اهذم   در مكُ   ورُسلريمٰمنر  ِفه  ٰم َير نه 
ررمثه  فهيم   اْلم تم  شر نرفر نرُم اهذم  غر هه 

يمنر   مهههمم ٰشههده ُكم ُكنَّا ْله مجت ور وممه قر
 يحض الم
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79.  అసలు సులైమాన్ కు మేము (వాసత వ 

విషయం)  గ్ర హంపజేశాము. మరియు 

వారిద్ద రికీ మేము వివేకానిా మరియు 

జాు న్ననిా పర స్మదించాము. మరియు మేము 

పరవత్థలను మరియు పకుష లను దావూద్ తో 

పాటు మా సోత తర ం చేయటానికి లోబరిచాము.37 

మరియు నిశియంగా మేమే (పర తీదీ) 

చేయగ్ల వారము.  

80. మరియు మేము అతనికి, మీ 

యుదాధ లలో, మీ రక్షణ కొరకు కవచాలు 

తయారు చేయడం నేరాపము. అయితే! 

(ఇపుపడైన్న) మీరు కృతజుు లవుత్థరా?  

81. మరియు మేము తీవర ంగా వీచే గాల్ని 

సులైమాన్ కు (వశపరిచాము). అది అతని 

ఆజు తో మేము శుభాలను పర స్మదించిన 

(అనుగ్ర హంచిన) భూమి మీద్ వీచేది. 38 

మరియు నిశియంగా, మాకు పర తి విషయం 

గురించి బాగా తెలుసు.  

82. మరియు ’షైత్థనులలో కొంద్రు అతని 

కొరకు (సులైమాన్ కొరకు సముద్ర ంలో) 

మునిగే వారు మరియు ఇతర పనులు కూడా 

చేసేవారు. మరియు నిశియంగా, మేమే 

వారిని కనిపటుట కొని ఉండేవారము. (3/8)  

83. * మరియు (జాు పకం చేసుక్రండి), 

అయ్యుబ్ తన పర భువును వేడుకునాపుపడు 

(ఇలా అన్నాడు): “నిశియంగా, ననుా బాధ 

(వాాధ) చుటుట కునాది. మరియు నీవే కరుణా 

మయులలో కెలాల  గొపప కరుణా 

మయుడవు!” 39  

 

37) చూడండి, 17:44, 57: 1 మరియు 13:13.  

38) ఈ భూమి ఆ కాలపు ష్కమ్, అంటే ఈ కాలపు ఫ్ల’స్వత న్, జ్యరాాన్ మరియు సిరియాలు.  

39) అయ్యాబ్ (’అ.స.) మెద్ట, సుఖ-సంతోష్కలలో జీవితం గ్డిపారు. తరువాత అలాల హ్ 

(సు.త.) అతనిని తీవర మైెన కష్కట లతో, వాాధతో పరీకిష ంచాడు. అతను, ఆ కషట కాలంలో కూడా 

ُسلريمٰمنر  ا  نٰهر مم هَّ فر اٰتريمنرا  مجت  فر ّلُُكا  ور
وَّعهلمًما  ًما  اٗودر  وَّ حمس  ُحكم در عر  مر نرا  رم خَّ سر

ور  نر  هحم ب  يُسر برالر  ه
ر الطَّ اْلم ُكنَّ   محشْيم ا ور

ر    فٰعهلهْيم
 

لَّ ور  ُ عر ْلر ةر  نمعر صر نُٰه  لَُّكمم  مم ومس  
 ُ ُكمم تله برامسه هنمٍۣ  م  نرُكمم  صه فرهرلم مجت  حم

نر      ارنمُتمم ٰشكهُروم
مرهيم  

َتر ًة  فر صه َعر هيمحر  الر  يمٰمنر 
هُسلر ل ور

نرا  كم بٰرر م  ّٰته
الَّ ررمضه  اَّلم اهٰلر  رههٖ٘  مم

هار ب
ا  ه محش  فهيمهر

ُكنَّا بهُكل  م ور ر ء  عٰ  َشر     لهمهْيم
 

يٰ  الشَّ ه ورمهنر  يَُّغومُصوم طهْيم نم  مر    ٗ َلر نر 
لُوم  مر يرعم هكر ور نر ذٰل ًل ُدوم مر ُكنَّا مجت  نر عر ور

ر  ْيم رُهمم ٰحفهظه  يحض  ل
 

نرادٰي   اهذم  اري ومبر  بَّه٘ٗ ور ر   رر ِنه سَّ مر م  ارن ه
ر  هْيم ُم الرْٰحه ارنمتر اررمحر  مجن  الُض   ور
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84. అపపడు మేము అతని (పార రానను) 

అంగీకరించి, అతని బాధ నుండి అతనికి 

విముకిత  కల్గించాము. మరియు అతనికి, 

అతని కుటుంబ వాసులను తిరిగి ఇవవటమే 

గాక వారితో పాటు ఇంకా అంత మందిని 

ఎకుకవగా ఇచిి, దానిని మా నుండి ఒక 

పర తేాక కారుణాంగా మరియు మమాల్ా 

ఆరాధంచే వారికి ఒక జాు పకగా చేశాము.  

85. మరియు (జాు పకం చేసుక్రండి) 

ఇస్మా’యీల్ ఇద్రర స్ మరియు జు’ల్-కిఫా్ 40 

వీరంద్రు కూడా సహనశీలురైన వారే!  

86. మరియు మేము వారిని మా 

కారుణాంలోకి పర వేశింపజేసుకున్నాము. 

నిశియంగా, వారు సద్వరత నులలోని వారు.  

87. మరియు (జాు పకం చేసుక్రండి) 

చేపవాడు (య్యనుస్) 41 – ఉదేర కంతో వళిు 

పోతూ – మేము అతనిని పటుట క్రలేమని 

అనుకున్నాడు! కాని ఆ తరువాత, 

అంధకారాలలో చికుకకొని పోయినపుపడు, 

ఇలా మొరపటుట కున్నాడు: “వాసత వానికి నీవు 

(అలాల హ్) తపప మరొక ఆరాధాదేవుడు లేడు, 

నీవు పరమ పవితర డవు, నిశియంగా, నేనే 

అపరాధ్యలలోని వాడను.”  

 

సహనం వహంచారు. ఆ తరువాత అలాల హ్ (సు.త.)  అతనిని అనుగ్ర హంచి మరల మెద్టి 

కంటే మంచి సాితికి తెచాిడు. చూడండి, 38:44.  

40) జు’ల్-కిఫ్ల ్ (’అ.స.) పర వకేత న్న కాదా అనే విషయం గురించి వాాఖ్యాతలలో భేదాభి 

పార యాలు ఉన్నాయి. ఇబ్నా-కస్వ’ర్ (ర’హా) అంటారు: ‘అతని (’అ.స.) పేరు ఇతర పర వకత  

(’అలైహమ్ స.)ల పేరల తో పాటు వచిింది కాబటిట  అతను (’అ.స.) కూడా పర వకత యే!’  

41) య్యనుస్ (’అ.స.) తన పర జల సతా-తిరస్మకరానిా ఓరుిక్రలేక అలాల హ్ (సు.త.) 

అనుమ తించక ముందే వారిని విడిచి పారిపోయి పడవనకాకరు. అతను (’అ.స.) చీటీలలో 

ఓడిపోయి, పడవను మునిగి పోకుండా కాపాడటానికి, సముద్ర ంలోకి దూకారు. అలాల హ్ 

(సు.త.) ఆజు తో అతనిని ఒక పద్ద చేప మాింగింది. అతను (’అ.స.) ఆ చేప కడుపులో తన 

పర భువు (అలాల హుత’ఆలా)ను వేడుకున్నారు. అపుపడు  అలాల హ్ (సు.త.) అతనిని తిరిగి 

ఒడాుమీదికి చేరాిడు. అతను (’అ.స.) తిరిగి వళిు తమ పర జలకు హతబోధచేశారు. 

వివరాలకు చూడండి, 37:139-148 మరియు 10:98.  

 ٗ َلر بمنرا  ترجر نر شر فركر   فراسم ه فم ب ا  مر مهنم  ا  ٖه 
   ُض   

ٰ ا ورمهثم نٰ تريم وَّ لرٗه  ارهم ُهمم ُه  عر مَّ لرُهمم 
ٰري  رر  ورذهكم نرا  عهنمده هنم  م  رًة  ْحم

يمنر  هلمٰعبهده    ل
 

له  كهفم
الم ورذرا  مسر  رهي اهدم ور ٰمعهيملر  اهسم محش ور

هيمنر  هنر الٰصبه  م 
  يخسُُكٌّ

رتهنرا  ررْحم م  ِفه لمنُٰهمم  اردمخر ه محش  ور م  نر  اهنَُّهمم 
ر حه له ٰص ال    ْيم

نه اه   ورذرا ًبا فر ا غر هربر مُ ذم ذَّ انل وم نَّ  ضه ظر
نَّ  لَّنم  ِفه ارنم  نرادٰي  فر لريمهه  عر رر  ده قم

ارنمتر   ٘ اهَّلَّ اهَٰلر   ٘ َّلَّ ارنم  لُٰمته  الظ 
ر   الٰظلهمهْيم مهنر  ُكنمُت  م  اهن ه حمط  ُسبمٰحنركر

 مجن 
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88. అపుపడు మేము అతని (పార రానను) 

అంగీకరించి, అతనికి ఆ దుుఃఖము నుండి 

విముకిత  కల్గించాము. మరియు విశవసించిన 

వారిని మేము ఇదే విధంగా కాపాడుతూ 

ఉంటాము.  

89.   మరియు (జాు పకం చేసు 

క్రండి) ’జకరియాా 42  తన పర భువును 

వేడుకునాపుపడు ఇలా పార రాించాడు: “ఓ న్న 

పర భూ! ననుా ఒంటరి వానిగా (సంత్థన 

హనునిగా) వద్లకు. నీవే సరవశ్రర షఠ మైెన 

వారసుడవు!”  

90. అపుపడు మేము అతని పార రానను 

స్వవకరించి, అతని కొరకు అతని భారాను 

(సంత్థన్ననికి) యోగుారాలుగా జేసి, అతనికి 

య’హ్యును పర స్మదించాము. వాసత వానికి వారు 

సత్థకరాాలు చేయటానికి పోటీపడేవారు. 

శర దా్తో (ఆశతో)  మరియు భీతితో మమాల్ా 

పార రాించే వారు. మరియు మా సమక్షంలో 

వినమృలై ఉండేవారు.   

91. మరియు (జాు పకం చేసుక్రండి), తన 

శీలానిా కాపాడుకునా ఆ మహళ్ (మరామ్) 
లో (జిబ్రర ల్ దావరా)  మా నుండి ఆతా / పార ణం 

(రూ’హ్) ఊది, ఆమెను మరియు ఆమె 

కొడుకును, సమసత  లోకవాసులకు ఒక 
సూచనగా (నిద్రశనంగా) చేశాము.43  

92. నిశియంగా, మీ ఈ సమాజం ఒకే ఒకక 

సమాజం 44  మరియు కేవలం నేనే మీ 

 

42) జకరియాా (’అ.స.) గాథకు చూడండి, 3:37, 19:2 మరియు సూరహ్ ’త్థ-హా (20).  

43) చూడండి, 15:29, 38:72 మరియు 32:9.  

44) ఉమాత్యన్: అంటే ధరాం లేక సమాజం. ఇకకడ ఇస్మల ం ధరాం మరియు సమాజం. దీని 

వైపునకే పర వకత లంద్రూ తమ పర జలను ఆహవనించారు. పర వకత లంద్రి ధరాం ఇస్మల మే! 

దైవపర వకత  (’స.’అ.స.) పర వచనం: ‘పర వకత లంద్రి కుటుంబం ఒకకటే, మా తండిర  ఒకకడు 

మరియు మా తలుల లు వేరు వేరు. మా అందరి ధరాం ఒక్కటే, ఇసాాం.’ (ఇబ్నా-కస్వ‘ర్).  

 ٗ َلر بمنرا  ترجر المغرم ه   حملفراسم مهنر  َّيمنُٰه  َنر محش  ور
كر  ه ور ر جه ُۨن  كر ٰذل مهنهْيم مُمؤم     ال
 
نر زر ور  اهذم  رهيَّا٘ 

بَّهٗ ادٰي  كر ه   رر َّلر   ررب 
ر   ٰورهثهْيم

الم  ُ ْيم خر ارنمتر  وَّ ًدا  فررم م  ِنه رم ترذر
 مجن  

 ٗ َلر بمنرا  ترجر مٰي   حمسفراسم َير  ٗ َلر بمنرا  ورهر  ور
هٗ  زرومجر  ٗ َلر نرا  لرحم ارصم نُوما محش  ور كر اهنَُّهمم 
 ٰ رْيم الم ِفه  نر  ير   ته يُْٰسهُعوم نر دم ور نرا ُعوم

بً  ررهر وَّ ًبا  خٰ ور محش  ا ررغر را  نلر ا  نُوم ر  َكر عهْيم شه
     
الَّ  نرا ور خم نرفر فر ا  هر فررمجر نرتم  صر ارحم  ٘ م ّٰته

ا٘  ابمنرهر ور ا  لمنٰهر عر ورجر نرا  ومحه ر  مهنم  ا  فهيمهر
ر  هلمٰعلرمهْيم     اٰيرًة ل 

ةًحمس   احهدر وَّ ًة  اُمَّ ُتُكمم  اُمَّ هٖ٘  ٰهذه اهنَّ 
ارنرا  ب  وَّ نه عم فرا  ُكمم رر     ُبُدوم
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పర భువును, కావున మీరు ననుా మాతర మే 

ఆరాధంచండి.  

93. కాని వారు (పర జలు) తమ ధరా 

విషయంలో తెగ్లు తెగ్లుగా చీల్ పోయారు. 

వారంద్రికీ మా వైపునకే మరల్ రావలసి 

ఉనాది.  

94. సత్థకరాాలు చేసేవాడు విశవసించేవాడై 

ఉంటే, అతని శర మ నిరాద్రించబడదు 

మరియు నిశియంగా, మేము దానిని వార సిపడ 

త్థము.  

95. మరియు మేము న్నశనం చేసిన పర తి 

నగ్రం (వారి) పై,  వారు (ఆ నగ్ర వాసులు) 

మరల్ రావటం నిషేధంచబడింది.  

96. ఎంతవరకైెతే యఅ‘జూజ్ మరియు 

మఅ‘జూజ్ లు వద్ల్ పటట బడి పర తి మిటట  

నుండి పరుగెడుతూ (ఎగ్బడి) రారో! 45   

97. మరియు సతా-వాగాద నం నరవేరే 

సమయం ద్గా్ర పడినపుపడు సతా 

తిరస్మకరుల కళ్ళల  విచుికు పోయి: “అయోా 

మా దౌరాుగ్ాం! వాసత వానికి మేము దీని నుండి 

అశర దా్కు గురి అయాాము. కాదు కాదు! మేము 

దురాారాులముగా ఉండేవారము.” అని 

అంటారు.  

 

45) చూడండి, 18:94-98. తీరుపదినం ద్గా్రికి వచిి ఈస్మ (’అ.స.) తిరిగి భూలోకంలోకి 

వచిినపుడు, యా‘జూజ్  మరియు మా‘జూజ్ లు  పర పంచంలో పర తిచోట వాాపంచి 

ఉంటారు. వారి హంసలు మరియు దౌరజ న్నాలకు విశావసులు త్థళ్లేక పోత్థరు. 

చివరకు ’ఈస్మ (’అ.స.) విశావ సులను తీసుకొని  ’తూర్ పరవతంపైకి ఎకుకత్థరు. 

అతను (’అ.స.) యా‘జూజ్ -మా‘జూజ్  లను  శికిష ంచటానికి, అలాల హ్ (సు.త.)ను 

పార రాిస్మత రు. అపుపడు వారంత్థ వధంచ బడత్థరు. వారి శవాల దురావసన అంతటా 

వాాపంచి పోతంది. అపుపడు అలాల హ్ (సు.త.) పకుష లను పంపు త్థడు. అవి ఆ శవాలను 

సముద్ర ంలోకి విసరుత్థయి. ఆ తరువాత ఒక పద్ద  వరష ం కురుసుత ంది.  దానితో భూమి 

శుభర పరచబడుతంది. (’స’హ’హ్ ’హదీస్‘ల ఆధారంగా, ఇబ్నా-కస్వ‘ర్).   

 

ُعوم٘  طَّ ترقر ار ور بريمنرُهمم مم ا  منرا محش  ررُهمم  اهَلر ُُكٌّ 
نر رٰ  ُعوم  خجم جه
 

ورُهور   الٰصلهٰحته  مهنر  لم  مر يَّعم نم  مر فر
 ٗ اهنَّا َلر يهٖهمجت ور عم هسر ررانر ل  ُكفم

مهنر فرلر ُمؤم
نر    كٰتهُبوم

ا٘ ارنَُّهمم َّلر  نٰهر لركم يرة  ارهم ٰ قررم رٰمر لَعر ورحر
نر عُ رمجه ير        وم

 
٘
ّٰٰت تم حر فُتهحر اهذرا  ُج  جُ يرام     وم

جُ  امُجوم ه  ورمر
ُُك  هنم  م  ورُهمم  ب     در حر

نر  لُوم    يَّنمسه
ر  ِهه فراهذرا  رق   اْلم ُد  مورعم ال ربر  اقمَتر ور

امحش  ا شر  ُروم فر كر هيمنر  اَّلَّ اُر  اربمصر ةر  خهصر
ا   هنم ٰهذر لرة  م  فم م غر يملرنرا قردم ُكنَّا ِفه يٰور

ر لهمه برلم ُكنَّا ظٰ      ْيم
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98. (వారితో ఇంకా ఇలా అనబడుతంది): 

“నిశియంగా, మీరు మరియు అలాల హ్ ను 

వద్ల్ మీరు ఆరాధంచే వారూ, నరకాగిాకి 

ఇంధనమవుత్థరు! (ఎందుకంటే) మీకు 

అకకడికే రావలసి ఉనాది. 46  

99. ఒకవేళ్ ఇవనీా (నిజమైెన) ఆరాధా 

దైవాలే అయి ఉంటే, ఇవి అందులో (నరకంలో) 

పర వేశించి ఉండేవి కావు కదా! ఇక మీరంత్థ 

అందులోనే శాశవతంగా ఉంటారు!”  

100. అందులో వారు (దుుఃఖంచేత) మూలు 

గుతూ ఉంటారు. అందులో వారేమీ 

వినలేరు.47  

101. నిశియంగా ఎవరి కొరకైెతే, మా 

తరపు నుండి మేలు (సవరాం) నిరణ యించబడి 
ఉందో, అలాంటి వారు దాని (నరకం) నుండి 

దూరంగా ఉంచబడత్థరు.  

102. వారు దాని మెలల ని శబద ం కూడా వినరు. 

వారు త్థము క్రరిన వాటిలో శాశవతంగా 

ఉంటారు.  

103. ఆ గొపప భీతి కూడా వారికి దుుఃఖం 

కల్గించదు 48  మరియు దైవదూతలు వారిని 

ఆహావనిసూత  వచిి: “మీకు వాగాద నం 

చేయబడిన మీ దినం ఇదే! అని అంటారు.  

 
46 ) ఒక ’హదీస్‘ పర కారం ఈ ఆయత్ విని ఒక ముష్రర కుల న్నయకుడు అన్నాడు: 

‘య్యదులు మరియు కైెైసత వులు ఆరాధంచే ’ఉ జైర్ (’అ.స.)  మరియు ’ఈస్మ (’అ. 

స.)లు కూడా నరకానికి పోత్థరా?’ దానికి దైవపర వకత  (’స.’అ.స.) అన్నారు: ‘అలాల హ్ 

(సు.త.)కు బదులుగా తనను ఆరాధంచటానిా సమాతించిన పర తివాకిత , తనను 

ఆరాధంచిన వారితోపాటు నరకానికి పోత్థడు.’ 

47) నరకంలో వారంత్థ బాధలవలల  ఏడుసూత  ఉంటారు. వారి రోద్నల ధవని వలల  వారందు 

ఏమీ వినలేకపోత్థరు.  

48) ఆ గొపప భీతి అంటే ఇస్మర ఫీ ల్ (’అ. స.) యొకక సూర్ లేక సవరా-నరకాల మధా 

చావును వధంచటం. అంటే సవరాానికి మరియు నరకానికిపోయేవారి తీరుప ముగిసిన 

తరువాత చావును ఒకగొరర  ఆకారంలో తెచిి ’జి’బహ ్ చేయటం ఆతరువాత ఎవవరికీ 

చావు ఉండదు. చూ.19:39. 

ُبُدوم اهنَّكُ  ا ترعم نه مهنم نر مم ورمر   اّلٰله  ُدوم
محش ار  نَّمر هر ُب جر صر نر  حر ا ٰورهُدوم هر

  نمُتمم لر
 

ا  ررُدومهر ور ا  مَّ ًة  ههر اٰل ٓءه  ٰهُ٘ؤَّلر نر  كر روم  محش ل
نر  وم ُ ا ٰخِله ُُكٌّ فهيمهر    ور

 
َّلر  ا  فهيمهر وَُّهمم  ر  زرفهْيم ا  فهيمهر رُهمم  ل

نر  ُعوم مر رسم    ي
ه اهنَّ  اَّلَّ تم نر يم   برقر سر هنَّا   م  رُهمم  ل  
ٰٓئهكر عر ِٰن٘ سم اْلمُ  نر  حمل اُول ُدوم ا ُمبمعر   يحض نمهر

ا  هر يمسر سه نر حر ُعوم مر رسم م مجت َّلر ي ا  ورُهمم ِفه مر
نر  وم ُ ترهرتم ارنمُفُسُهمم ٰخِله  ممه اشم

 ُ بر ركم اَّلم ُع  زر المفر مُزُنُهُم  َير َّلر 
ا يرومُمكُ  ُةمحش ٰهذر ٰٓئهكر ل مر

م ترترلرٰقىُهُم ال ُم  ور
ه ا نر  ُكنمُتمم يم َّلَّ ُدوم     تُومعر
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104. (జాు పకముంచుక్రండి)! ఆ రోజు మేము 

ఆకాశానిా, చిటాట  కాగిత్థలను (ఖ్యత్థ 

గ్ర ంధాలను) చుటిట నటుట  చుటిట వేస్మత ము. 49 

మేము ఏ విధంగా సృష్రట ని మెెుద్ట ఆరంభిం 

చామో! ఆదేవిధంగా దానిని మరల ఉనికిలోకి 

తెస్మత ము. ఇది (మాపై బాధాతగా) ఉనా మా 

వాగాద నం. మేము దానిని తపపక పూరిత చేస్మత ము.  

105. వాసత వానికి మేము ’జబూర్ లో – మా 

హతబోధన తరువాత – నిశియంగా, ఈ 

భూమికి 50  సద్వరత నులైన న్న దాసులు 

వారసులవుత్థరని వార సి ఉన్నాము.  

106. నిశియంగా, ఇందులో ఆరాధంచే 

పర జలకు సందేశం ఉంది. 51   

107. మరియు మేము నినుా (ఓ పర వకత !) 

సమసత  లోకవాసుల కొరకు కారుణాంగా చేసి 

పంపాము. 52  

108. (ఓ ము’హమాద్) ఇలా అను: 

“నిశియంగా, న్నపై దివాజాు నం (వ’హ) 

అవతరింపజేయబడింది: ‘నిశియంగా, మీ 

 

49) చూడండి, 39:67.  

50) ఇకకడ భూమి  అంటే సవరామని అనేక వాాఖ్యాతల అభిపార యం.  

51) దైవపర వకత   ము’హమాద్  (’స.’అ.స.) పై అవతరిపజేయబడిన ఈ ఖుర్ఆన్ సరవ 

మానవాళి కొరకు అవతరిపజేయబడిన దివాగ్ర ంథం. అలాల హ్ (సు.త.)   దీనిని తీరుపదినం 

వరకు భద్ర ంగా ఉంచుత్థనని, అన్నాడు. (చూడండి, 15:9) ఇది రంగు-రూపాల, 

పుటుట -పురోవతత రాల, భేద్ భావాలు లేకుండా సరవ మానవులను ఆకరిష సుత ంది. ఇది 

మానవుని హేతవాదానికి జవాబు నిసుత ంది. మరొక విశ్రషమేమిటంటే >1400 

సంవతసరాలలో ఒకక అక్షరం కూడా మారిబడ కుండా ఉన్నా ఒకే ఒకక దివాగ్ర ంథం. ఈ 

ఖుర్ఆన్ మాతర మే మరియు ఇది అవతరింప జేయబడిన పర వకత  ము’హమాద్ (’స.’అ.స.) 

చిటట  చివరి పర వకత . చూ. 33:40.  

52) దైవపర వకత  ము’హమాద్ (’స.’అ. స.)  సరవ మానవజాతి కొరకు పంపబడిన దైవపర వకత  

చూ. 7:158. దైవపర వకత  (’స.’అ.స.) ముష్రర కులను శపంచలేదు. (’స’హ’హ్ ముసిల ం, 

2006).                                             *** 

آ  نر وممر ير  مر وهي السَّ ه طم
ل  جه ه ي ه الس  طر

  ءر كر
ُكُتبه 

هلم ق  محش  ل
لم خر لر  اروَّ امنرا٘  بردر ا  مر كر

لريمنرا محش  ن عهيمُدهٗ  عر ًدا  ُكنَّا محش  ورعم اهنَّا 
ر    فٰعهلهْيم

 
ده   برعم مهنمٍۣ  ره  بُوم الزَّ ِفه  تربمنرا 

كر دم  لرقر ور
ر  اَّلم ارنَّ  ره 

هكم عهبر يرره   رمضر اَّل  ا  ادهير  ُثهر
نر      الٰصلهُحوم

ر اه  ا ْلر م ٰهذر م  عٰ نَّ ِفه وم هقر
يمنر  لًٰغا ل   ىجت بهده

 
ر   هلمٰعلرمهْيم رًة ل  لمنٰكر اهَّلَّ ررْحم ا٘ اررمسر   ورمر

  

اهلُٰهُكمم   ا٘  ارنَّمر  َّ اهٰلر يُومٰح٘  ا  اهنَّمر قُلم 
در  اهَٰلر  احه نر  مجت  وَّ لهُموم سم هرلم ارنمُتمم م    فر
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ఆరాధా దైవం ఆ ఏకైెక ఆరాధ్యాడే (అలాల హ్ 

యే),’ అయితే మీరు కూడా ముసిల ంలు 

(అలాల హ్ కు విధేయులు) అవుత్థరా?”   
109. ఒకవేళ్ వారు వనుదిరిగితే వారితో 

ఇలా అను: “నేను మీ అంద్రికి బహరంగ్ంగా 

పర కటిసుత న్నాను. మరియు మీతో చేయబడిన 

వాగాద నం (పునరుతా్థనం) సమీపంలో ఉందో 

లేదా బహుదూరం ఉందో న్నకు తెల్యదు.”  

110. నిశియంగా, అయన (అలాల హ్)కు 

మీరు బహరంగ్ంగా వాకత పరిచేది మరియు 

దాచేది అంత్థ తెలుసు.  

111. మరియు బహుశా ఇది (ఈ ఆలసాం) 

మీకు పరీక్షనో లేదా మీకు కొంతకాలం సుఖ 

సంతోష్కలు అనుభవించటానికి ఇవవబడీన 

వావధయో, న్నకు తెల్యదు!  

112. అతను (ము’హమాద్) ఇలా 

అన్నాడు: “ఓ న్న పర భూ! నీవు సతాంతో 

తీరుప చేయి! మరియు మీరు కల్పంచే వాటికి 

(ఆరోపణలకు), ఆ అనంత కరుణామయుడైన 

మా పర భువు సహయమే క్రరబడుతంది!” 

(1/2)  

***** 

ه  تر فرا فر نم  َّوما  ل ٰ ور لَعر اٰذرنمُتُكمم   ُقلم 
اهنم محش  ورآء  سر  قررهيمبر    ور

٘ ار دمرهيم
ارمم برعهيمدر  ار
نر  ُدوم ا تُومعر    مَّ

 
لرُم  يرعم له ور وم رر مهنر المقر رهم

لرُم اْلم اهنَّٗه يرعم
نر  ُتُموم ا تركم      مر

لَُّكمم   فهتمنرةر  لَّٗه  لرعر دمرهيم 
ار اهنم  ور

تراعر اهٰٰل حه      ْيم  ورمر

ه لر  قٰ  ه   ررب  رق 
هاْلم ب ُكمم   ا ب نر رر ور محش  احم

ٰنُ  مر   الرَّْحم  ٰ لَعر اُن  ترعر مُمسم ا ال
نر  ُفوم  خجم ترصه
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  22. సూరహ్  అల్ -’హజ్్  

ఈ సూరహ్  మద్రనహ్ లో అవతరింపజేయబడింది. ఇందులో 78 ఆయత 

లున్నాయి. దీని పేరు 27-38 ఆయాత్ ల నుండి తీసుక్రబడింది. దీని కంటే 

ముందునా ఐదు (17-21) సూరహ్ లు ప్ర వక్త ల గాథలు తెల్పాయి. ఈ సమూహపు 

4 (22-25) సూరాహ్ లు ధరా విషయాలను బోధసుత న్నాయి.  
అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్  పేరుతో 

1. * ఓ మానవులారా! మీ పర భువు నందు 

భయ-భకుత లు కల్గి ఉండండి! నిశియంగా, 

ఆ అంతిమ ఘడియ యొకక భూకంపం ఎంతో 

భయంకర మైెనది.  

2. ఆ రోజు ఆవరించినపుపడు, పాల్చేి పర తీ 

స్వత ై తన చంటి బిడాను మరచిపోవడానిా, 

గ్రువతి అయిన పర తీ స్వత ై, తన గ్రాునిా 

క్రలోపవటానిా నీవు చూస్మత వు. మరియు 

మానవులంద్రినీ మతత లో ఉనాటుల  నీవు 

చూస్మత వు, కానీ (వాసత వానికి) వారు త్థర గి 

(మతత లో) ఉండరు, కాని అలాల హ్  (తరఫు 

నుండి వచిిన) శిక్ష (విపతత ) యే అంత 

తీవర ంగా ఉంటుంది.  

3. మరియు జాు నం లేనిదే, అలాల హ్ ను 

గురించి వాదులాడేవారు మరియు ధకాకరి 

అయిన పర తి  షై'త్థన్ ను అనుసరించేవారు 

పర జలోల ంచి కొంద్రు ఉంటారు.   
4. వాడిని (షై'త్థన్ ను) గురించి 

వార యబడింది ఏమిటంటే, వాసత వానికి ఎవడైతే 

వాడి వైపునకు మరలుత్థడ్ర, అతడిని 

నిశియంగా వాడు, మారాభర షుట నిగా చేస్మత డు 

మరియు అతడికి మండే నరకాగిా వైపునకు 

మారాద్రశకతవం చేస్మత డు.  

5. ఓ మానవులారా! ఒకవేళ్ (మరణించిన 

తరువాత) మరల సజీవులుగా లేపబడటం  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم

اتَُّقوما   انلَّاُس  ا  بَُّكمم يٰ٘اري هر اهنَّ   مجترر
يممر  ظه ءر عر م ةه َشر اعر لرةر السَّ مزر ل    زر

 
ترذم  ا  نرهر وم تررر ُل يروممر  عر ُُك    هر ُمرمضه ة   
عرتم  اررمضر ا٘  مَّ ذراته ترضر ور   عر ُُك     ُع 

تررر  ور ا  ملرهر ْحر مل   انلَّاسر ْحر ي 
هُسكٰٰري   ب ُهمم  ا  ورمر ُسكٰٰري 

ابر  ذر نَّ عر لٰكه يمدر  اّلٰله ور ده    شر
 

ر  ّي  نم  مر انلَّاسه  ِفه  ا ورمهنر    اّلٰله دهُل 
يمٰطن   

شر ُُكَّ  يرتَّبهُع  وَّ عهلمم   ه  هغرْيم ب
   يحض رهيمد  مَّ 

عر  تر ُكتهبر  نم  مر ارنَّٗه  فرارنَّٗه  َّلَّ ور لريمهه  هُ 
اه يُ  يمهه  ده يرهم ور ل ٗه  ابه  ضه ذر عر ٰٰل 

ه  عهْيم   السَّ
 

يمب   رر م  ِفه ُكنمُتمم  اهنم  انلَّاُس  ا  يٰ٘اري هر
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గురించి మీకు ఏదైన్న సందేహముంటే! 

(జాు పకముంచుక్రండి) నిశియంగా, మేము 

మిమాల్ా మటిట తో 1  సృష్రట ంచాము, 

తరువాత వీరా బిందువుతో, ఆ తరువాత 

నతత రు గ్డాతో, ఆ పైన మాంసపు కండతో; 

అది పూరిత గా రూపం పంద్వచుి, లేక పూరిత గా 

రూపం పంద్కపోవచుి. ఇద్ంత్థ మేము మీకు 

(మా శకిత ని తెలుసుక్రవటానికి) సపషట ం 

చేసుత న్నాము. ఆ తరువాత మేము క్రరిన 
వారిని ఒక నిరీణ త కాలం వరకు గ్రుక్రశాలలో 

ఉంచుత్థము. పద్ప మిమాల్ా శిశువుల 

రూపంలో బయటికి తీస్మత ము. ఆ తరువాత 

మిమాల్ా యవవన ద్శకు చేరనిస్మత ము. మీలో 

ఒకడు (వృదుధ డు కాకముందే) చనిపోత్థడు, 

మరొకడు నికృషట మైెన వృదాధ పాం వరకు 

చేరిబడత్థడు; 2  అపుపడతడు మొద్ట 

అంత్థ తెల్సిన వాడైన్న ఏమీ తెల్యని 

వాడిగా అయిపోత్థడు. నీవు భూమిని 

ఫ్ల్ంచలేని దానిగా చూస్మత వు. కాని ఒకవేళ్ 

మేము దానిపై నీటిని (వరాష నిా) కురిపసేత , అది 

పులకరించి ఉబికి వచిి అనిారకాల మనోహర 
మైెన వృక్షక్రటిని ఉతపనాం చేసుత ంది.  

6. ఇద్ంత్థ ఎందుకంటే! నిశియంగా, 

అలాల హ్ ! ఆయనే సతాం. మరియు 

నిశియంగా, ఆయన మాతర మే చనిపోయిన 

వారిని తిరిగి బర తికించగ్లవాడు మరియు 

నిశియంగా, ఆయనే పర తీదీ చేయగ్ల 

ససమరుత డు (అధకారము గ్లవాడు).  

7. మరియు అంతిమ ఘడియ నిశియంగా 

రానునాది. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు 

మరియు నిశియంగా, అలాల హ్  సమాధ్యలలో 

ఉనావారిని మరల బర తికించి లేపుత్థడు.  

 
1) 'మటిట తో సృష్రట ంచాము.' ఇటువంటి ఇతర ఆయాతలకు చూడండి, 3:59, 11:61, 

18:37, 30:20, 23:12.  
2) చూడండి, 16:70. 

هنم   م  نُٰكمم  لرقم خر هنَّا  فرا رعمثه  اْلم هنر  م 
ة    لرقر ة  ُثمَّ مهنم عر فر تُرراب  ُثمَّ مهنم ن طم

ر م  نم مَّ مه ثُ  ة  ّم  غر ه ضم ة  وَّغرْيم قر
ة   لَّ ُّمر  لَّ قر

ر  ه ُبرْي  ه
نُقهر  ِفه محش   لرُكمم نل  ا ور امه مر ررمحر  اَّلم

ُثمَّ   ًّما  سر م  ل   جر
ار  

٘
اهٰٰل آُء  رشر ن

٘ا  ربملُُغوم تله ُثمَّ  ًل  فم طه ُُنمرهُجُكمم 
ُكمم  ّٰٰف مجت  ارُشدَّ ي ترور نم  مَّ ورمهنمُكمم 

اه  د   ي رر نم   ورمهنمُكمم مَّ
٘
المعُ اررم   ٰٰل ُمره  ذرله 

لر  يملر يرعم ده عهلمم  مهنمٍۣ   مر لهكر يمـ ًا  برعم محش  شر
ر  اَّلم ي  تررر را ور نلم ارنمزر فراهذرا٘  ةً  امهدر هر رمضر 

برتم  رر ور َّتم  اهمَتر آءر  ممر ال ا  لريمهر عر
ٍۣ برههيمج   ج  ه زروم

ارْۣنبرترتم مهنم ُُك     ور
  

هارنَّ   هكر ب ارنَّ   اّلٰلر ذٰل رق  ور ه يُ ٗه  ُهور اْلم   حم
ٰت  وم ه الممر

ٰ ُُك  ارنَّٗه لَعر م  ور يمرر    ء   َشر  يحض قرده
  
 

ةر   اعر السَّ ارنَّ  احمل وَّ فهيمهر يمبر  رر َّلَّ  هيرةر  اٰت
ارنَّ  ره   اّلٰلر ور ُقُبوم

نم ِفه الم   يربمعرُث مر
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8. మరియు – ఎటువంటి జాు నం గానీ, 

మారాద్రశకతవం గానీ మరియు 

జ్యాతిరాయమైెన గ్ర ంధం గానీ లేకుండానే – 

అలాల హ్ ను గురించి వాదులాడే వారు కొంద్రు 

పర జలోల ంచి  ఉంటారు.  

9. (అలాంటి వాడు) గ్రవంతో తన మెడను 

తిర పుపకుంటాడు. ఇతరులను అలాల హ్  మారాం 

నుండి తపపంచాలనేది వాడి ఉదేద శం.3  వానికి 

ఈ లోకంలో అవమానముంటుంది. మరియు 

పునరుతా్థన దినమున అతనికి మేము 

ద్హంచే అగిాశిక్షను రుచిచూపుత్థము.  

10.  "ఇది నీవు సవయంగా నీ చేతలారా 

చేసి పంపన కరాల ఫ్ల్తమే! మరియు 

నిశియంగా, అలాల హ్  తన దాసులకు ఏ 

మాతర ం అన్నాయం చేయడు!" (అని 

అతనితో అనబడుతంది).   
11.  మరియు పర జలలో కొంద్రు అంచున 4  

నిలచి (సందేహంతో) అలాల హ్ ను ఆరాధంచే 

వారు ఉన్నారు. (అలాంటి వాడు) తనకు 

లాభం కల్గితే, ఎంతో తృపత  పందుత్థడు. 

కాని ఆపద్కు గురి అయితే ముఖం తిర పుప 

కొని, ఇహమును మరియు పరమును కూడా 

క్రలోపత్థడు. సపషట మైెన నషట మంటే ఇదే!  

12.  అతడు, అలాల హ్ ను వద్ల్ తనకు నషట ం 

గానీ, లాభం గానీ చేకూరిలేని వారిని 

పార రాిసుత న్నాడు. ఇదే మారాభర షట తవంలో చాలా 

దూరం పోవటం. 5   
 

3) ఇకకడ ఆ వాకిత ని గురించి చెపపబడింది. ఎవనికైెతే అలాల హ్  (సు.త.)ను గురించి ఎలాంటి 

జాు నం లేదో! ఈ విధమైెన వివరాలకు చూడండి, 31:7, 63:5 మరియు 17:83. 

4) 'హర్ ఫున్ : అంచున నిలబడినవాడు. అంటే హృద్యపూరవకంగా పూరిత గా ఇస్మల ంలో 

చేరని వాడు. ఇస్మల ం స్వవకరించిన తరువాత లాభం కనిపసేత  మంచి ధరాం అంటాడు, లేకుంటే 

మంచిది కాదు అంటాడు. కొంద్రు ఎడారి వాసులు (బదూద లు) మొద్ట ఇస్మల ం స్వవకరించి 

నపుపడు ఈ విధంగానే వావహరించారు. 

5) చూడండి, 14:18. 

ر  ّي  نم  مر انلَّاسه  ِفه  ا ورمهنر    اّلٰله دهُل 
كهتٰب    

َّلر وَّ ُهًدي  َّلر  وَّ عهلمم   ه  هغرْيم ب
  يحض نهْيم  م  

عه  ر  عر ثرانه لَّ  ُضه َله فهٖه  به   نم طم  يمله سر
ير محش  اّلٰله  نميرا خهزم ٗ ِفه اَّل  يمُقٗه     َلر نُذه وَّ

ررهيمقه 
ابر اْلم ذر ةه عر    يروممر المقهيٰمر

  

يردٰ  مرتم  قردَّ ا  همر ب هكر  ارنَّ  ذٰل ور   اّلٰلر كر 
بهيمده  هلمعر

م  ل  لَّ   خجم لريمسر بهظر

يَّعم  نم  مر انلَّاسه  ٰ   اّلٰلر   ُبدُ ورمهنر  لَعر
ابر مجت  رمف  حر  ارصر ُ هٗ فراهنم  ْيم خر ارنَّ     مر  ِۨاطم
ههٖ  ابرتمهُ مجت  ب اهنم ارصر ٰ   ور لربر لَعر فهتمنرُة ِۨانمقر

ةر  رر ٰخه وراَّلم نميرا  اَّل  ر  ْسه خر ههٖهحمج  محش  ورجم
 ُ ُمبهْيم

م اُن ال ر ُْسم هكر ُهور الم    ذٰل
نه   ُدوم مهنم  ُعوما  هٗ   اّلٰله يردم يرُُض  ا َّلر  مر

َّلر  ا  يرنم ورمر عُ   هُ محش  هٗ فر هكر  لُٰل ذٰل الضَّ ور 
ر   ممه  يمُد عه اْلم
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13. ఎవరి వలల  లాభం కంటే, నషట మే 

ఎకుకవ రానునాదో వారినే అతడు 

పార రాిసుత న్నాడు. ఎంత నికృషుట డైన 

సంరక్షకుడు మరియు ఎంత నికృషుట డైన 

అనుచరుడు ('అషీరు).  

14. విశవసించి సత్థకరాాలు చేసే వారిని, 

అలాల హ్  నిశియంగా, కిర ంద్ సలయేళ్ళు 

పర వహంచే సవరావన్నలలో పర వేశింపజేస్మత డు. 
నిశియంగా, అలాల హ్  త్థను క్రరింది చేస్మత డు.  

15. ఎవడైతే – ఇహలోకంలో మరియు 

పరలోకం లో కూడా – అలాల హ్ , అతనికి 

(పర వకత కు) సహాయ పడడని భావిస్మత డ్ర! (వాడికి 

స్మధామైెతే) వాడిని ఒక త్థర డు సహాయంతో 

ఆకాశంపైకి పోయి, తరువాత వాటిని (అంటే 

పర వకత పై అవతరింపజేయబడే వ'హ మరియు 

ఇతర సహాయాలను) తెర ంచి చూడమను, 

అతడి ఈ యుకిత  అతడి క్రర ధావేశానిా దూరం 

చేయగ్లదేమో! 6   
16. మరియు ఈ విధంగా మేము దీనిని (ఈ 

ఖుర్ ఆన్  ను) సపషట మైెన సందేశాలతో 

అవతరింపజేశాము. మరియు నిశియంగా, 

అలాల హ్  త్థను క్రరిన వారికి సన్నారాం 

చూపుత్థడు. 7   

17. నిశియంగా (ఈ ఖుర్ ఆన్ ను) 

విశవసించిన వారి మరియు య్యదులు, 

స్మబ్రయీలు, కైెైసత వులు, మజూస్వలు 8 

 

6) పైది ఇమామ్  షౌకాని (ర'హా.) గారి త్థతపరాం. ఇమామ్  ఇబ్నా-కస్వ'ర్  (ర'హా.) గారి 

త్థతపరాం ఇలా ఉంది: 'ఎవడైతే – ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో కూడా – అలాల హ్ , 

దైవపర వకత  (స'అ.స.)కు సహాయపడడని భావిస్మత డ్ర! వాడిని (తన ఇంటి) కపుపకు ఒక త్థర డు 

వేసి దానితో ఉరివేసుకుని చూడమను. అతడి ఈ యుకిత  అతడి క్రర ధావేశానిా దూరం 

చేయగ్లదేమో!' 

7) చూడండి,14:4.  

8) అల్ -మజూస్: (Magians / Zoroastrians) అంటే మజూస్వలు. వారు Zerdusht అనే 

ఒక ఈరాన్  మతసా్మపకుణిణ  అనుసరిస్మత రు. వారి గ్ర ంథం పేరు, Zend - Avesta, వీరు రండు 

ُعوما   مهيردم ارقمررُب  ه٘ٗ  ضر  رمرنم  نم  ل
عههٖ  هئمسر  محش  نَّفم

ْلر ور ٰٰل  وم ممر ال هئمسر 
ْلر
 ُ ْيم     المعرشه
نُوما   اّلٰلر اهنَّ   اٰمر هيمنر  اَّلَّ ُل  خه يُدم

مرهيم  
َتر ٰنت   جر الٰصلهٰحته  مهلُوا  ورعر

رنم  اَّلم ا  متههر َتر ُل ير   اّلٰلر   اهنَّ   محشٰهرُ مهنم  عر فم
ا يُرهيمدُ      مر

نم  هُ  نر يرُظن   كر مر   اّلٰلُ  ارنم لَّنم يَّنمُصر
برب   هسر ُددم ب يرمم

ةه فرلم رر ٰخه نميرا وراَّلم ِفه اَّل 
فرلميرنمُظرم  عم  طر رقم َلم ُثمَّ  آءه  مر السَّ اهٰلر 

ا يرغهيمُظ  يمُدهٗ مر َّ كر ههَبر لم يُذم    هر
  

 ٰ نلم ارنمزر هكر  ٰذل كر هنٰت  اٰيٰ   هُ ور بري   ٍۣ ارنَّ ت  وَّ حمل 
ده ير  اّلٰلر  نم ي رهيم يم هم    ُد مر

 
  

اٰمر  هيمنر  اَّلَّ ا اهنَّ  اُدوم هر هيمنر  وراَّلَّ ُنوما 
الٰص  ُجومسر  ـ  به ور ممر ال ور ي  ورانلَّٰصٰ ر  ْيم
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మరియు బహుదైవారాధకులు అయిన వారి 

మధా పునరుతా్థన దినమున అలాల హ్  తపపక 

తీరుపచేస్మత డు. నిశియంగా, అలాల హ్  పర తి 
దానికి స్మకిష గా ఉంటాడు.  

18. ఏమీ? నీకు తెల్యదా? నిశియంగా, 

ఆకాశాలలో ఉనావనీా మరియు భూమిలో 

ఉనావనీా మరియు సూరుాడు, చందుర డు, 

నక్షత్థర లు, పరవత్థలు, సరవ వృక్షరాశి, సరవ 

జీవరాశి మరియు పర జలలో చాలా మంది, 

అలాల హ్ కు సాష్ట ంగం (సజా్ద) చేసూత  
ఉంటారని? 9  చాలా మంది శిక్షకు కూడా గురి 

అవుత్థరు. మరియు అలాల హ్  ఎవడినైతే 

అవమానం పాలు చేస్మత డ్ర, అతడికి గౌరవ 
మిపపంచ గ్లవాడు ఎవవడూ లేడు. 

నిశియంగా, అలాల హ్  త్థను క్రరిందే చేస్మత డు.  

(5/8)    (సజా్ద-6)    

19. * ఆ రండు విపక్ష తెగ్లవారు తమ 

పర భువును గురించి వాదులాడారు, కావున 

వారిలో సతా-తిరస్మకరులకు అగిా వస్మత ైలు 

కతిత రించబడి  (కుటిట ంచబడి) ఉంటాయి వారి 

తలల మీద్ సలసలకాగే నీరు పోయబడు 

తంది. 10   
20. దానితో వారి కడుపులలో ఉనాది 

మరియు వారి చరాాలు కరిగిపోత్థయి.  

21. మరియు వారి కొరకు (శికిష ంచటానికి) 

ఇనుప గ్ద్లు (సమెాటలు) ఉంటాయి.  

22. పర తి స్మరి వారు దాని నుండి (ఆ నరకం 

నుండి), దాని బాధ నుండి బయట పడటానికి 

 
అరాధా దైవాలున్నాయి అంటారు. ఒకటి చీకటి, రండ్రది వలుగు. వీరు ఈరాన్ లో 

మరియు ఇండియా పాకిస్మత న్ లలో ఉనా పార్సీలు. వీరు అగ్నిని పూజిస్మత రు. కాని అలాల హ్  

(సు.త.) సరవసృష్రట కి మూలాధారుడు అని కూడా విశవసిస్మత రు.  
9) చూడండి,13:15, 16:48-49.  

10) కొంద్రు వాాఖ్యాతలు వీరిని, విశావసులు మరియు సతా-తిరస్మకరులతో పోలాిరు. 

ఇతరులు బద్ర ్  యుద్ధ ంలో పోరాడిన విశావసులు మరియు ముష్రర క లైన మకకహ్ 

ఖురైషులతో  పోలాిరు. ఇబ్నా-కస్వ'ర్  (ర'హా) ఈ రండు వాాఖ్యాన్నలు సరైనవే అంటారు.  

اهنَّ   ُكوم٘احمط  ر ارْشم هيمنر  ُل    اّلٰلر وراَّلَّ صه يرفم
ةه ٰ  اّلٰلر اهنَّ محش بريمنرُهمم يروممر المقهيٰمر ه   لَعر

  ُُك 
ء  شر  م      ههيمدر َشر

رمم  ِفه   اّلٰلر نَّ  ار   تررر   ارل نم  مر  ٗ َلر ُجُد  رسم ي
مٰ  ررمضه السَّ اَّلم ِفه  نم  ورمر وٰته 

ورانل ُجومُم   ُر  مر المقر ور ُس  مم ورالشَّ
ر  ثهْيم كر ور آب   ور وراَّلَّ ُر  جر ورالشَّ براُل  ه

وراْلم
انلَّاسه  هنر  لريمهه محش  م  عر قَّ  حر ر  ثهْيم كر ور

ذر  ي ههنه  نم مر ور محش  اُب المعر ٗ    اّلٰلُ   َلر ا  فرمر
ا   ّلٰلر ااهنَّ  محش  م  ره كم م    نم مه  مر ُل  عر يرفم

آُء  رشر   يمكي
ٰم ٰهذٰ  صم م  نه خر ُموما ِفه ترصر هههمم نه اخم ب   حمسرر

ثهيرابر   رُهمم  ل هعرتم  ُقط  ا  ُروم فر كر هيمنر  فراَّلَّ
ههُم  قه ُرُءومسه ب  مهنم فروم محش يُصر هنم نَّار  م 

رمهيمُم     ممه اْلم
ُر  يُصم  م ُبُطوم   هٖ به هر ا ِفه ُُل مر   ىجتُد  وم نهههمم وراْلم

رُهمم مَّ  ل يمد  ا قر ور ده    مهُع مهنم حر
مهنم  ُُكَّمر  ا  مهنمهر مرُُجوما  َيَّ ارنم  ٘ا  اررراُدوم ا٘ 
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పర యతిాంచినపుపడలాల  తిరిగి అందులోకే 

నటట బడత్థరు. మరియు వారితో: 

"నరకాగిాని చవిచూడండి!" (అని అనబడు 
తంది).  

23. నిశియంగా, విశవసించి సత్థకరాాలు 

చేసే వారిని అలాల హ్  కిర ంద్ సలయేళ్ళు 

పర వహంచే సవరావన్నలలో పర వేశింపజేస్మత డు. 

అందులో వారికి బంగారం మరియు 

ముత్థాలతో చేయబడిన కంకణాలు 

తడిగింపబడత్థయి. అకకడ వారి కొరకు 

పటుట  వస్మత ైలు ఉంటాయి. 11  

24. ఎందుకంటే వారికి మంచి మాటల 

వైపునకు మారాద్రశకతవం చూపబడింది. 

మరియు వారికి సరవసోత త్థర లకు అరుహ డైన 

(అలాల హ్ ) యొకక మారాం వైపునకు 

మారాద్రశకతవం ఇవవబడుతంది.  

25. నిశియంగా, ఎవరైతే సత్థానిా 

తిరసకరిసూత  (పర జలను) అలాల హ్  మారాం 
నుండి మరియు మసిజ ద్  అల్ 'హరామ్  నుండి 

ఆటంకపరుస్మత రో 12 – దేనినైతే మేము అంద్రి 

కొరకు సమానంగా చేసి ఉన్నామో – వారు 

అకకడ నివసించేవారైన్న సరే, 13   లేదా 

బయట నుండి వచిిన వారైన్న సరే. మరియు 

 
11) చూడండి, 18:31.  
12) ఈ ఆటంకపరిచే వారు, మకకహ్ ముష్రర కులు. వీరు 6వ హజీర లో దైవపర వకత  ('స'అ.స.) 

మరియు అతని అనుచరు (ర'ది.'అనుహ మ్ )లను మకకహ్ లో పర వేశించకుండా ఆపారు. 

మరియు వారు హ్రదైబియా నుండి మరల్పోయారు. 

13) దీనిని ఈ విధంగా చాలా మంది వాాఖ్యాతలు వివరించారు: మసిజ ద్  అల్ -'హరామ్  మీద్ 

అకకడ నివసించే వారికి మరియు బయటి నుండి వచేి వారికి సరిసమానమైెన హకుక 

లున్నాయి. అంటే ఏ ముసిల ంకు అయిన్న ఏ సమయంలో గానీ రాతిర ం-బవళ్ళు, మసిజ ద్  
అల్ -'హరాంలో పర వేశించి 'తవాఫ , నమా'జ్ , 'ఉమాా మొద్లైనవి చేసే హకుక ఉంది. అతనిని 

ఎవవరూ, తన పార రానల నుండి ఆపరాదు. ఇక 'హరమ్  సరిహదుద లో ఉనా భూమిలో ఇండుల  

కటుట  కునా వారు తమ ఇండల  యజమానులు. కాని మిన్న, ము'జ్ ద్ల్ఫా, 'అరఫాత్  ('హజజ ్  
పార ంత్థలు) మాతర ం సరవ ముసిల ంల కొరకు ఉన్నాయి. వాటిపై ఎవవరీ యాజమానాం లేదు. 

ఈ విషయంపై ధరావేతత లంద్రూ ఏకీభవిసుత న్నారు. చూడండి, 2:125. 

ابر   ذر ُذومقُوما عر امخض ور ا فهيمهر يمُدوم م   اُعه غر
ررهيمقه 

    خجم اْلم
ُنوما   اّلٰلر اهنَّ   اٰمر هيمنر  اَّلَّ ُل  خه يُدم
مهلُ  اورعر م له ٰص لوا  َتر ٰنت   جر رهيم  ٰحته 
م  َتر ا ته مهنم  ر   هر َُير اَّلم ا نمٰهُر  فهيمهر نر  لَّوم

اوهرر  سر
ار لًُؤا  مهنم  لُؤم وَّ ذرهرب   محش  مهنم 

رهيمرر  ا حر راُسُهمم فهيمهر ْله    ور
يمح  له وم المقر مهنر  هبه  ي  الطَّ  

اهٰلر ٘ا  ورُهُدوم
ر  ٘ا اهٰٰل صه رمهيمده اورُهُدوم     طه اْلم

  
هيمنر  اَّلَّ فر اهنَّ  كر نر وم رُ   وم يرُصد  ور نم  ا  عر  
بهيمله   ده  ور   ّلٰله اسر جه مرسم

م رررامه ال اْلم
ه  ل لمنُٰه  عر جر هيم  ورآءر  اَّلَّ سر لنَّاسه 

رادها ِۨالمعر  وراْلم فهيمهه  ي رهدم  محش  كهُف  نم  ورمر
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ఎవరైన్న అందులో అపవితర త మరియు 

అన్నాయం చేయగోరుత్థరో, అలాంటి వారికి 

మేము బాధాకరమైెన శిక్షను రుచి 
చూపుత్థము.  

26. మరియు మేము ఇబార హమ్ కు ఈ 

గ్ృహం (క్'అబహ్) యొకక సథ ల్లనిి 

నిరా్దశంచి (చూపుతూ) 14  అతనితో: 

"ఎవవరినీ న్నకు స్మటిగా (భాగ్స్మవములుగా) 

కల్పంచకు. మరియు న్న గ్ృహానిా, పర ద్కిష ణ 

('తవాఫ ) చేసే వారి కొరకు, నమా'జ్  చేసే వారి 

కొరకు, వంగే (రుకూ'ఉ) మరియు స్మష్కట ంగ్ం 

(సజాద ) చేసే వారి కొరకు, పరిశుధధ ంగా 

ఉంచు."15  అని అన్నాము.  

27. మరియు పర జలకు 'హజ్్  యాతర ను 

గురించి పర కటించు: 16 వారు పాదాచారులుగా 

మరియు పర తి బలహనమైెన ఒంటె (సవారీ) 

మీద్ వస్మత రు. విశాలమైెన దూర పార ంత్థల 

నుండి నీ వైపుకు వస్మత రు.   

28. వారు, తమ కొరకు ఇకకడ ఉనా 

పర యోజన్నలను అనుభవించటానికి మరియు 

ఆయన వారికి జీవనోపాధగా పర స్మదించిన 

పశువుల మీద్, నిరీణ త దిన్నలలో అలాల హ్  
పేరును సారించి (జి"బహ ్ చేయటానికి). 

కావున వాటిలోంచి (వాటి మాంస్మనిా) తినండి 

 

14) నూ'హ్  ('అ.స.) 'తూఫాన్  తరువాత, క'అబహ్ గ్ృహానిా నిరిాంచినవారు ఇబార హమ్  

('అ.స.) మరియు అతని కుమారులు ఇస్మా'యీల్  ('అ.స.) ఆ తరువాత 40 

సంవతీరాల పిదప్ మస్ిద  అల్ -అ'ఖ్సీ నిరిాంచబడంది. (ముసాద్  అ'హాద్  5/150, 

166, 167 మరియు ముసిల ం, కిత్థబుల్  మస్మజిద్ ). 

15) 'తవాఫ  మరియు నమా'జ్  కేవలం ఈ క'అబహ్ కే పర తేాకించబడాాయి. కావున అలాల హ్  

(సు.త.) ఆజు  పర కారం కేవలం క'అబహ్ కు మాతర మే 'తవాఫ  చేయాల్ మరియు కేవలం ఈ 

క'అబహ్  వైపునకే ముఖం చేసి నమా'జ్  చేయాల్. ఈ క్'అబహ్ ను విడచి ఏ ఇతరదానికి 

'తవాఫ  చేయటం లేక్ దాని వైపునకు ముఖం చేసి నమా'జ  చేయటం 

సతు-తిరసాకరం (కుఫర ్ ) అవుత్యంది.  

16) 'హజజ ్  వివరాలకు చూడండి, 2:196-203 మరియు వాటి వాాఖ్యాన్నలు. 

مهنم   قمُه  ن ذه هُظلمم   ب راد ٍۣ 
هاهْلم ب فهيمهه 

مم   اب  ارَله ذر  خجم عر

بمرٰههيم  ه َّله امنرا  بروَّ اهذم  مر ور ريمته   نر كر مر  اْلم
م   ارنم  هكم به ه ـ ً يم  شر َّلَّ تُشم ه  ر ا وَّطر رم بريمّٰته
ه  الل ور ر  هفهْيم آئ عه  طَّ كَّ الر  ور ر  همهْيم آئ قر

لم
ُجومده     الس 

 
 

يرامتُومكر  رج ه  هاْلم ب انلَّاسه  ِفه  ارذ هنم  ور
ر مهنم   يَّامتهْيم امهر   ه ضر

ٰ ُُك  اًَّل وَّلَعر رهجر
مهيمق   ج   عر

ه فر
  يحضُُك 
ه  نر هر شم ير ل  مر ا  كُ فهعر ا ُدوم يرذم ور رُهمم  ل وا  رُ  
٘   اّلٰله مر  سم ا م ٰ ِفه لَعر لُوممٰت   عم مَّ اريَّام     

امه  رنمعر اَّلم ةه  برههيممر هنمٍۣ  م  ُهمم  زرقر رر ا  مجت  مر
هسر   رآئ

اْلم عهُموا  ارطم ور ا  مهنمهر فرُُكُوما 
ر  قهْيم  يمن المفر
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మరియు లేమికి గురి అయిన నిరుపేద్లకు 

తినిపంచండి. 17  

29. తరువాత వారు 'హజజ ్  ఆచారాలు 18  

(తఫ్స్ ') మరియు మొకుకబడులు (నుజు'ర్ ) 
పూరిత చేసుకొనిన పద్ప ఆ పార చీన గ్ృహం 

(క'అబహ్) యొకక ప్ర దకిిణ చేయాల్. 19  

30. ఇదే ('హజజ ్ )! మరియు ఎవడైతే 

అలాల హ్  విధంచిన నిషేధాలను (పవితర  

నియమాలను) ఆద్రిస్మత డ్ర, అది అతని 

కొరకు, అతని పర భువు వద్ద  ఎంతో మేలైనది. 

మరియు మీ కొరకు ఇదివరకు మీకు 

(నిష్రధధ మని) చెపపబడినవి తపప, 20   ఇతర 

పశువులనీా ధరాసమాతం చేయబడాాయి. 

ఇక మీరు విగ్ర హారాధన వంటి మాల్నాం నుండి 

దూరంగా ఉండండి. మరియు అబద్ద పు 

(బూటకపు) మాటల నుండి కూడా దూరంగా 

ఉండండి.  

 
17) అయాామిమ్  మ'అలూమాత్ : అంటే జి''బహ ్ చేసే దిన్నలు, అంటే 10వ తేది మరియు 

దాని తరువాత 3 దిన్నలు, అంటే 11, 12, 13 జు'ల్ -'హజజ ్  తేదీలు. ఆ మాంసం నుండి 

నిరుపేద్లకు పంచటం విధ.  ఈ జి''బహ ్  ఇస్మా'యీల్  ('అ.స.)ను, అతని తండిర  ఇబార హమ్  

('అ.స.) – అలాల హ్  (సు.త.) ఆజు తో – జి''బహ ్  చేసిన సంద్రాునిా జాు పకం చేసుక్రవ 

టానికే. అలాల హ్  (సు.త.) ఆజు ను శిరస్మవహంచటమే పర తి ముసిల ం విధ. చూ. 37:102-107. 

18) అంటే 10వ జు'ల్ -'హజజ ్ న మొద్టి షై'త్థన్  (జమరతల్  'అఖబహ్ )కు – ఏదైతే 

మకకహ్ వైపు ఉందో – ఏడు కంకరరాళ్ళల  రువివ, ఖురాానీ చేసి, తల వంటుర కలను 

కతిత రించుకుంటే, అది చినా 'హలాల్  (త'హల ల అవవల్ ) అవుతంది. అంటే ఇ'హాామ్  
నిషేధాలనీా ముగిసిపోత్థయి. కాని 'తవాఫ  ఇఫాదా ('జాారహ్ ) చేసే వరకు భారాతో 

సంభోగ్ం చేయడం నిష్రద్ధ ం.  
19) 'తవాఫె-'జ్దురహ్ : ఇది విధ, తపపక చేయవలసింది. ఇది 'అరఫాత్  నుండి బయలు 

దేరి 9-10 తేదీల మధా రాతిర  ము'జ్ ద్ల్ఫాలో గ్డిప 10వతేదీ ఉద్యం మొద్టి షై'త్థన్  
(జమరతల్  'అఖబహ్ ) కు ఏడురవవలు రువివ, 'ఖురాానీ ఇచిి తలవంటుర కలు 

కతిత రించుకొని, ఇ'హాామ్  విడిచిన తరువాత మకకహ్ కు పోయి క'అబహ్ గ్ృహం చుటూట  

ఏడుస్మరుల  పర ద్కిష ణ చేయటం. ఇది 10, 11, 12 జు'ల్ -'హజజ ్  తేదీలలో పూరిత చేయాల్. దీని 

తరువాత భారాతో సంభోగ్ం చేయవచుి. ఇది చివరి 'హలాల్  (త'హల ల ఆఖర్). 

వివరాలకు చూ. 2:196-197.  

20) చూడండి, 5:3.  

 
ُومفُوما  َلم ور ثرُهمم  ترفر ُضوما  رقم َلم ُثمَّ 

ررهُ  ر مم ور نُُذوم فُوما بها َلم وَّ تهيم طَّ ريمته المعر   قه  ْلم
   

هكر  ُحُرمٰته  ور مخض  ذٰل مم  ه ي عرظ  نم    اّلٰله مر
هُ  عهنمدر  فر  ٗ َلَّ ر  ْيم خر ههٖ ور  ب  اُحهلَّتم محش  رر ور

ُيتمٰل  ا  مر اهَّلَّ  اُم  رنمعر اَّلم لرُكُم 
لريمُكمم  مهنر    عر سر  هجم الر  ترنهُبوا  فراجم

ثر  روم لر ا اَّلم هُبوما قروم ترن ره الز   نه وراجم  يحض   وم
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31.  ఏకాగ్ర చితత ంతో (ఏకదైవసిదాధ ంతంతో)21 

అలాల హ్  వైపునకే మరలండి, ఆయనకు స్మటి 

(భాగ్స్మవములను) కల్పంచకండి. అలాల హ్ కు 

స్మటి కల్పంచిన వాని గ్తి ఆకాశం నుండి కిర ంద్ 

పడిపోయే వాని వంటిదే! వానిని పకుష లైన్న 

ఎతత కొని పోవచుి, లేదా గాల్ అయిన్న దూర 

పర దేశాలకు ఎగుర గొటుట కు పోవచుి!  

32. ఇదే! మరియు ఎవడైతే, అలాల హ్  

నియమించిన చిహాాలను22  గౌరవిస్మత డ్ర, అది 

నిశి యంగా, హృద్యాలలో ఉనా దైవభీతి 

వలల నే!  

33. ఒక నిరీణ త కాలం వరకు మీకు వాటిలో 

(ఈ పశువులలో) లాభాలున్నాయి. 23  ఆ 

తరువాత వాటి గ్మాసా్మనం (జిబహ ్ చేయబడే 

సా్మనం) పార చీన గ్ృహమే (క'అబహ్యే)!  

34.  మరియు పర తి సమాజానికి మేము ధరా 

(ఖురాానీ)  ఆచారానిా 24   నిరాధ రించి 

ఉన్నాము. మేము వారి జీవనోపాధ కొరకు 

పర స్మదించిన పశువులను, వారు (వధంచే 

టపుపడు) అలాల హ్  పేరును ఉచిరించాల్. 

ఎందుకంటే మీరంద్రి ఆరాధా దైవం ఆ ఏకైెక 

దేవుడు (అలాల హ్ )! కావున మీరు ఆయనకు 

 

21) హ్రనఫా': అంటే ఒకే వైపుకు మొగా్టం. అంటే ఏకదైవ సిదాధ ంత్థనిా పాటించటం. ఆరాధ 

నలను కేవలం ఆ ఏకైెక ఆరాధ్యాడైన అలాల హ్  (సు.త.)కే పర తేాకించుక్రవటం. ఇంకా చూ. 

2:135. 

22) ష'ఆఇరలా్లహ్ : అలాల హ్  నియమించిన చిహాాలు అంటే 'సఫా-మరావలు మరియు 

ఖురాానీ  పశువులు మొద్లైనవి. ఇంకా చూడండి, 5:2.   
23) అంటే ఖురాానీ పశువులను, జి''బహ ్ చేయనంతవరకు వాటిని వినియోగించుక్రవటం 

ధరా సమాతమే! అంటే ఒకవేళ్ అది ఒంటె ఉంటే దానిపై ఎకిక 'హజజ ్  కు పోవచుి. ('స. 

బు'ఖ్యరీ). 

24) అల్ -మనాసికు: అంటే, విధేయత లేక ఆరాధన అంటే అలాల హ్  (సు.త.) స్మనిాధాం 

పంద్టానికి, అలాల హ్  (సు.త.) పీర తి కొరకు అలాల హ్  (సు.త.) ఆజాు పంచిన ఆచారాలను 

పూరిత  చేయటం. అలాల యేతరుల పేరుతో ఖురాానీ చేయటం నిష్రద్ధ ం ('హరాం). 'హజజ ్  

ఆచారాలు కూడా మన్నసిక  అనబడత్థయి. దీని ఏకవచనం నుసుకున్ .  

آءر  ه   ُحنرفر ٰ ر    ّلله هكه مُ غرْيم ر شم بههٖ ْيم محش  
هكم  ور  ي شم نم  هاّلٰله مر رنَّمر   ب رَّ مهنر  فركر ا خر

وهيم   وم ترهم
ُ ار ْيم ُفُه الطَّ طر ترخم آءه فر مر السَّ
يمق   حه ن  سر

كر م مر هيمُح ِفه ههه الر        ب
هكر  هرر  مخض  ذٰل آئ عر شر مم  ه ي عرظ  نم    اّلٰله ورمر
هنَّ  ا مه فرا ُقلُومبه تر نم هر

ي الم ور      قم
فه  مر يم لرُكمم  ا   نر هر

٘
اهٰٰل ل  افهُع  جر

ار  
اه  ا٘  هل هر ُّمر ُثمَّ  ًّما  سر ريمته م  اْلم ٰلر 

تهيمقه  عر
 خجم الم

ًك  نمسر مر لمنرا  عر جر ة   اُمَّ ه 
لهُك  ور

مر   ُكُروا اسم رذم ه ُهمم   اّلٰله َل  زرقر ا رر ٰ مر لَعر
امه  رنمعر اَّلم ةه  برههيممر هنمٍۣ  ٰ محش  م  هل اه مم ُهكُ فرا َٰلر  

فرلر  در  احه لهُموم وَّ ارسم ر محش  اٗه٘  ب ه ور ه  ش 
مُمخم  ر ال  يحض  بهتهْيم
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మాతర మే విధేయులై  (ముసిల ంలై) ఉండండి. 

మరియు వినయ విధేయతలు గ్లవారికి 

శుభవారత  నివువ.  

35. (వారికి) ఎవరి హృద్యాలైతే, అలాల హ్  

పేరు ఉచిరించబడినపుపడు భయంతో వణికి 
పోత్థయో మరియు ఆపద్లలో సహనం 

వహస్మత రో మరియు నమా'జ్  సా్మపస్మత రో 

మరియు వారికి పర స్మదించిన జీవనోపాధ నుండి 

ఇతరులపై ఖరుి చేస్మత రో!  

36. ఖురాానీ పశువులను, 25   మేము మీ 

కొరకు అలాల హ్  చిహాాలుగా చేశాము; మీకు 

వాటిలో మేలునాది. కావున వాటిని (ఖురాానీ 

కొరకు) నిలబ్నటిట  వాటిపై అలాల హ్  పేరును 

ఉచిరించండి. అవి (పార ణం విడిచి) పర కకల 

మీద్ పడిపోయిన తరువాత మీరు వాటిని 

తినండి. 26  మరియు యాచించని పేద్లకు 
(ఆగ్తాపరులకు) మరియు యాచించే 

పేద్లకు కూడా తినిపంచండి. మీరు 

కృతజు తలు చూపాలని, మేము వాటిని మీకు 

ఉపయుకత ంగా చేశాము.  

37.  వాటి మాంసం గానీ, వాటి రకత ం గానీ 

అలాల హ్ కు చేరవు! కానీ మీ భయభకుత లే 

ఆయనకు చేరుత్థయి. మీకు సన్నారాం చూప 

నందుకు, మీరు అలాల హ్  ఘనతను కొనియాడ 

 

25) బుద నున్ , బద్నతన్  యొకక బహువచనం. అంటే బాగా బలసిన పశువు. స్మధారణంగా 

ఈ శబద ం ఒంటెలకే వాడబడుతంది. కానీ 'హదీస్ 'ల పర కారం, ఖురాానీ కొరకు తేబడిన 

ఆవులు ఎడుల  మొద్లైనవాటిని సూచిసుత ంది.  
26) అంటే వాటి రకత ం పూరిత గా పారిన తరువాత అవి పూరిత గా కద్లకుండా పడిపోయిన 

తరువాత వాటిని తినండి. ఎందుకంటే సజీవిగా ఉనా పశువు మాంసం తినటం నిష్రద్ధ ం, 

(అబూ-దావూద్ , తిరిాజీ'). 'ఖురాానీ పశువు మాంసం సవయంగా తినటం కొంద్రు 

ధరావేతత లు వాజిబ్ గా మరి కొంద్రు ముసత హబ్ గా ఖరారు చేశారు. 'ఖురాానీ, 'హజజ ్  

సమయంలోనేగాక, జు'ల్ -'హజజ ్   పండుగ్ కొరకు కూడా చేయాల్ 108:2, అంటే ఎవరు 

'హజజ ్  యాతర కుపోరో, వారు తమ ఇండల లో 10-13 వ జు'ల్ -'హజజ ్  రోజులలో ఖురాానీ 

చేయాల్. ఇది 'ఈద్  నమాజ్  తరువాత చేయాల్. (స. బు'ఖ్యరీ)  

 
 

ُذكهرر  اهذرا  هيمنر  لرتم   اّلٰلُ   اَّلَّ ورجه
ا٘  مر  ٰ لَعر هيمنر  ورالٰصبه بُُهمم  قُلُوم
ا  مهمَّ ور لٰوةهحمل  الصَّ مُمقهيمًّمه  ال ور ابرُهمم  ارصر

نر  زرقمنُٰهمم ُينمفهُقوم    رر

لمنٰ  عر جر نر  ُدم لر وراْلم ا  هنم    ُكمم هر م 
هره   آئ عر ا فه لرُكمم    اّلٰله شر ر خر   يمهر حمط ْيم

مر  ذم فرا  اسم ا   اّلٰله ُكُروا  لريمهر عر
آ  ور ا مجت  فَّ صر بُهر ُجُنوم برتم  ورجر فراهذرا 

هعر   ان المقر عهُموا  ارطم ور ا  مهنمهر فرُُكُوما 
 َّ مُمعمَتر ال لرُكمم  محش  ور ا  نٰهر رم خَّ سر هكر  ٰذل كر

نر  ُكُروم رشم لَُّكمم ت     لرعر
ا   ّلٰلر ا لر  ا يَّنر لرنم   ُمهر آؤُ   ُْلُوم َّلر دهمر ا هر ور
 ٰ ل يَّنرا كه ور مهنمُكمم َُلُ نم  ٰوي  اتلَّقم محش   

خَّ  سر هكر  ٰذل وا  كر ُ ه ب  ُكر تله لرُكمم  ا  ررهر
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టానికి, ఈ విధంగా ఆయన వాటిని మీకు 

వశపరిచాడు. సజజ నులకు శుభవారత ను 

వినిపంచు! (3/4)  

38. * నిశియంగా, అలాల హ్  విశవసించిన 

వారిని కాపాడుత్థడు. నిశియంగా, అలాల హ్  
ఏ విశావస ఘాతకుణిణ  మరియు కృతఘ్నాణిణ  

పేర మించడు.  

39. తమపై దాడి చేసిన వారితో యుద్ధ ం 

చేయటానికి అనుమతి ఇవవబడుతోంది. 27  

ఎందుకంటే వారు అన్నాయానికి గురి 
చేయబడాారు. నిశియంగా, అలాల హ్  వారికి 

సహాయం చేయగ్ల స్మమరాాం గ్లవాడు.  

40. వారికి ఎవరైతే కేవలం: "మా పర భువు, 

అలాల హ్ !" అని అనాందుకు మాతర మే, 

అన్నాయంగా తమ ఇండల  నుండి తరిమివేయ 
బడాారో! ఒకవేళ్ అలాల హ్  పర జలను కొంద్రిని 

మరికొంద్రి నుండి అడాుకొకకపోతే 28 – కైెైసత వ 

సన్నాసుల మఠాలు, చరిిలు, య్యదుల 

పార రాన్నలయాలు 29  మరియు మసిజ దులు – 

ఎకకడైతే అలాల హ్  పేరు అతాధకంగా సారించ 

బడుతందో, అనీా ధవంసం చేయబడి 

ఉండేవి. 30   తన కారాానికి సహాయపడే 

వానికి, అలాల హ్  తపపకుండా సహాయం 

చేస్మత డు. నిశియంగా, అలాల హ్  మహా 
బలవంతడు, సరవ శకిత మంతడు.  

 

27) ఈ ఆయత్ లో, ఖుర్ ఆన్  అవతరణలో, మొద్టిస్మరి ఆతారక్షణ కొరకు యుద్ధ  పరిమితి 

ఇవవబడింది. 'అబుద లాల హ్  ఇబ్నా 'అబాాస్  (ర'ది.'అ.) కథనం పర కారం ఈ ఆయత్  దైవపర వకత  

(స'అ.స.) మకకహ్ నుండి మదీనహ్ వలసపోయిన వంటనే అవతరింపజేయబడింది, 

మొద్టి హజీర  మొద్ట్లల . దీని తరువాత రండవ హజీర లో ఆయాత్ లు 2:190-193 

అవతరింపజేయ బడాాయి. ఆ తరువాత, 2:216, 224 అవతరింపజేయబడాాయి.  
28) ఇటువంటి వాకాానికి చూడండి, 2:251.  

29) య్యద్ విదావంసులు (అ'హ్ బార్ లు) తమ మత ధరాాలను ఉపదేశించే సాలాలు, లేక 

య్యదుల పార రాన్నలయాలు (సైనగోజస్  / Synagogues) అనబడత్థయి.  
30) ధరా స్మవతంతర ాం కొరకు ఆయుధాలు ఎతత క్రవడం అతావసరమైెన పని. చూ. 2:193. 

ٰدىُكمم   اّلٰلر  هر ا  مر  ٰ ه محش  لَعر ه رش  ب ور
ر  نهْيم سه مُمحم    ال

نُوما  اّلٰلر اهنَّ   اٰمر هيمنر  اَّلَّ نه  عر محش يُٰدفهُع 
ُفوم ُُكَّ   ب  َّلر َُيه   اّلٰلر اهنَّ   وَّان  كر ر    خر
 خجم 

ه اُذهنر   ه ل هارنَُّهمم ُظلهُموما يُٰقترلُ يمنر ّلَّ نر ب محش وم
اهنَّ  يمُر  اّلٰلر ور ده هههمم لرقر ٰ نرصم  يحض لَعر
 

دهير  مهنم  رهُجوما  اُخم هيمنر 
ه ا ِۨاَّلَّ هغرْيم ب رهههمم 

لُوما   يَُّقوم ارنم   ٘ اهَّلَّ ق    ب نرا حر   محش اّلٰلُ   رر
فمعُ  در َّلر  روم ل ُهمم   اّلٰله   ور برعمضر  انلَّاسر 
َّهُ  ل هبرعمض   مرتم ب ه صر د  هيرعر ور مهُع  اور   ب

كر  يُذم ُد  ٰسجه مر وَّ لروٰتر  ا وَّصر فهيمهر ُر 
ُم   ًا  اّلٰله اسم ثهْيم نَّ  محش  كر رنمُصر َلر   اّلٰلُ ور

ٗه  يَّنمُصُ نم  زهيمزر    اّلٰلر اهنَّ  محش  مر عر وهيٌّ  قر
لر
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41. వారే! ఒకవేళ్ మేము వారికి భూమిపై 

అధకారానిా పర స్మదిసేత , వారు నమా'జ్  
సా్మపస్మత రు, విధదానం ('జకాత్ ) ఇస్మత రు 

మరియు మంచిని ఆదేశిస్మత రు మరియు చెడు 

నుండి వారిస్మత రు. 31   సకల వావహారాల 

అంతిమ ఫ్ల్తం అలాల హ్  చేతిలోనే 

(ఆధీనంలోనే) ఉంది.  

42. మరియు (ఓ ము'హమాద్ !) వారు 

(సతా-తిరస్మకరులు) ఒకవేళ్ నినుా అసతా 

వాదుడవని తిరసకరిసేత  (ఆశిరాపడకు); 

వాసత వానికి, వారికి పూరవం నూ'హ్ , 'ఆద్  
మరియు స'మూద్  జాతల వారు కూడా 

(తమ పర వకత లను) అసతావాదులని 

తిరసకరించారు;  

43. మరియు ఇబార హమ్  జాతివారు 

మరియు లూ'త్  జాతి వారు;  

44. మరియు మద్ యన్  వాసులు 

కూడాను! అంతేకాదు మూస్మ కూడా అసతా 
వాదుడని తిరసకరించబడాాడు. కావున నేను 

సతా-తిరస్మకరులకు (మొద్ట) కొంత వావధ 

నిచిి, తరువాత పటుట కుంటాను. (చూశారా!) 

ననుా తిరసకరించడం వారి కొరకు ఎంత 

ఘోరమైెనదిగా ఉండనో!  

45. (ఈ విధంగా), మేము ఎనోా పురాలను 

న్నశనం చేశాము. ఎందుకంటే, వాటి (పర జలు) 

దురాారాులై ఉండిరి. (ఈ న్నడు) అవి 

న్నశనమైె, తమ కపుపల మీద్ తలకిర ందులై పడి 

ఉన్నాయి, వారి బావులు మరియు వారి 

 

31) ఈ ఆయత్ లో ఇస్మల మీయ రాజాం యొకక మూల సూత్థర లు పేరొకనబడాాయి. (i) 

నమా'జ్ , (ii) 'జకాత్ , (iii) మంచిని ఆదేశించడం లేక పోర తసహంచడం, (iv) చెడును 

నిరోధంచడం లేక నివారించడం మరియు (v) షరీయత్  పర కారం శిక్ష విధంచడం మొద్లైనవి. 

ఇటువంటి సూత్థర లు ఇపుపడు స'ఊదీ 'అరేబియాలోనే అతాధకంగా పాటించబడు 

తన్నాయి. కాబటిట  అకకడ పర పం చంలో ఏదేశంలోలేని శాంతిభద్ర తలుఉన్నాయి. 

అలాల హ్ (సు.త.)దానిని భద్ర పరచుగాక ఆమీన్! 

ر  اَّلم ِفه  ٰنُهمم  كَّ مَّ اهنم  هيمنر   رمضه ارَّلَّ
ور ارقر  لٰوةر  الصَّ كٰ اُموا  الزَّ ةر  واٰترُوا 
ار  ه مر ور ب ا  نه  ا ُروم عر وما  نرهر ور ُرومفه  عم ممر ل

ره 
مُمنمكر ه ور  محشال ٰ ره  ّلله ُُموم

قهبرُة اَّلم     َعر
 

برتم  ذَّ كر دم  قر فر بُومكر  ه ذ  ي كر اهنم  ور
ُد  ثرُموم در وَّ ح  وََّعر بملرُهمم قرومُم نُوم  يحض قر

 
 
 

ُ مُ قروم ورقرومُم اهبمرٰههيممر ور   يحض ومط   ل

ٰحُب  ارصم يرنر وَّ دم مر كُ مجت     ِٰس ُموم ذ هبر  ور
ُتُهمم فرار  ذم ارخر ُثمَّ  كٰفهرهيمنر 

هلم ل لريمُت  مجت  مم
ه  ْيم نر نركه يمفر كر    فركر

 

ر  ورِهه ا  نٰهر لركم ارهم يرة   قررم هنم  م  هنم  ي 
ر فركر

احمس  هر ُعُرومشه  ٰ اوهيرةر لَعر ر خر فرِهه ةر  همر ال ظر
لرة  وَّ  عرطَّ   م 

هْئم ب صم  ور
يمد  مَّ  قر    شه
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ద్ృఢమైెన క్రటలు గూడా పాడుపడి 

ఉన్నాయి!  

46. ఏమీ? వారు భూమిలో పర యాణం 

చేయరా? దానిని, వారి హృద్యాలు 

(మనసుసలు) అరాం చేసుక్రగ్లగ్టానికి 

మరియు వారి చెవులు దానిని వినటానికి? 

వాసత వమేమిటంటే వారి కనుాలైతే గుర డాివి 

కావు, కాని ఎద్లలో ఉనా హృద్యాలే 

గుర డాివయి పోయాయి.  

47. మరియు (ఓ ము'హమాద్ !) వారు 

నినుా శిక్ష కొరకు తంద్రపడుతన్నారు.32 

కాని, అలాల హ్  తన వాగాద న్ననిా భంగ్పరచడు. 

మరియు నిశియంగా, నీ పర భువు వద్ద  ఒక్క 

దినం మీ లకకల పర కారం వేయి సంవతీరా 

లకు సమానమైెనది. 33  

48. మరియు దురాారాంలో మునిగి ఉనా 

ఎనోానగ్రాలకు నేను వావధనిచాిను! తరు 

వాత వాటిని (శికిష ంచటానికి) పటుట కున్నాను. 

(వారి) గ్మాసా్మనం న్న వైపునకే కదా!"  

49. (ఓ ము'హమాద్ !) వారితో ఇలా అను: 

"ఓ మానవులారా! నేను కేవలం మీకు 

సపషట ంగా హచిరిక చేసేవాడను మాతర మే!"  

50.  కావున ఎవరైతే, విశవసించి 

సత్థకరాాలు చేస్మత రో, వారికి క్షమాపణ 

మరియు గౌరవపర ద్మైెన జీవనోపాధ 

 

32) చూడండి, 6:57, 8:32 మరియు 13:6.  
33) మానవుల 'కాల గ్ణనం' భూమి, సూరా-చందుర ల సంచారంతో బంధంపబడివుంది. 

అలాల హ్  (సు.త.) కాలానికి పరిమితడైనవాడు కాడు. ఆయన అంతరాామి ఆయనకు 

మొద్లు, ముగింపు అనేవి లేవు. ఏవైతే కాలానికి సంబంధంచినవో!  ఇంకా చూడండి, 70:4. 

అకకడ దైవ దూతల పర యాణం మానవుల లకక పర కారం యాభైవేల సంవతసరాలతో 

సమానమైెన  ఒకక దినంలో పూరిత  చేస్మత రు, అని ఉంది. అంటే వారంత వేగ్ంగా పర యాణం 

చేస్మత రనామాట.  దీనిని సమరాించటానికి ఎనోా 'స'హ'హ్  'హదీస్ 'లున్నాయి. అలాల హ్  

(సు.త.) అన్నాడు: 'నేనే కాల్లనిి (అదాహు ్).'   

 
ِفه ارفرلرمم  وما  ُ ْيم رسه ي ررم     تركُ   ضه اَّلم نر فر وم

ا٘  ههر ب نر  قهلُوم يَّعم قُلُومبر  ُهمم 
ر اٰذرانر   ل اروم 

ا  ههر ب نر  ُعوم مر َّسم ترعمًّمر مجت  ي َّلر  ا  هنَّهر فرا
المُقلُومُب  ترعمًّمر  نم  لٰكه ور اُر  ربمصر اَّلم

ره  ُدوم م ِفه الص  ّٰته
   الَّ

ها  ب نركر  لُوم ترعمجه رسم ي ذر ور لرنم    ابه لمعر ور
ملهفر   هٗ   اّلٰلُ َي  در نمدر  ًما عه يروم اهنَّ  ور   محشورعم
هكر  ب  ا ترعُ   رر همَّ نرة  م  رلمفه سر نر  كر وم   د 

  
ر  ِهه ا ور رهر ل لريمُت  ارمم يرة   قررم هنم  م  هنم  ي 

ر َكر ور
  ُ ْيم الممرصه  َّ اهٰلر ور امجت  ُتهر ذم ارخر ُثمَّ  ةر  همر ال ظر

 خجم 
اهنَّمر  انلَّاُس  ا  يٰ٘اري هر ار قُلم  ُكمم  لر ا  نر ا٘ 

به  يمرر م  ر نرذه  ممه  ْيم

ه  الٰصلهٰحته ور ُنوما  اٰمر يمنر  فراَّلَّ مهلُوا  عر
ةر  فهرر غم رُهمم مَّ رهيممر ل

رهزمقر كر      وَّ
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ఉంటాయి. 34  

51.  కాని ఎవరైతే మా సూచనలను 

కించపరచటానికి పర యతిాస్మత రో అలాంటి 

వారు తపపక భగ్భగ్ మండే నరకాగిా 

వాసులవుత్థరు.  

52.  మరియు (ఓ పర వకాత !) నీకు పూరవం 

మేము పంపన ఏ సందేశహరుడు గానీ, లేదా 

పర వకత  గానీ, (న్న సందేశానిా పర జలకు) 

అందించి (వినిపంచి) నపుడు, షై'త్థన్  దానిని 

కలుష్రతం చేయటానికి పర యతిాంచాడు. 35 

కాని షై'త్థన్  కల్పంచిన కలుష్రత్థనిా అలాల హ్  

నిరూాల్ంచాడు. ఆ తరువాత అలాల హ్  తన 

ఆయాతలను సాిరపరచాడు. 36  మరియు 

అలాల హ్  సరవజుు డు, మహావివేచన్నపరుడు;  

53.  ఎవరి హృద్యాలలో రోగ్ముందో! 37  

మరియు ఎవరి హృద్యాలు కఠినమైెనవో, 

వారికి షై'త్థన్  కల్పంచేవి (సందేహాలు) ఒక 

పరీక్షగా చేయబడటానికి. మరియు 

నిశియంగా, ఈ దురాారాులు విరోధంలో 

చాలా దూరం వళిు పోయారు.  

54.  మరియు జాు నమొసంగ్బడినవారు ఇది 

(ఈ ఖుర్ ఆన్ ) నీ పర భువు తరఫు నుండి 

వచిిన సతామని తెలుసుకొని దానిని 

విశవసించటానికి, వారి హృద్యాలు దాని 

వైపునకు వినమాతతో మొగా్టానికి. మరియు 

నిశియంగా, అలాల హ్  విశవసించే వారికి రుజు 

మారాం వైపునకు మారాద్రశకతవం38  చేస్మత డు.  

 
34) చూడండి, 8:4.  
35) చూడండి, 6:112. 

36) చూడండి, 11:1. 

37) చూడండి, 2:10. 

38) అల్ -హ్యది (94): (సేకరించబడిన పద్ం) The Guide, మారగ దరశకుడు. Leader,  

సన్నారాం చూపువాడు. ఇది అలాల హ్  (సు.త.) అతాతత మ పేరల లో ఒకటి.  

 
زهيمنر   ُمٰعجه اٰيٰتهنرا   ٘ م ِفه وما  عر سر هيمنر 

وراَّلَّ
يممه  رحه ٰحُب اْلم ٰٓئهكر ارصم    اُول

 
بملهكر مهنم رَّ  لمنرا مهنم قر ا٘ اررمسر ل  ورمر  ُسوم

٘  وَّ  اهَّلَّ به   
نر  َّلر 

٘
ِٰن ترمر   ارلمقر   اهذرا 

يمطٰ ا ُخ  لشَّ يرنمسر فر نهيَّتهٖهمجت  اُمم  ٘ م   اّلٰلُ ُن ِفه
ُم   يمٰطُن ُثمَّ َُيمكه قه الشَّ

ا يُلم   اّلٰلُ مر
كهيممر  اّلٰلُ ور محش اٰيٰتههٖ  لهيممر حر  يحض عر
 

فهتمنرًة  يمٰطُن  الشَّ قه 
يُلم ا  مر عرلر  رجم ه َل 
م  ِفه هيمنر  هّلَّ قُ ل  ه وم لُ   ررضر ب مَّ ههمم 

الم  قُلُ وَّ يرةه  اسه ر ااهنَّ  ور محش  بُُهمم وم قر لٰظلهمهْيم
ٍۣ برعهيمد   اق  قر م شه ٰفه

 يحض  لر
ارنَُّه  وَّ  المعهلممر  تُوا  اُوم هيمنر  اَّلَّ لرمر  رعم َله

مهنم   رق   هكر اْلم ب  هٖه   رَّ ب مهُنوما  ُيؤم فر
بُُهمم  قُلُوم  ٗ َلر بهتر  ُتخم اهنَّ  محش  فر   اّلٰلر ور

اده   رهر ه ل ٰ نر يم اَّلَّ ا ر   صه اهٰٰل  ٘ا  ُنوم ط   ا مر
ترقهيم  سم      م  م 



22-  ِ   భాగం: 17 22. సూరహ్  అల్ ’హజ్్ 672 17 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ الَحج 
 

 

A-17 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

55.  మరియు సతా-తిరస్మకరులు దీని (ఈ 

ఖుర్ ఆన్ ) గురించి – అకస్మాతత గా అంతిమ 

ఘడియ వచేివరకు లేదా ఆ ఏకైెక దినపు శిక్ష 

అవతరించే వరకు – సందేహంలో పడి 

ఉంటారు.39   

56.  ఆ రోజు సరావధపతాం అలాల హ్ దే. 40  

ఆయన వారి మధా తీరుపచేస్మత డు. కావున 

విశవసించి సత్థకరాాలు చేసేవారు 

పరమానంద్కరమైెన సవరావన్నలలో ఉంటారు.  

57.  కాని, ఎవరైతే సతా-తిరస్మకరులై, మా 

సూచనలను అబదాధ లని తిరసకరించారో, 

వారికి అవమానకరమైెన శిక్ష ఉంటుంది.  

58.  ఎవరు అలాల హ్  మారాంలో తమ ఇండల ను 

వద్ల్ (వలస) పోయి, ఆ తరువాత 

చంపబడత్థరో లేదా మరణిస్మత రో, వారికి 

అలాల హ్  (పరలోకంలో) శ్రర షఠ మైెన ఉపాధని 

పర స్మదిస్మత డు.41 నిశియంగా, అలాల హ్  మాతర మే 

ఉతత మ ఉపాధ పర దాత.  

59.  ఆయన వారిని వారు తృపత పడే సాలంలో 

పర వేశింపజేస్మత డు. 42  మరియు నిశియంగా, 

అలాల హ్  సరవజుు డు, సహనశీలుడు. (7/8)  

60.  * ఇదే (వారి పరిణామం!) 43   ఇక 

ఎవడైతే తనకు కల్గిన బాధకు సమానంగా 

 

39) యౌమిన్  'అ'ఖీమ : గొడాుదినం. అంటే  మళ్ళురాని ఏకైెకదినం, పునరుతా్థనం. చూ. 

51:41. 

40) చూడండి, 25:26 మరియు 40:16.  

41) ఎవరైతే అలాల హ్  (సు.త.) మారాంలో వలసపోయి అకకడ చంపబడత్థరో వారికి సవరా 

సుఖ్యలు లభిస్మత యి. ఇంకా చూడండి, 2:218 మరియు 4:95-96.  

42) సవరాసుఖ్యలు ఎలాంటి వంటే వాటిని ఇంత వరకూ ఏ కనూా చూడలేదు, ఏ చెవీ 

వినలేదు మరియు ఏ మానవుడుకూడా ఊహంచలేడు.  

43) ఏ విశావసులైతే వలసపోయి మరణిస్మత రో!  

يرة     يرزراُل   َّلر ور  مهرم م  ِفه ُروما  فر كر هيمنر  اَّلَّ
هنمهُ  ترًة اروم   م  ُة برغم اعر ّٰٰت ترامتهيرُهُم السَّ حر

قهيمم   م  عر اُب يروم ذر     يرامتهيرُهمم عر
 

ئهذ    يروممر مُملمُك  ه ارل ٰ ه مُكُم  ّلل  َير محش 
هيم محش  بريمنرُهمم  ٰ فراَّلَّ ا نُ نر  مهلُوا مر ورعر وما 
م جر الٰص     عهيممه ته انلَّ نٰ لهٰحته ِفه

هاٰيٰ  ب بُوما  ذَّ كر ور ا  ُروم فر كر هيمنر  تهنرا  وراَّلَّ
ر  ههْيم ابر م  ذر ُهمم عر

ر ٰٓئهكر ل  خجم فراُول
بهيمله   م سر ُروما ِفه اجر هيمنر هر

ُثمَّ    اّلٰله وراَّلَّ
نَُّهُم   زُقر م رْير اتُوما ل ٘ا اروم مر   قًا رهزم   اّلٰلُ قُتهلُوم

ًنا  سر اهنَّ  محش  حر خر   اّلٰلر ور رُهور  ُ ل  ْيم
ر زه الرٰ      قهْيم

نرهٗ  وم ًل يَّرمضر خر دم لرنَُّهمم م  خه ُدم وراهنَّ محش  َلر
لهيممر  اّلٰلر  لهيممر حر     لرعر

هكر  ا مجت  ذٰل مر همهثمله  ب قربر  َعر نم  ورمر
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మాతర మే పర తీకారం తీసుకునా44  తరువాత, 

అతనిపై మరల దౌరజ నాం జరిగితే! 

నిశియంగా, అలాల హ్  అతనికి సహాయం 

చేస్మత డు. నిశియంగా, అలాల హ్  మనిాంచే 

వాడు, క్షమించే వాడు. 45  

61. ఇలాగే జరుగుతంది! నిశియంగా, 

అలాల హ్ యే రాతిర ని పగ్టిలోకి పర వేశింపజేసే 

వాడు మరియు పగ్టిని రాతిర లోకి పర వేశింపజేసే 

వాడు మరియు నిశియంగా, అలాల హ్  సరవం 

వినేవాడు అంత్థ చూసేవాడు. 46   

62. ఇది ఎందుకంటే, నిశియంగా అలాల హ్ ! 

ఆయనే సతాం! 47  మరియు ఆయనకు 

బదులుగా వారు ఆరాధంచేవనీా అసత్థాలే! 

మరియు నిశియంగా, అలాల హ్  ఆయన 

మాతర మే మహోనాతడు, మహనీయుడు 

(గొపపవాడు).  

63. ఏమీ? నీకు తెల్యదా? నిశియంగా, 

అలాల హ్ యే ఆకాశం నుండి వరష ం కురిపంచి, 

దానితో భూమిని పచిగా చేస్మత డని? 

నిశియంగా, అలాల హ్  సూక్షాగార హ, సరవం 

తెల్సినవాడు.  

64.  ఆకాశాలలో ఉనాది మరియు భూమిలో 

ఉనాది అంత్థ ఆయనకు చెందినదే. మరియు 

 

44 ) చూడండి, 16:126 శతర వు నుండి బాధ కల్గినవానికి తనకు జరిగిన బాధకు 

సమానంగా పర తీకారం తీసుకునే హకుక ఉంది. ఇలాంటి న్నాయ-పర తీకారంలో అలాల హ్  

(సు.త.) అతనికి సహాయపడత్థడు.  

45) చూడండి, 2:190-193, ఒకవేళ్ క్షమిసేత ! అలాల హ్  (సు.త.) కూడా చాలా క్షమించే వాడు.  

46) చూడండి, 3:26-27 కాని అలాల హ్  (సు.త.) క్రరితే దురాారాులకు పర తీకారం కూడా 

చేయగ్లడు. అలాల హ్  (సు.త.) పర తిదీ చేయగ్ల సమరాుడు.  

47 ) ఎందుకంటే అలాల హ (సు.త.) ధరామే సతా-ధరాం, ఆయన ఆరాధనయే 

సతా-ఆరాధన, ఆయన వాగాద నమే సతా-వాగాద నం. ఆయన, తన సేాహతలకు వారి 

శతర వులకు విరుద్ధ ంగా సహాయపడటం కూడా సతామే! అలాల హ్  (సు.త.) తన ఉనికిలో 

తన కారాస్మధనలో, తన యోగ్ాతలో సతావంతడు.  

نَُّه  رنمُصر لريمهه َلر ر عر هٖه ُثمَّ بُِغه ُعومقهبر ب
رر فُ عر لر  اّلٰلر اهنَّ محش اّلٰلُ  ُفوم     وٌّ غر

 
هارنَّ  ذٰ  ب هكر  ايُوم   ّلٰلر ا ل م لهُج  ِفه َلَّ لر 

ارر ِفه  لهُج انلَّهر يُوم اره ور ارنَّ انلَّهر مله ور
 اَلَّ

ر  اّلٰلر  ْيم مهيمعرٍۣ برصه    سر

هارنَّ   ب هكر  ا   اّلٰلر ذٰل مر ارنَّ  ور رق   اْلم ُهور 
ُل ورارنَّ  راطه هٖه ُهور اْلم ن نر مهنم ُدوم ُعوم يردم

به هُ  اّلٰلر  كر
عرله  الم

ُ ور الم    ْيم
 

ر  آءه   اّلٰلر   ارنَّ تررر    مم ارل مر السَّ مهنر  لر  ارنمزر
به  آًءحمس فرُتصم ًة مر َّ ررمُض ُّممُضر اهنَّ محش  ُح اَّلم

ر  اّلٰلر  بهْيم  ممه لرطهيمفر خر
 

ررمضه  ا ِفه اَّلم ٰموٰته ورمر ا ِفه السَّ ٗ مر محش  َلر
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నిశియంగా అలాల హ్ ! ఆయన మాతర మే 

సవయం సమృదుధ డు, పర శంసనీయుడు.  

65. ఏమీ? నీకు తెల్యదా? నిశియంగా, 

అలాల హ్  భూమిలో ఉనా సమస్మత నిా మీకు 

వశపరచాడు. మరియు సముద్ర ంలో ఓడలు 
ఆయన ఆదేశంతోనే నడుసుత న్నాయి. 

మరియు ఆయనే! త్థను అనుమతించే వరకు 

ఆకాశానిా భూమి మీద్ పడకుండా నిల్ప 
ఉంచాడు. 48  నిశియంగా, అలాల హ్  

మానవుల పటల  ఎంతో కనికరుడు, అపార 

కరుణాపర దాత.   
66. మరియు ఆయనే మీకు జీవిత్థనిా 

పర స్మదించాడు, తరువాత ఆయనే మిమాల్ా 

మరణింపజేస్మత డు. ఆ తరువాత ఆయనే 

మిమాల్ా మళ్ళు బర తికిస్మత డు. నిశియంగా, 

మానవుడు ఎంతో కృతఘ్నాడు!  

67. మేము పర తి సమాజం వారికి ఒక 

ఆరాధన్న రీతిని నియమించాము. 49  వారు 

దానినే అనుసరిస్మత రు. కావున వారిని ఈ 

విషయంలో నీతో వాదులాడనివవకు. 

మరియు వారిని నీ పర భువు వైపుకు 

ఆహావనించు. నిశియంగా, నీవు సరైన 

మారాద్రశ కతవంలో ఉన్నావు.  

68. ఒకవేళ్ వారు నీతో వాదులాటకు 

దిగితే, వారితో అను: "మీరు చేసేద్ంత్థ 

అలాల హ్ కు బాగా తెలుసు. 50  

69. "అలాల హ్  పునరుతా్థన దినమున, మీరు 

పరసపరం కల్గి ఉనా అభిపార యభేదాలను 

గురించి తీరుపచేస్మత డు."  

 

48 ) అంటే నక్షత్థర లు మరియు గ్ర హాలు పడిపోకుండా మరియు ఒకదానితో ఒకటి 

ఢీకొనకుండా ఉనా గురుత్థవకరష ణ శకిత  (Gravitational Force) అలాల హ్  (సు.త.) 

పర స్మదించినదే.  
49) చూడండి, 5:48. 

50) చూడండి, 10:41. 

اهنَّ  ر  اّلٰلر ور غرِنه  اْلم
رُهور الم    خجم مهيمدُ ل

رمم تررر ارنَّ   رر   اّلٰلر ارل خَّ ا ِفه مَّ   لرُكمم   سر
ره  ا رحم

اْلم مرهيم ِفه 
المُفلمكر َتر ور ررمضه  َّلم

ه  عر  ب ترقر ارنم  آءر  مر السَّ ُك  سه يُمم ور رههٖمحش  مم
ار

ههٖ  هاهذمن ب  
اهَّلَّ ررمضه  اَّلم ر    اّلٰلر اهنَّ  محش  لَعر

يممر  رررُءومفر رَّحه هانلَّاسه ل   ب
 
٘    ُهور ور  هيم ير اَّلَّ ُثمَّ  مم اكُ ارحم حمس 

َُيميه يُمهيمُتُكمم  ُثمَّ   اهنَّ محش  ُكمم يم  
ه  رر اَّلم ُفوم انر لركر مسر    ن

لمنر  عر جر ة   اُمَّ ه 
ُهمم  لهُك  ًك  نمسر مر ا 

ُه  ُكوم ُينر   نراسه ره ا فرلر  مم
ر اَّلم ِفه   زهُعنَّكر 

اهٰٰل   ُع  ادم هكر ور ب  ُهًدي    محشرر ٰل  لرعر اهنَّكر 
ترقهيمم   سم    م 

 
فر  لُومكر  ٰجدر اهنم  ا   ّلٰلُ اُقله  ور همر ب لرُم  ارعم

نر تر  لُوم مر    عم
م   ّلٰلُ ار  ةه  بر ُكُم  َير المقهيٰمر يروممر  يمنرُكمم 

ا ُكنمُتمم  نر فهيممر مترلهُفوم    فهيمهه ّتر
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70. ఏమీ? నీకు తెల్యదా? ఆకాశంలో 

మరియు భూమిలో ఉనాద్ంత్థ అలాల హ్ కు 

బాగా తెలుసని! నిశియంగా, ఇద్ంత్థ ఒక 

గ్ర ంధంలో (వార యబడి) ఉంది. నిశియంగా, 
ఇద్ంత్థ అలాల హ్ కు చాలా సులభమైెనది. 51  

71. మరియు వారు అలాల హ్ ను వదిల్ 

ఇతరులను ఆరాధసుత న్నారు. దాని కొరకు 

ఆయన ఎలాంటి పర మాణానిా అవతరింప 

జేయలేదు మరియు వారికి (సతా-తిరస్మక 

రులకు) దాని గురించి ఎలాంటి జాు నంలేదు. 

మరియు దురాారాులకు సహాయపడే వాడు 

ఎవవడూ ఉండడు. 52  

72. మరియు మా సపషట మైెన సూచనలు 

వారికి వినిపంచబడినపుపడు, సతా 

తిరస్మకరుల ముఖ్యల మీద్ తిరస్మకరానిా 

నీవు గ్మనిస్మత వు. ఇంకా వారు మా 

సూచనలను వినిపంచే వారిపై దాదాపు 

విరుచుకు పడబోయే వారు. వారితో అను: 

"ఏమీ? నేను దీనికంటే ఘోరమైెన విషయానిా 

గురించి మీకు తెలుపన్న? అది నరకాగిా! 

అలాల హ్  దానిని సతా-తిరస్మకరులకు 

వాగాద నం చేసి ఉన్నాడు. మరియు అది ఎంత 

అధావనా మైెన గ్మాసా్మనం."  

 
51) పర తివాడు ఏమి కాబోతన్నాడు అనేది అలాల హ్  (సు.త.) కు తెలుసు కాబటిట  ఆయన 

సంభవించబోయేద్ంత్థ ఒక గ్ర ంథంలో వార సిపటాట డు. ఇదే  విధవార త (ఖద్ర ్ ). అంటే అలాల హ్  

(సు.త.) ఎవరిని కూడా మంచి లేక చెడు మారాాలను అవలంబించటానికి బలవంతం 

చేయడు. 'స'హ'హ్  ముసిల ంలో ఉంది: 'అలాల హ్  (సు.త.) భూమాాకాశాల సృష్రట కి 50వేల 

సంవతసరాలకు ముందు తన సృష్రట  యొకక విధ వార సిపటాట డు. అపుపడు ఆయన 

విశవస్మమాాజాాధపతా పీఠం 'అరష ్ ) నీటిపై ఉండను.' 

52) అంటే అలాల హ్  (సు.త.)ను విడిచి ఇతరులను ఆరాధంచాలని, ఎలాంటి దివాజాు నంగానీ 

– వివేచన్నబుదిధ తో ఆలోచిసేత  అరామయేా – నిద్రశనంగానీ ఈ సతాతిరస్మకరుల ద్గా్ర 

ఏదీలేదు. 

ارنَّ   لرمم  ترعم رمم  ِفه    اّلٰلر ارل ا  مر لرُم  يرعم
ررمضه  وراَّلم آءه  مر م  محش  السَّ ِفه هكر  ذٰل اهنَّ 

ر محش كهتٰب   هكر لَعر ر  اّلٰله اهنَّ ذٰل ر سه ي     ْيم
  

نر  ُبُدوم يرعم نه  ور ُدوم مهنم  ا   ّلٰله ا  رمم    مر ل
ههٖ يُ  ب ُهمم 

ر ل لريمسر  ا  هٖه ُسلمٰطًنا وَّمر ب هلم   نر 
ْيم   محش عهلممر  ر مهنم نَّصه هلٰظلهمهْيم ا ل   ورمر
  
 

هنٰت   بري  اٰيُٰتنرا  لريمههمم  عر ُتتمٰل  اهذرا  ور
ُروا   فر كر هيمنر  اَّلَّ هه  وُُجوم م  ِفه رهُف  ترعم

ممُ  نر ير محش  رر نمكر ال ُطوم رسم ي نر  اُدوم  كر
هيمنر  هاَّلَّ لريم   نر تملُوم ير   ب اٰيٰتهنرا هه عر قُلم محش  مم 

ه م  هشر    ب هئُُكمم  ذٰلهُكمم ارفراُنرب  محش  نم 
ا   هر در ورعر ا  اّلٰلُ ارنلَّاُرمحش  ُروم فر كر هيمنر  محش  اَّلَّ
 ُ ْيم ممرصه هئمسر ال ب  خجم ور
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73. ఓ మానవులారా! ఒక ఉదాహరణ ఇవవ 

బడుతోంది, దానిని శర ద్ధ గా వినండి! 

నిశియంగా, మీరు అలాల హ్ ను వద్ల్ 

ఎవరినైతే పార రాిసుత న్నారో, వారంత్థ కల్సి ఒకక 

ఈగను కూడ్డ సృష్ట ంచ లేరు. మరియు 

ఒకవేళ్, ఆ ఈగ్ వారి నుండి ఏమైనా 

ల్లక్కకని పోయినా, వారు దానిని, దాని (ఆ 

ఈగ్) నుండి విడపించుకోనూలేరు. 53 ఎంత 

బలహనులు, ఈ అరాించే వారు మరియు 

అరాించబడే వారు.   
74. అలాల హ్  ఘనతను వారు గురిత ంచ 

వలసిన విధంగా గురిత ంచలేదు. వాసత వానికి, 

అలాల హ్  మహా బలవంతడు, సరవ 

శకిత మంతడు.  

75. అలాల హ్  దైవదూతల నుండి మరియు 

మానవుల నుండి తన సందేశహరులను 

ఎనుాకుంటాడు. నిశియంగా, అలాల హ్  

సరవం వినేవాడు, అంత్థ చూసేవాడు.  

76. ఆయనకు, వారికి పర తాక్షంగా ఉనాది 

మరియు వారికి పరోక్షంగా ఉనాది అంత్థ 

తెలుసు. మరియు అనిా వావహారాలు 

(పరిష్కకరానికి) అలాల హ్ వైపునకే మరల్ంప 

బడత్థయి.  

77. ఓ విశావసులారా! (మీ పర భువు 

సనిాధలో) రుకూ'ఉ చేయండి, సాష్ట ంగం 

(సజా్ద) చేయండి మరియు మీ పర భువునే 

ఆరాధంచండి మరియు మంచి పనులు 

చేయండి, అపుపడే మీరు స్మఫ్లాం 

పందుత్థరు. (సజా్ద-7)   
 

53) ఇకకడ మానవులు అలాల హ్  (సు.త.)ను వద్ల్ ఎవరినైతే ఆరాధసుత న్నారో వారు. 

అంటే, మూరుత లు, ద్రాాలు, సన్నాసులు, దైవ అవత్థరులుగా భావించబడే వారు, అలాల హ్  

కుమారులుగా భావించబడేవారు, దైవదూతలు, పర వకత లు మొద్లైనవారంత్థ అని అరాము.  

ثرلر  مر ُضهبر  انلَّاُس  ا  يٰ٘اري هر
 ٗ َلر ترمهُعوما  ااهنَّ محش  فراسم ه   نر َّلَّ ُعوم تردم يمنر 

نه  مه  ُدوم ملُ نم  لر   اّلٰله نم  ُذبرابًا  قُ َيَّ وما 
 ٗ َلر ُعوما  ترمر اجم وه 

ر ل اهنم  محش  وَّ لُبمُهُم ور َّسم ي
مهنمهُ  ُه  ترنمقهُذوم رسم ي َّلَّ  يمـ ًا  شر براُب  محش اَّل 

لُومُب  طم ممر ال الهُب ور ُعفر الطَّ     ضر

ُروا ا قردر رههٖ   اّلٰلر   مر قَّ قردم   اّلٰلر   اهنَّ محش  حر
زهيمزر لر  وهيٌّ عر    قر
 
مه طر يرصم   ارّلٰلُ  م  ٰٓ   نر ٰفه ل ممر رُُسًل ال ةه  ئهكر

انلَّاسه  ر    اّلٰلر اهنَّ  محش  وَّمهنر  ْيم برصه مهيمعرٍۣ  سر
 ممه 

ا  ورمر يمههمم  اريمده ر  برْيم ا  مر لرُم  يرعم
ُهمم  لمفر اهٰلر  محش  خر ُر    اّلٰله ور ُُموم اَّلم ُع  تُرمجر
  

نُ  اٰمر هيمنر  اَّلَّ ا  ايٰ٘اري هر وما عُ كر رم وا 
ا ور ا  ُجُدوم ا  وراسم ُبُدوم بَّ عم   مم كُ رر

لُوا  افم ور  نر  ا عر لهُحوم ُتفم لَُّكمم  لرعر ر  رْيم لم
 ممه 



22-  ِ   భాగం: 17 22. సూరహ్  అల్ ’హజ్్ 677 17 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ الَحج 
 

 

A-17 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

78. మరియు అలాల హ్  మారాంలో (ఆయన 

పర సనాత క్రసం) పాటుపడ వలసిన విధంగా 

పాటుపడండి. 54 ఆయన మిమాల్ా ఎనుా 

కున్నాడు. మరియు ఆయన ధరా 

విషయంలో మీకు ఎలాంటి ఇబాంది 

కల్గించలేదు. ఇది మీ తండిర  ఇబార హమ్  

మతమే. 55 ఆయన మొద్టి నుండి మరియు 

ఇపుపడు కూడా మీకు ముసిల ంలు (అలాల హ్ కు 

విధేయులు) అని పేరు పటాట డు. దీనికైె మీ 

సందేశహరుడు మీకు స్మకిష గా ఉండటానికి 

మరియు మీరు పర జలకు స్మకుష లుగా 

ఉండటానికి. 56  కావున నమా'జ్   

నలకొలపండి, విధదానం ('జకాత్ ) ఇవవండి. 

మరియు అలాల హ్ తో గ్టిట  సంబంధం కల్గి 

ఉండండి, ఆయనే మీ సంరక్షకుడు. ఎంతో 

శ్రర షట మైెన సంరక్షకుడు మరియు ఎంతో ఉతత మ 

సహాయకుడు!  

*****  

 

54) జిహ్యద: అంటే: (i) అలాల హుత'ఆలా ఆజు ను పాల్ంచటానికి, తన ఆతాతో, (ii) షై'త్థన్  

రేకెతిత ంచే పేర రణలతో, (iii) ఆతారక్షణకు మరియు తన ధరాానిా సేవచాగా పాటిసూత , 

శాంతితో, దానిని ఇతరులకు బోధసూత  ఉంటే, హంస్మ, దౌరజ న్నాలు చేసే వారితో పోరాడటం. 

అలాల హుత'ఆలా మారాంలో – సతా-ధరాానిా అనుసరించే వారిని (ముసిల ంలను) రకిష ంచ 

టానికి, చేసే ధరా / న్నాయ / స్మవతంతర ా పోరాటం. Just war in Alla’s Cause. ఇంకా 

చూ. 2:218 వాా. 162, 5 :54 వాా. 40. వివరాలకు ధరావేతత లను (ఫుఖహాలను) 

సంపర దించండి.  

55) తండిర  ఇబార హమ్ , అంటే అతను దైవపర వకత  ము'హమాద్  ('స'అ.స.) పూరివకుడే కాక, ఏక 

దైవసిదాధ ంత్థనిా అనుసరించే వారంద్రి తండిర  కూడాను.  

56) ఈ స్మకాష ాలు తీరుపదినమున జరుగుత్థయి చూడండి, 2:143.                
*** 

ِفه  ههدُ ا ورجر  ادههٖ   اّلٰله وما  هر جه قَّ  محش  حر
عرلر   ُهور  جر ا  ورمر تربٰىُكمم  اجم

ج   رر حر مهنم  هيمنه  اَّل  ِفه  لريمُكمم  محش  عر
اهبمرٰههيممر  اربهيمُكمم    ُهور محش  مهلَّةر 

مٰ  م   ىُكمُ سر قر ال مهنم  ممق  ر لهمهْيم بمُل ُمسم
هٰ  م  ّٰفه ر ذر ور َله الرَّ ُكوم ا  ههيمًدا  نر  شر ُل  ُسوم

در  ُشهر نُوما  ترُكوم ور لريمُكمم  ر عر لَعر آءر 
اٰتُوا خمت  انلَّاسه  ور لٰوةر  الصَّ فرارقهيمُموا 

ُموما   ترصه وراعم كٰوةر  هاّلٰله الزَّ ُهور  ب محش 
لٰىُكمم  وم هعممر  مجت  مر ن ور ٰٰل  وم ممر ال مر  فرنهعم

ُ انلَّ  ْيم     خجم صه


