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23. సూరహ్ అల్-ము‘మినూన్ 

అల్-ము‘మినూన్: విశ్వాసులు. ఈ సూరహ్ చివరి మక్కహ కాలంలో 

అవతరింపజేయ బడందని చాలామంది వ్యాఖ్యాతల అభిపా్రయం. ఈ సూరహ్ 
సతా ధర్మానిి ఏకైక ఆర్మధ్యాణి్ణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్త ంది. మానవ జాతి ఒకే ఒక 

సంఘం. (21:92-93). 118 ఆయాతులుని ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ 
నండ తీస్కోబడంది. ఈ సమూహపు 4 (22-25) సూర్మహ లలో ఇది 2 వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. [(*)] వ్యసత వ్యనికి, విశ్వాసులు సాఫలాం 

పందారు;  

2. వ్యరే! ఎవరైతే తమ నమా’జ్లో 

వినమర తన ప్రటిసాత రో!  

3. మరియు ఎవరైతే వారథ మైన మాటల 

నండ దూరంగా ఉంటారో;  

4. మరియు ఎవరైతే విధిదానం (’జకాత్) 
సకర మంగా చెలి్లసాత రో!  

5. మరియు ఎవరేతే తమ మర్మాంగాలన 

కాప్రడుకంటారో  –  

6. తమ భారా (అ’జాాజ్)లతో లేక తమ 

అధీనంలో (కడ చేతిలో) ఉని బానిస 

స్త్త ీలతో తపప! 1 అలాంటపుపడు వ్యరు 

నిశ్చయంగా, నిందారుు లు కారు.  

7. కాని ఎవరైతే దీనిని మించి కోరుతారో! 

అలాంటి వ్యరే వ్యసత వంగా హద్దు లన 

అతికర మించిన వ్యరు.  

 

1) ఈ కాలంలో వ్యసత వమైన బానిసలు (అంటే యుదధ ంలో పట్టు బడటం్ వలి బానిసలైన్

వ్యరు) లేరు. ఎంద్దకంటే ఒక ముసి్ంక మానవులన బానిసలుగా కొనటం, అమాటం 

నిషిదధ ం చేయబడంది. కేవలం యుదధ ంలో చేజికిిన ఖైదీలే బానిసలు. వ్యరు ఇసిాం స్త్ాకరిస్తత  

వ్యరికి సాాతంతాీం ఇవ్యాల్ల. బానిస స్త్త ీతో సంతానమైతే వ్యరు వ్యరసతాంలో హకి్

దారులు. ఈ విధంగా చూస్తత  బానిస్ స్త్త ీకి కూడా భారా హకిలే ఉంటాయి. కేవలం 

మహర ర్ మాతర మే చెలి్లంచబడద్ద. చూడండ, 4:3 24, 25, 24:32.  

يممه لا اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   رَّْحم
َن  لَحَ  اَفم قَدم  مهُنوم مُمؤم  يحض ال

م َصَل  هيمَن ُهمم ِفه َن  ٰخشه   تهههمم اَّلَّ  يحض ُعوم
َن   رهُضوم وه ُمعم غم

هيمَن ُهمم َعنه اللَّ
 يحض َواَّلَّ
 

َن  كٰوةه فٰعهلُوم هلزَّ هيمَن ُهمم ل  يحض  َواَّلَّ

َن   ههمم ٰحفهُظوم هيمَن ُهمم لهُفُرومجه
  يحضَواَّلَّ

ههمم   اهّلَّ  َواجه اَزم  
اَ لََعٰي مَ وم     لََكتم َما 

 َ ُ َملُوممهيم هنَُّهمم َغْيم  ممه  اَيمَماُنُهمم فَا
 
ٰٓئهَك  َفمَ  فَاُول هَك  ذٰل َوَرآَء  ابمَتٰٰغ  نه 

َن ُهُم المٰع    ممه ُدوم
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8. మరియు వ్యరు ఎవరైతే తమ 

పూచీలన (అమానతులన) మరియు తమ 

వ్యగాు నాలన కాప్రడుకంటారో, 2   

9. మరియు వ్యరు ఎవరైతే తమ నమా’జ్ 
లన కాప్రడుకంటారో!  

10. అలాంటి వ్యరే (సారా్మనికి) వ్యరస్లు 

అవుతారు.  

11. వ్యరే ఫిర్దౌస్ సారా్మనికి వ్యరస్లై, 

అంద్దలో వ్యరు శాశ్ాతంగా ఉంటారు. 3  

12. మరియు వ్యసత వంగా, మేము మానవుణి్ణ 

మటిు  యొకి సారంతో సృషిు ంచాము. 4  

13. తరువ్యత అతనిని ఇందాియ 

బంద్దవుగా ఒక  కోశ్ంలో భదాంగా ఉంచాము.5  

14. ఆ తరువ్యత ఆ ఇందాియ బంద్దవున 

రకత పు ముదు గా (జలగగా) మార్మచము. ఆ 

పైన ఆ రకత పు ముదు న మాంసపు ముదు గా 

(జీవ్యణువుల పండంగా) మార్మచము, ఆ 

జీవ్యణువుల పండంలో ఎముకలన ఏరపరచి, 

ఆ ఎముకలన మాంసంతో కప్రపము. ఆ 

తరువ్యత దానిని మరొక (భిని) సృషిు గా 

చేశాము. కావున శుభకరుడు (శుభపాద్దడు) 6 

అయిన అలిాహ్యే అతుాతత మ సృషిు కరత .  

15. ఆ తరువ్యత మీరు నిశ్చయంగా 

మరణ్ణసాత రు.   

 

2) అమానాత్: అంటే మనఃపూరాకంగా, బాధాతతో విధేయతతో, డ్యాటీ చేయటం, 

రహసా మాటలన, విషయాలన కాప్రడటం. చేస్న వ్యగాు నాలన పూరిత  చేయటం 

మొదలైనవి. 

3) ఫిర్దౌస్ అనేది సారా్మలలో అతుానితమైనది. అకిడ్ నండయే సారాపు నద్దలు 

పా్రరంభ మవుతాయి. ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ)  

4) మటిు తో, అంటే మానవుని సృషిు  భూమిలో ఉని పదార్మథ లతోనే చేయబడంది. ఈ 

విషయం మనక ఈ నాడు సైను దాార్మ తెల్లస్ంది. 

5) తలి్ల గరభకోశ్ంలో.  

6) చూడండ, 7:54.  

ههمم   وََعهمده َمٰنٰتهههمم  ّله ُهمم  هيمَن  َواَّلَّ
َن    يحض رُٰعوم

َصلَوٰ  لََعٰ  ُهمم  هيمَن  هههمم َواَّلَّ ت
َن ُيَ   يمل افهُظوم
ٰٓئه اُو موٰ  ُهمُ   َك ل َن ال   يحض رهثُوم

َدوم  المفهرم َن  يَرهثُوم هيمَن 
هُ َس اَّلَّ مم  محش 
َن فه  وم ُ    يمَها ٰخِله

ُسلٰلٍَة  مهنم  مَساَن  هن اّلم َنا  َخلَقم َولََقدم 
 ٍ هنم طهيم  ممه م 

  ٍ كهيم م َقَراٍر مَّ َفًة ِفه نُٰه ُنطم
  مميُثمَّ َجَعلم

َنا   َخلَقم فََخلَقم فَ انلُّطم ُثمَّ  َعلََقًة   َناَة 
مُ َعلَ الم  َغَة َقَة  مُمضم ال َنا  فََخلَقم َغًة  ضم

فََكسَ عهظٰ  نَ ًما  ُثمَّ  ظٰ المعه ا  وم ََلمًمامخض  َم 
اَٰخرَ  َخلمًقا    اّلٰلُ َك  َفَتٰبَ محش  اَنمَشامنُٰه 
 َ ٰلهقهيم َسُن اْلم    ىجتاَحم

َن    هُتوم هَك لََمي  َد ذٰل  ىجت ُثمَّ اهنَُّكمم َبعم
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16. అట్ట పమాట నిశ్చయంగా, మీరు 

పునరుతాథ న దినమున మరల లేపబడతారు.  

17. మరియు వ్యసత వ్యనికి మేము మీపై ఏడు 

మారా్గలను (ఆకాశాలన) సృషిు ంచాము. 7 

మరియు మేము సృషిు  విషయంలో ఏ మాతర ం 

నిరిక్ష్ాంగా లేము.  

18. మరియు మేము ఆకాశ్ం నండ ఒక 

పరిమాణంతో వరా్మనిి (నీటిని) కరిపం 

చాము, పదప దానిని భూమిలో నిలువ 

జేసాము. మరియు నిశ్చయంగా, దానిని 

వెనకిి తీస్కనే శ్కిత  మాకంది.  

19. తరువ్యత దాని దాార్మ మేము మీ 

కొరక  ఖర్జూ రపు తోటలన దాాక్ష్ తోటలన 

ఉతపతిత  చేశాము; అంద్దలో మీక ఎన్ని 

ఫలాలు దొరుకతాయి. మరియు వ్యటి 

నండ మీరు తింటారు.  

20. మరియు సినాయి కొండ పా్రంతంలో ఒక 

వృక్ష్ం పరుగుతునిది, అది నూనె ఇస్త ంది 

మరియు (దాని ఫలం) తినే వ్యరికి రుచికర 

మైనదిగా (కూరగా) ఉపయోగపడుతుంది. 8   

21. మరియు నిశ్చయంగా, మీ పశువులలో 

మీక ఒక గుణప్రఠముంది. మేము వ్యటి 

కడుపులలో ఉనిది (ప్రలు) మీక 

తార గిస్త నాిము. మరియు వ్యటిలో మీక 

ఇంకా ఎన్ని ఇతర లాభాలు కూడా 

ఉనాియి. మరియు వ్యటిలో నంచి 

(మాంసం) మీరు తింటారు.  

22. మరియు వ్యటి మీద మరియు ఓడల 

మీద మీరు సవ్యరి చేసాత రు.  

23.  మరియు వ్యసత వంగా, మేము నూ’హ్న 

అతని జాతివ్యరి వదు క పంప్రము. అతన 

 

7) చూడండ 2:29.  

8) ఇది 'జైతూన్ (ఆల్లవ్) వృక్ష్ం. 

َن ثُ بمعَ يَومَم المقهيَٰمةه تُ  نَُّكمم ُثمَّ اه    وم
َسبمَع َولَ  فَومقَُكمم  َنا  َخلَقم َقدم 

هَقحمط قه ُكنَّ   ا َومَ   َطَرآئ
َلم اْلم َعنه  ا 

 َ     غٰفهلهيم
هَقَدٍر   ب َمآءًًۣ  َمآءه  السَّ مهَن  َا 

َواَنمَزنلم
َرمضه  اّلم ِفه  َكٰنُه  لََعٰ حمط  فَاَسم َواهنَّا 
َن  ُروم هٖه لَٰقده   ممهَذَهاٍبًۣ ب

هٖه  فَاَنم  ب لَُكمم  هنم   ٍت َجنٰ َشامنَا    م 
ه  نَ ّنَّ اَعم وَّ فهيمَها    جحمٍب ا يمٍل  لَُكمم 
َ كهُه افَوَ  َن  وَّ  ة  َكثهْيم  يحض مهنمَها تَامُكلُوم

َسيمَنآَء  ره  ُطوم مهنم  ََتمُرُج  وََشَجَرًة 
  َ لهيم ٰكه هلم بمٍغ ل  نه وَصه هم   تَْۣنُبُت بهادلُّ

 
َنمَعامه   اّلم ِفه  لَُكمم  َ َواهنَّ  محش  ًة لَعهبم

ه  قهيمُكمم م  ا نُسم م   مَّ ه  بُ ِفه ن َها َولَُكمم  ُطوم
وَّ  َة   َكثهْيم َمَنافهُع  ا  مهنمهَ فهيمَها 

َن ام تَ    يحض ُكلُوم

َن    خجم وََعلَيمَها َولََعَ المُفلمكه ُُتمَملُوم

َولََقدم اَرمَسلمَنا نُومًحا اهٰٰل قَوممهٖه َفَقاَل 
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వ్యరితో అనాిడు: “నా జాతి పాజలార్మ! 

అలిాహ్నే ఆర్మధించండ ఆయన తపప మీక 

మరొక ఆర్మధా దైవం లేడు! అయితే, మీరు 

భయ-భకత లు కల్లగి ఉండర్మ?”  

24. అతని జాతిలోని సతా-తిరసాిరులైన 

నాయకలు ఇలా అనాిరు:“ఇతన మీ 

వంటి ఒక సాధారణ మానవుడే తపప మరేమీ 

కాడు! మీపై ఆధికాత పందగోరుతునాిడు. 

మరియు అలిాహ్ తలుచుకంటే దైవ 
దూతలన పంప ఉండేవ్యడు. ఇలాంటి 

విషయం పూరీాకలైన మన తాత-ముతాత త 

లలో కూడ జరిగినటి్ట మేము వినలేదే! 9  

25. “ఇతడు కేవలం పచిచపటిు న మనిషి, 

కావున కొంతకాలం ఇతనిని సహంచండ (వేచి 

ఉండండ).”  

26. (నూ’హ్) అనాిడు: “ఓ నా పాభూ! 

వీరు నని అసతుాడవని తిరసిరిస్త  

నాిరు. కావున నాక సహాయం చేయి.” 10   

27. కావున మేము అతనికి ఈ విధంగా 

దివా జాానం (వ’హీ) పంప్రము: “మా 

పరావేక్ష్ణలో, మా దివాజాానం (వ’హీ) 

పాకారం ఒక ఓడన తయారు చెయిా. 

తరువ్యత మా ఆజా వచిచనపుడు మరియు 

పయిా నండ నీరు ఉబకినపుపడు (పంగి 

నపుపడు), 11  ఆ నావలో పాతి రకపు జంతు 

జాతి నండ ఒకొికి జంటన మరియు నీ 

పరివ్యరపు వ్యరిని ఎకిించుకో ఎవరిని 

గురించి అయితే ముంద్దగానే నిరియం 

జరిగిందో వ్యరు తపప! ఇక ద్దర్మారాుల కొరక 

నాతో మనవి చేయక. నిశ్చయంగా, వ్యరు 

ముంచివేయబడతారు.  

 
9) నూ'హ్ ('అ.స.) గాథ కొరక చూడండ, 11:25-48. 

10) చూడండ, 54:10.  
11) ఫారతత నూూరు: కొందరు వ్యాఖ్యాతలు దీనిని భూమి పాతి్భాగం నండ నీటి ఊటలు 

ఉబకి ర్మవటం, అని అనాిరు.  

ُبُدوا   اعم ه   اّلٰلَ يَٰقوممه  م  لَُكمم  نم  َما 
ه  اهٰلٍ  ُ نَ قُ َتتَّ  اَفََل محش  َغْيم     وم
مهنم  فَ  ا  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ مَملَُؤا  ال َقاَل 
مَ هٖ وممه قَ  هثملُُكمم ا    م  بَََش   اهّلَّ  ي    حمل ٰهَذا

َولَوم  محش  َعلَيمُكمم َل  يََّتَفضَّ اَنم  يُرهيمُد 
ا   اّلٰلُ َشآَء   مَّ ٰٓئهَكًةخمت  َمل َّلَنمَزَل 

 ٓ ي اٰبَا م هٰهَذا ِفه َنا ب هَنا َسمهعم َ ئ َ  اّلم لهيم  مجن وَّ

بَُّصوما   رَجُ اهّلَّ َو   هُ اهنم  نَّة  فَََتَ هٖه جه ل ًۣ ب
هٖه َحّٰٰت  ٍ ب     حهيم

ه اَل قَ  نه   َرب  بُوم هَما َكذَّ م ب ِنه   انمُُصم
 

المُفلمَك   َنعه  اصم اَنه  اهََلمهه  ي  فَاَومَحيمَنا
ُرنَا  اَمم َجآَء  هَذا  فَا يهَنا  َووَحم هَنا  ُين هاَعم ب

لُكم فهيمَها  رُ نُّوم َوَفاَر الَّ  ٍ   مهنم حمل فَاسم
  ُك 

ه زَ  َمنم  ومَجيم اهّلَّ  لََك  َواَهم ه  اثمَنيم  
اَعلَيم َسَبَق   مهنمُهمم لم هه  ُل  َوَّل مجت  َقوم

اهنَُّهمم ا َُتَ  َظلَُمومامجت  هيمَن  اَّلَّ ِفه  م  بمِنه طه
َن  َرقُوم غم    مُّ
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28.  “ఆ తరువ్యత నీవు మరియు నీతో 

ఉనివ్యరు నావలోకి ఎకిిన పదప ఇలా 

పా్రరిథ ంచండ: ‘సరాస్తత తార లక అరుు డు అలిాహ్ 

మాతర మే, ఆయనే మాక ద్దర్మారాుల నండ 

విముకిత ని కల్లగించాడు.’  

29. “ఇంకా ఇలా పా్రరిథ ంచు: ‘ఓ నా పాభూ! 

నని శుభపాదమైన గమాసాథ నంలో దించు. 

నీవు ఎంతో స్రకాితంగా దించేవ్యడవు!’ ” 12   

30. నిశ్చయంగా, ఇంద్దలో (ఈ గాధలో) 

సూచనలునాియి. మరియు నిశ్చయంగా, 

మేము (పాజలన) పరీక్ష్క గురిచేసూత  

ఉంటాము.  

31. వ్యరి తరువ్యత మేము మరొక తర్మనిి 

పుటిు ంచాము.13  

32. మరి వ్యరి వదు క వ్యరి నండయే ఒక 

సందేశ్హరుణి్ణ పంప్రము. (అతన ఇలా 

పలుపునిచాచడు): “మీరు అలిాహ్నే 

ఆర్మధించండ. ఆయన తపప మీక మరొక 

ఆర్మధా దైవము లేడు. ఏమీ? మీక దైవభీతి 

లేదా?”   

33. దానికి, అతని జాతివ్యరిలోని – సతా- 

తిరసాిరులైనటిు  వ్యరు, పరలోక 

సమావేశానిి అబదధ మని నిర్మకరించేవ్యరు 

మరియు ఇహలోక జీవితంలో మేము 

భాగావంతులుగా చేస్న –  నాయకలు, 

ఇలా అనాిరు: “ఇతన మీవంటి సాధారణ 

మానవుడే తపప మరేమీ కాడు, మీరు తినేదే 

 
12) ప్ర యాణం మొదలు పటేు టపుపడు ఈ ద్ద'ఆ చేయాల్ల. దైవపావకత  ('స'అ.స.) తమ 

సవ్యరిపై కూరుచంటూ ఈ దు'ఆ చదివేవ్యరు: ''అలిాహుఅకబర్. (3 సారిు, తరువ్యత) 

స్బ'హానలిజీ' స'ఖఖ రలనా హ'జా' వమా కనాిలహూ ముఖ్రినీన్. వ ఇనాి ఇలా 

రబబనా లమున్ ఖల్లబూన్.'' (ఇవి ఆయాతులు 43:13-14)  

13) ఈ జాతి హూద్ ('అ.స.) యొకి 'ఆద్ జాతి అని చాలామంది వ్యాఖ్యాతల 

అభిపా్రయం. 

َعَك   مَّ َوَمنم  اَنمَت  َتَويمَت  اسم هَذا  فَا
ه ُد  مم له اَلمَ لََعَ المُفلمكه َفقُ  ٰ هيم   ّلله   اَّلَّ

َ َن الم ا مه ىنَ َنٰ       َقوممه الٰظلهمهيم
ه َوقُلم   م نمزهلم اَ   رَّب  ٰبَ مُ   ِنه مُّ ًّل  َ ًًك ْنم

 َ هلهيم ُمْنم
م ُ ال اَنمَت َخْيم    وَّ

ُكنَّا  اهنم  وَّ َّلٰيٍٰت  هَك  ذٰل م  ِفه اهنَّ 
 َ   لَُمبمَتلهيم

 
قَرم  ههمم  َبعمده مهنمًۣ  اَنمَشامنَا  نًا ُثمَّ 

 ٰ  ممه رهيمَن خَ ا
رَسُ ههمم فهيم َنا  فَاَرمَسلم  اَنه   هنمُهمم  م  ًّل  وم

ُبُدوا   لَكُ مَ   اّلٰلَ اعم ه   مم ا  اهٰلٍ نم م   
ه   ُ َن محش َغْيم  خجم اَفََل َتتَُّقوم

هيمَن   اَّلَّ قَوممههه  مهنم  مَمَلُ  ال َوقَاَل 
َرةه   ٰخه اّلم هلهَقآءه  ب بُوما  َوَكذَّ ا  َكَفُروم

اَلمَ  ِفه  َما   يٰوةه َواَتمَرفمنُٰهمم  نمَياحمل  ادلُّ
اه ٰهذَ  ي  َ ّلَّ ا ب ه   م  يَامُكُل  ََش   حمل  ثملُُكمم

َن   تَامُكلُوم ا  َ وَ   مهنمهُ مهمَّ َ ي ا َشم مهمَّ ُب 
َن  بُوم َ  يحض تََشم
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ఇతనూ తింట్టనాిడు మరియు మీరు 

తార గేదే ఇతనూ తార గుతునాిడు.  

34. “మరియు ఒకవేళ మీరు మీ వంటి ఒక 

సాధారణ మానవుణి్ణ అనసరించినటై్లతే! 

నిశ్చయంగా, మీరు నషు పడన వ్యరవుతారు.  

35. “ఏమీ? మీరు మరణ్ణంచి మటిు గా 

ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువ్యత కూడా 

తిరిగి లేపబడతారని ఇతన మీక వ్యగాానం 

చేస్త నాిడా? (1/8)  

36. * “అసంభవం! మీక చేయబడే ఈ 

వ్యగాు నం నెరవేరటం అసంభవం.  

37. “జీవితం అంటే మన పా్రపంచిక 

జీవితమే! మనం (ఇకిడే) చసూత , బాతుకతూ 

ఉంటాము! మరియు మనం మళ్ళీ 

లేపబడము (పునరుతథ రింప జేయబడము)!  

38. “ఇతనూ ఒక మనిషి మాతర మే. అలిాహ్ 

పై అబదాధ లు కల్లపస్త నాిడు మరియు 

మేము ఇతనిని (ఇతని మాటలన) ఎనిటికి 

విశ్ాస్ంచము.”  

39. (పావకత ) అనాిడు: “ఓ నా పాభూ! వీరు 

నని అసతాపరుడవని తిరసి 

రిస్త నాిరు. కావున నాక సహాయం చేయి.”  

40. (అలిాహ్) ఇలా సలవిచాచడు: “వీరు 

కొంత కాలంలోనే పశాచతాత పపడతారు.”  

41. ఆ తరువ్యత సతా (వ్యగాు న) పాకారం 

ఒక భయంకరమైన గరూ న (’సయ్’హా) వ్యరిని 

చుట్టు  ముటిు ంది. మేము వ్యరిని చెతాత  

చెదారంగా మారిచవేశాము. ఇక ద్దర్మారాులైన 

జాతి వ్యరు ఈ విధంగానే దూరమైపోతారు 

(నాశ్నం  చేయబడతారు)!  

 

حمل   هثملَُكمم م  ا  بَََشً ُتمم  اََطعم َولَئهنم 
َن  وم ُ ِٰسه  يحض  اهنَُّكمم اهًذا ْلَّ

َوُكنمُتمم  مهتُّمم  اهَذا  اَنَُّكمم  اَيَعهُدُكمم 
م عهَظاًما اَنَُّكمم وَّ َرابًا تُ  نَ رَجُ ّمُّ  يجت   وم
 

َن   هَما تُومَعُدوم   يجتَهيمَهاَت َهيمَهاَت ل

َ   اهنم  اه هه َنُمومُت    نمَيا  ادلُّ َحَياُتَنا  ّلَّ 
 َ ثهيم هَمبمُعوم  يجت َوََنمَيا َوَما ََنمُن ب

 
لََعَ   ي  ِۨافمََتٰ رَُجُل  اهّلَّ  ُهَو    اّلٰله اهنم 

َما ََنمُن َل   بًا وَّ ه َكذه َ مُ  ب مهنهيم    ؤم
 

ه قَاَل  م ُُصم انم  َرب  نه  ِنه بُوم هَما َكذَّ   ب
 

ا قَلهيملٍ  ُ َقاَل َعمَّ به  َلَّ َ  حُ صم مهيم  ممه نَّ نٰده

ه   َق 
هاَلم ب يمَحُة  الصَّ فَاََخَذتمُهُم 

ُغَثآءً  هلمَقوممه  مجت  فََجَعلمنُٰهمم  ل  ًدا  َفُبعم
 َ    الٰظلهمهيم
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42.  వ్యరి తరువ్యత మేము మరన్ని 

తర్మలన పుటిు ంచాము.14  

43. ఏ సమాజం కూడా తన నిరిీత 

గడువుక ముంద్ద గానీ మరియు వెనక గానీ 

పోజాలద్ద. 15   

44. ఆ తరువ్యత మేము మా సందేశ్ 

హరులన ఒకరి తరువ్యత ఒకరిని పంపుతూ 

వచాచము. పాతిసారి ఒక సమాజం వదు క దాని 

సందేశ్హరుడు వచిచనపుపడు, వ్యరు అతనిని 

అసతుాడని తిరసిరించారు. వ్యరిని ఒకరి 

తరువ్యత ఒకరిని నశంపజేసూత  వచాచము. 

చివరక వ్యరిని గాధలుగా చేస్ వదిలాము. 

ఇక విశ్ాస్ంచని పాజలు ఈ విధంగా దూరమై 

పోవు గాక (నాశ్నం చేయబడు గాక)!  

45. ఆ తరువ్యత మూసా మరియు అతని 

స్తదరుడు హార్జన్లన మా సూచనలతో 

మరియు సపషు మైన పామాణంతో పంప్రము;  

46. ఫిర్’ఔన్ మరియు అతని నాయకల 

వదు క. కాని వ్యరు ద్దరహంకారం చూప్రరు, 

వ్యరు తమ అహంభావంలో మునిగి ఉండే 

వ్యరు.  

47. అపుడు వ్యరనాిరు: “ఏమీ? మేము 

మా వంటి ఈ ఇదు రు మానవులన 

విశ్ాస్ంచాలా? (చూడబోతే) వీళీ జాతి 

వ్యరు మాక బానిసలుగా ఉనాిరు!”  

48. కావున వ్యరు, ఆ ఇరువురిని అసతా 

వ్యద్దలని తిరసిరించి, నాశ్నం చేయబడన 

వ్యరిలో చేరిపోయారు.  

 
14) వీరు 'సాల'హ్, లూ'త్, మరియు షు'ఐబ్ ('అలైహమ్. స.)లు కావచుచ. ఎంద్దకంటే 

సూరహ్ అల్-అ'అర్మఫ్ (7) మరియు సూరహ్ హూద్ (11)లలో ఇదే వరుసలో వ్యరి 

వృతాత ంతం పేరొినబడంది.  

15) ఇదే విధమైన వ్యకాానికి చూడండ, 15:5 మరియు దాని వ్యాఖ్యానం. దీని మరొక్ 

తాతపరయం ఈ విధంగా్కూడా ఉంది: 'ఏ సమాజం కూడా తన నిరిీత్గడువుక, ముంద్ద్

గానీ మరియు వెనక్గానీ కాజాలద్ద.'  

ههمم  َبعمده مهنمًۣ  نَا 
اَنمَشام قُرُ ُثمَّ  نًا وم  
 ىجت اَٰخرهيمَن 

تَسم مَ  مه به ا  اُ ُق  َوَما نم  اََجلََها  ٍة  مَّ
تَ  َن ام يَسم ُروم    ىجت خه
َااَرم   مَّ ثُ  تََتم َجآَء محش  َسلمَنا رُُسلََنا  ُُكََّما 

ُه  بُوم َكذَّ لَُها  رَُّسوم ًة  َنا    اُمَّ فَاَتمَبعم
وََّجَعلمنُٰهمم  َبعمًضا  َضُهمم  َبعم

هَقوم مجت  اََحادهيمَث  ل  ًدا  ّلَّ َفُبعم َن    ٍم  مهُنوم يُؤم
  
َنممق ُمومٰس   َنا َسلم اَرم   ُثمَّ  ٰهُروم َواََخاهُ   

هاٰيٰتهَنا وَسُ  ٍ مُّ  لمٰطٍن ب  يحض  بهيم
َوَمَلا  َن  فهرمَعوم ه اهٰٰل  ا ئ وم َبُ َتكم فَاسم ٖه 
 َ  ممه َوًَكنُوما قَومًما ََعلهيم

مهثملهَنا   يمنه  لهبَََشَ مهُن  اَنُؤم يا  َفَقالُوم
ُمُهَما نَلَا ٰعبه  نَ َوقَوم  ممه   ُدوم

 
بُومُهَما  ا وما  ُن َفَك   َفَكذَّ َ  مهَن  َلكهيم لمُمهم
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49. మరియు వ్యసత వ్యనికి మేము మూసాక 

గర ంధానిి పాసాదించాము, వ్యరు (పాజలు) 

మారాదరశకతాం పంద్దతారేమోనని!  

50. ఇక మరామ్ కమారుణి్ణ మరియు 

అతని తలి్లని మేము (మా అనగర హపు) 

సూచనగా చేశాము.16 మరియు వ్యరిదు రికి 

ఉనితమైన, పాశాంతమైన, పావహంచే 

సలయేళి్ల గల సాథ నంలో ఆశ్రయమిచాచము.  

51. ఓ సందేశ్హరులార్మ! పరిశుదధ మైన 

వస్త వులనే తినండ మరియు సతాిర్మాలు 

చేయండ. 17 నిశ్చయంగా, మీరు చేస్తదంతా 

నాక బాగా తెలుస్.  

52. నిశ్చయంగా, మీ ఈ సమాజం ఒకే ఒకి 

సమాజం మరియు కేవలం నేనే మీ పాభువున, 

కావున మీరు నాయందే భయ-భకత లు కల్లగి 

ఉండండ (నని మాతర మే ఆర్మధించండ). 18   

53. కాని వ్యరు, తమ (ధరాం) విషయంలో 

పరసపర భేదాభిపా్రయాలు కల్లపంచుకొని, 

విభిని తెగలుగా చీల్లపోయారు.19 పాతి వరాం 

 

16) ఎంద్దకంటే, ''మేము్ (అలిాహ్) 'ఈసాన తండా లేనిదే పుటిు ంచాము. ఏ విధంగానైెతే 

మేము ఆదమ్న తలి్ల తండా లేనిదే మరియు 'హవ్యాన తలి్ల్ లేనిదే ఆదమ్ నండ 

పుటిు ంచామో!'' 

17) అ'తత యిాబాతు: అంటే పరిశుదధ వస్త వులు. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు వీటిని 'హలాల్ 

వస్త వులు అని అనాిరు. రండ్య సరైనవే. ఎంద్దకంటే పాతి పరిశుదధ వస్త వు 'హలాలే! 

అంద్దకే అలిాహ్ (స్.త.) అపరిశుదధ వస్త వులన 'హర్మం్చేసాడు. అ'అమాల్ 'సాల్ల'హ్: 

సతాిర్మాలు. అంటే ఏ్ కార్మాలైతే ఖుర్ఆన్ మరియు 'స'హీ'హ్'హదీస్'లపాకారం 

ఉంటాయో! ఈ రంటి మధా  గాఢమైన సంబంధముంది. కావున వీటిని గురించి 

పావకత లందరికీ బోధించబడంది. అంద్దకే పావకత లందర్జ తాము పనిచేస్ సంప్రదించిన 

సంప్రదన్నండే తినేవ్యరు. చాలామంది పావకత లు గొరి కాపరులుగా కూడా పనిచేశారు, 

(బు'ఖ్యరీ). పావకత లందర్జ పురుషులే!  
18) ఉమమతున్: అంటే ఇకిడ ధరమం అని అరథ ం. పావకత లందరి ధరాం ఒకిటే, 'ఇసిాం' 

అంటే అలిాహ్ (స్.త.)క విధేయులై్ఉండ, ఆయన్తపప మరొకరిని ఆర్మధించకండా 

ఉండటం. ఇట్టవంటి ఆయత్క చూడండ, 21:92.  

19) చూడండ,21:93. 

اٰتَيمَنا   َب لََعلَُّهمم كهتٰ الم   ُمومَس َولََقدم 
َن  َتُدوم      َيهم

اٰيًَة   ه ي  َواُمَّ يََم  َمرم ابمَن  وََجَعلمَنا 
قََراٍر  َذاته  َربمَوٍة  اهٰٰل  ي  اَٰويمنُٰهَما وَّ

 ٍ  خجم وََّمعهيم
الرُّ  هبٰ ُُكُ   ُسُل يٰياَيَُّها  ي  الطَّ مهَن  ته وما 

ًا وما َص َملُ اعم وَ  َن محش  اَله َملُوم هَما َتعم م ب ه
اهّن 

 ىجت  لهيمم  عَ 
اَنَا َواهنَّ  َدةً وَّ احه ًة وَّ ُتُكمم اُمَّ هٖي اُمَّ  ٰهذه

نه   َربُُّكمم      فَاتَُّقوم
ُزبًُرا بَيمَنُهمم  رَُهمم  اَمم يا  ُعوم ُكُّ  محش  َفَتَقطَّ

يمههمم  هَما دَلَ زمٍبًۣ ب    َن وم فَرهحُ  حه
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వ్యరు తాము అనసరించే దానితో సంతోష 

పడుతునాిరు. 20  

54. కావున వ్యరిని కొంత కాలం వరక వ్యరి 

మూఢతాంలోనే మునిగి ఉండనివుా.  

55. ఏమీ? మేము వ్యరికి సంపదలు 

మరియు సంతానం సమృదిధ గా ఇస్త నాి 
మంటే!  

56. మేము వ్యరికి మేలు చేయటంలో 

తందరపడుతునాిమని, ‘వ్యరు భావిస్త  

నాిర్మ?’ 21 అలాకాద్ద వ్యరు (యథార్మథ నిి) 

గర హంచటం లేద్ద!  

57. నిశ్చయంగా, ఎవరైతే, తమ పాభువు 

భయం వలి, భీతిపరులై ఉంటారో!  

58. మరియు ఎవరైతే, తమ పాభువు 

ఆయాతులన విశ్ాస్సాత రో!  

59. మరియు ఎవరైతే తమ పాభువుక 

ఎవారినీ సాటిగా (భాగసాాములుగా) 

కల్లపంచరో!  

60. మరియు ఎవరైతే, తాము ఇవా 

వలస్నది (’సదఖహ) ఇచేచటపుపడు, 

నిశ్చయంగా, వ్యరు తమ పాభువు వైెపుక 

మరల్ల పోవలస్ ఉనిదనే భయానిి తమ 

హృదయాలలో ఉంచుకొని ఇసాత రో!   

61. ఇలాంటి వ్యరే మంచి పనలు 

చేయటంలో పోటీపడే వ్యరు. మరియు వ్యరు 

వ్యటిని చేయటానికి అందరికంటే ముంద్ద 

ఉండేవ్యరు.  

62. మరియు మేము ఏ పార ణిపై కూడా 

దాని శకి్తక్త మించిన భారం వేయము. 22 

 
20) చూడండ, 22:67. దైవపావకత  ('స'అ.స.) అనాిరు: 'యూద్దలు 71 తెగలుగా 

మరియు కైీసత వులు 72 తెగలుగా చీల్లపోయారు. కాని నా సమాజం్వ్యరు 73 తెగలుగా 

చీల్లపోతారు.' (ఇబ్ని 'హంబల్, అబూ దావూద్, తిరిాజీ', మరియు దారిమీ). 

21) వ్యలు అక్ష్ర్మల (Italic)లో ఉని భాగం 55వ ఆయతుక చెందినది. వ్యకాానిి అరథ ం 

చేస్కోవటంలో భేదం ర్మకండా ఉండటానికి ఇకిడ చేరచబడంది.  
22) చూడండ, 2:286 మొదటి వ్యకాం. 

 
م  رَ  غَ فََذرمُهمم ِفه ههه مم ٍ  مم حَ ت   ّٰٰت حهيم

اَنََّما  َن  َسُبوم ههٖ مم هُ نُمهدُّ   اَيَحم ب مهنم     
 َ بَنهيم اٍل وَّ    يحض مَّ

ٰته  َْيم اْلم ِفه  لَُهمم  ّلَّ محش  نَُسارهُع  بَلم 
َن  ُعُروم    يَشم

َيةه   َخشم هنم  م  ُهمم  هيمَن  اَّلَّ هههمم اهنَّ   َرب 
َن  فهُقوم شم  يحض مُّ

ه  ههه رَ يمَن ُهمم بهاٰيٰته  َواَّلَّ  يحض َن  مهُنوم يُؤم   مم ب 
هيمَن ُهمم  هههمم َواَّلَّ هَرب  ُ  ب ه َّل ي نَ كُ َشم  يحض   وم

 
بُُهمم  وَّقُلُوم اٰتَوما  ي  َما َن  تُوم يُؤم هيمَن  َواَّلَّ

لَة  اَنَُّهمم اهٰٰل  هههمم وَجه َن   َرب  ُعوم  يحض رٰجه
  

وَهُ  ٰته  َْيم اْلم َن ِفه  يُِٰسهُعوم ٰٓئهَك  مم  اُول
َن  ا لَهَ     ٰسبهُقوم
 
ه نُكَ   َوَّل  نَ ل  ًسا ُف  َعَها  فم وُسم   اهّلَّ 
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మరియు మా వదు  అంతా వా్యయబడన ఒక 

గర ంధముంది, అది సతాానిి పలుకతుంది. 

మరియు వ్యరికలాంటి అనాాయం జరుగద్ద.  

63. అలా కాద్ద, వ్యరి హృదయాలు దీనిని 

గురించి అజాానంలో పడ ఉనాియి ఇంతేగాక 

వ్యరు చేస్త (ద్దషు ) కార్మాలు ఎన్ని ఉనాియి 

వ్యరు వ్యటిని చేసూత నే ఉంటారు. 23  

64. చివరక, వ్యరిలోని ఇహలోక 
భోగభాగాాలలో మునిగి ఉని వ్యరిని 

శకాించటానికి మేము పట్టు కనిపుపడు, వ్యరు 

మొర పట్టు కంటారు. 24  

65. (అపుపడు వ్యరితో ఇలా అనబడు 

తుంది): “ఈ రోజు మీరు మొరపట్టు కోకండ! 

నిశ్చయంగా, మా తరఫు నండ మీక 

ఎలాంటి సహాయం లభించడం జరుగద్ద.  

66. “వ్యసత వ్యనికి, నా సూచనలు మీక 

వినిపంచబడనపుపడు, మీరు మీ మడమల 

మీద వెనకక తిరిగిపోయేవ్యరు.  

67. “ద్దరహంకారంతో దాని 25 గురించి 

వారథ పు పాలాప్రలలో ర్మతుర లు గడుపుతూ 

ఉండే వ్యరు.”  

68. ఏమీ? వ్యరు ఈ (దైవ) వ్యకి 26 

గురించి ఎనిడ్య ఆలోచించలేదా? లేక వ్యరి 

పూరిాకలైన, వ్యరి తాత-ముతాత తల వదు క 

ఎనిడ్య ర్మనిది, వ్యరి వదు క వచిచందనా?  

 

23) అంటే 'షిరేి' కాక వేరే ఇతర పదు  ప్రప్రలు.  

24) చూడండ, 17:16.  

25) బిహి: దానిని్గురించి. అంటే, చాలా్మంది వ్యాఖ్యాతలు క'అబహ్ అని అంటారు. 

అంటే మకిహ ముషాిక్ ఖురైషులు తాము క'అబహ్ గృహపు కారాకరత లని ద్దరహంకా 

రంతో వావహరిసూత  ము'హమాద్ ('స'అ.స.) పై అవతరింపజేయబడన ఖుర్ఆన్న 

గురించి వారధ పు మాటలు పల్లకేవ్యరు. ఇతర వ్యాఖ్యాతలు అంటారు: 'బహీ అంటే 

ఖుర్ఆన్. దానిని గురించి వారథ పు మాటలాడుతూ ర్మతుర లు గడపేవ్యరు.' చూ. 31:6.  

26) దైవవ్యకి అంటే ఖుర్ఆన్.  

يَّ  كهتٰب   يمَنا  ه نمطه َودَلَ ب َوُهمم  َلمَ ا ُق  ه  ق 
َن  لَُموم       َّل ُيظم

ٰهَذا   هنم  م  َرٍة  َغمم م  ِفه بُُهمم  قُلُوم بَلم 
مَ  اَعم ُهمم  ا َولَُهمم  هَك  ذٰل نه  ُدوم هنم  م  ل  
َن    لََها ٰعمهلُوم
اهَذاي   

ي
اَخَ َحّٰٰت َفهيمههمم ذم   ُمَتم نَا 

ه  َن ـ َ مم َيم َذا هُ به اه َذاالمعَ ب  ىجت ُروم
 

َتم  َ   ُرواـ َ َّل  َّل  نَّ اه يمط  وممَ اَلم هنَّا  م  ُكمم 
َن  وم    ُتنمَُصُ

 
َعلَيمُكمم   ُتتمٰٰل  م  اٰيّٰٰته ََكنَتم  قَدم 

قَ   اَعم
َن  ا َفُكنمُتمم لََعٰي  يحض بهُكمم َتنمكهُصوم
هيمنَ  به

َتكم َن  رُ َتهمجُ   بهٖه ٰسمهًرا   هش ُمسم   وم
 

يَ  بَّ اَفَلَمم  ا لمَقوم وا ا رُ دَّ اَمم َجآَءُهمم مَّ َل 
 ٰ َ  ُهمُ بَآءَ لَمم يَامته ا َ وَّ اّلم  يمن لهيم
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69.  లేక వ్యరు తమ సందేశ్హరుణి్ణ 

ఎరుగర్మ? అంద్దకే అతనిి తిరసి 

రిస్త నాిర్మ?  

70. లేక: “అతనికి పచిచ పటిు ంది!” అని 

అంట్టనాిర్మ? వ్యసత వ్యనికి, అతన వ్యరి 

వదు క సతాానిి తెచాచడు. కాని చాలామంది 

సతాానిి అసహాంచుకంట్టనాిరు.  

71. మరియు ఒకవేళ సతామే 27 వ్యరి 

కోరికలక అనగుణంగా ఉంటే భూమాా 

కాశాలు మరియు వ్యటిలో ఉనిదంతా 

నాశ్నమై పోయేది. వ్యసత వ్యనికి మేము వ్యరి 

వదు క  హతబోధన పంప్రము. 28 కాని వ్యరు 

తమ హతబోధ నండ ముఖం తిర పుప 

కంట్టనాిరు.  

72. లేక నీవు (ఓ ము’హమాద్!) వ్యరిని 

పాతిఫలం ఏమైనా అడుగుతునాివ్య? నీ 

పాభువు ఇచేచ పాతిఫలమే ఎంతో మేలైనది. 

ఆయనే అందరికంటే శ్రరషుు డైన ఉప్రధి పాదాత.  

73. మరియు నిశ్చయంగా, నీవు వ్యరిని 

రుజుమారాం వైెపునక పలుస్త నాివు.  

74. మరియు నిశ్చయంగా, పరలోకానిి 

నమానివ్యరు (రుజు) మారాం నండ వైెదొలగిన 

వ్యరే! (1/4)   

75. * ఒకవేళ మేము వ్యరిని కరుణ్ణంచి, 

(ఇహలోకంలో వ్యరికని) ఆపదన తలగిం 

చినా! వ్యరు తలబరుస్తనంతో పట్టు  

విడువకండా అంధ్యలుగా సంచరిసూత  

ఉంటారు.  

 

27) అల్-'హఖుఖ : అంటే ధరాం మరియు షరీయత్. (ధరా్శాసనం).  

28) అజ్-జి'క్రు: అంటే దివాఖుర్ఆన్. చూడండ, 21:10.  

َل    َفُهمم  لَُهمم  رَُسوم رهفُوما  َيعم لَمم  اَمم 
َن     يمن ُمنمكهُروم

نَّة   جه هٖه  ب َن  لُوم َيُقوم َجآَءُهمم  محش  اَمم  بَلم 
ه  ل ََثُُهمم  َواَكم ه  َق 

ه بهاَلم َحق 
َن    لم كٰرهُهوم

  
 
َوآَءُهمم لََفَسَدته    قُّ  اَلمَ َبعَ اتَّ   َولَوه  اَهم

ٰموُٰت  َ السَّ َواّلم وَ رم   فهيمههنَّ مَ ُض  محش  نم 
َعنم   َفُهمم  رهههمم 

كم هذه ب اَتَيمنُٰهمم  بَلم 
َن  رهُضوم عم رهههمم مُّ

 ىجت  ذهكم

فََخَراُج   َخرمًجا  ـ َلُُهمم  تَسم هَك اَمم    َرب 
ُ   ُهوَ وَّ حمط َخْيم   َ زه  الرٰ َخْيم     قهيم
عُ َلَ   َواهنََّك  اه ومهُ دم َ مم  صه ٍط  ا ٰٰل 

َتقهيمٍم  سم    مُّ
ا هيم َواهنَّ  يُ َن  َّلَّ َرةه  ؤم َّل  ٰخه هاّلم ب َن  مهُنوم

َن  اطه نَلٰكهُبوم َ ه    َعنه الُص 

هنم   م  هههمم  ب َما  َنا  َوَكَشفم منُٰهمم  رَْحه َولَوم 
نَ  َمُهوم َيانهههمم َيعم م ُطغم وما ِفه َلجُّ

ٍ لَّ     ُض 
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76. మరియు వ్యసత వ్యనికి, మేము వ్యరిని 

శక్ష్క గురిచేసాము. 29  అయినా వ్యరు తమ 

పాభువు ముంద్ద వంగలేద్ద మరియు వ్యరు 

వినముర లు కూడా కాలేద్ద.  

77. చివరక మేము వ్యరి కొరక కఠిన శకాా 

దాార్మనిి తెరిచాము. అపుపడు వ్యరు నిర్మశ్ 
చెందిన వ్యరయాారు.  

78. మరియు ఆయనే, మీక వినే శ్కిత నీ 

చూస్త శ్కిత నీ మరియు (అరథ ంచేస్కోవటానికి) 
హృదయాలన ఇచాచడు! మీరు కృతజాతలు 

తెల్లపేది బహు తకివ!  

79. మరియు మిమాల్లి భూమిపై 

వ్యాపంప జేస్నవ్యడు ఆయనే. మరియు 

ఆయన వదు నే మీరంతా సమీకరించ 

బడతారు.  

80. మరియు మీక జీవితానిి ఇచేచవ్యడు 

మరియు మరణ్ణంపజేస్తవ్యడు ఆయనే! 

మరియు ర్మతిర ంబవళి మారుప ఆయన 

ఆధీనంలోనే ఉంది. ఏమీ? మీరిది అరథ ం 

చేస్కోలేర్మ?  

81. కాని వ్యరు తమ పూరీాకలు పల్లకినటిే 

పలుకతునాిరు.  

82. వ్యరంట్టనాిరు: “ఏమీ? మేము 

మరణ్ణంచి, మటిు గా మరియు ఎముకలుగా 

మారిపోయిన తరువ్యత కూడా మళి్ళ 

సజీవులుగా లేపబడతామా?  

83. “వ్యసత వ్యనికి, ఇట్టవంటి వ్యగాు నాలు, 

మాకూ మరియు మాక పూరాం మా తాత-

ముతాత తలక చేయబడనవే! వ్యసత వ్యనికి ఇవి 

కేవలం పూరా కాలపు  కట్టు  కథలు 

 

29) ఇకిడ శక్ష్ అంటే బదార్ యుదధ రంగంలో ముషాికలక సంభవించిన పర్మభవం. లేక 

దైవపావకత ్ ('స'అ.స.) పా్రరథ నవలి మకిహ ముషాిక్లపై్ వచిచన కరువు్ కాలం్

కావచుచ.(ఇబ్ని-కస్త్'ర్). 

ها لَ وَ  ب نُٰهمم  اََخذم فَ ابه لمَعذَ َقدم  َما  
ا  اسم  هههمم َتَكنُوم هَرب  نَ َوَما َيَتَضَّ   ل     ُعوم
 

 
ي
َذا َحّٰٰت بَابًا  َعلَيمههمم  َنا  َفَتحم اهَذا   

فهيمهه  ُهمم  اهَذا  يمٍد  َشده َعَذاٍب 
َن      خجم ُمبملهُسوم

َع    ُهوَ وَ  مم السَّ لَُكُم  اَنمَشاَ  ي  هيم اَّلَّ
وَ  َبمَصاَر  َ َواّلم مَّ محش  َدةَ ـ  فم اّلم ا قَلهيمًل 

 َ كُ ت    َن ُروم شم
َرم   ُهوَ وَ  اّلم ِفه  َذَراَُكمم  هيم  ضه اَّلَّ
َن هه ُُتم اهََلم وَ  وم    ََشُ
َوَلُ   ُهوَ وَ  َويُمهيمُت   ٖ يُْحم هيم  اَّلَّ

تهَل  َوانلََّهاره اخم مله 
اَلَّ اَفََل محش  ُف 

َن  قهلُوم    َتعم
 

 ُ ل َوَّ َن  بَلم قَالُوما مهثمَل َما قَاَل اّلم   وم
يا َءاهَذا مه  ابًا وَّعهَظاًما ا تُرَ ُكنَّ وَ   تمَنا قَالُوم
نَ َءاهنَّا لََمبمُعوم      ثُوم

 
نَا ََنمُن َواٰبَآُؤنَا ٰهَذا مهنم    لََقدم  وُعهدم

ي اَسَ  َ  ا َقبمُل اهنم ٰهَذاي اهّلَّ لهيم َوَّ ُ اّلم   طهْيم
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మాతర మే.”30  

84. వ్యరిని ఇలా అడుగు: “ఈ భూమి 

మరియు ఇంద్దలో ఉనిదంతా ఎవరికి 

చెందినదో మీక తెల్లస్తత  చెపపండ?”  

85. వ్యరంటారు: “అలిాహ్కే!” వ్యరితో 

అన: “అయినా మీరు హతోపదేశ్ం 

స్త్ాకరించర్మ?”  

86. వ్యరిని అడుగు: “సప్రత కాశాల పాభువు 

మరియు సరోాతత మ స్ంహాసనానికి 
(’అరార్క) పాభువు ఎవరు?” 31  

87. వ్యరంటారు: “అలిాహ్కే!” వ్యరితో 

అన: “అయినా మీరు (ఆయన పటి) భయ-

భకత లు కల్లగి ఉండర్మ?”  

88. వ్యరిని ఇలా అడుగు: “మీక తెల్లస్తత  

చెపపండ! పాతి దానిపై ప్రలనాధికారం ఎవరి 

చేతిలో ఉంది? మరియు పాతిదానికి శ్రణ 
మిచేచవ్యడు ఆయనే మరియు ఆయనక 

వాతిరేకంగా శ్రణమివాగల వ్యడవాడ్య 

లేనివ్యడు, ఎవరు?”  

89. వ్యరంటారు: “అలిాహ్కే!” వ్యరితో 

అన: “అయితే మీరు ఎలా మోస 
పోతునాిరు?”  

90. అలాకాద్ద! మేము వ్యరికి సతాానిి 

అందజేశాము. మరియు నిశ్చయంగా, వ్యరే 

అసతావ్యద్దలు!  

91. అలిాహ్ ఎవ్ారినీ కూడా తనకు 

సంతానంగా చేసుకోలేదు మరియు 

ఆయనతో ప్రట్ట మరొక ఆర్మధా దేవుడు 

లేడు. అలా అయితే పాతి దేవుడు తన 

సృషిు ని తీస్కొని పోయేవ్యడు మరియు వ్యరు 

 
30) అసా'తీరున్: అంటే పూరాకాలంలో వా్యస్్పటిు న కట్టు ్కథలు. అంటే పునరుతాథ నమని 

నీవు ('స'అ.స.) అంట్టనిది మేము ఎన్ని తర్మల్ నండ వింట్టని్ గాథయే! అది 

ఎపుపడు ర్మననిది? ఇది కేవలం ఒక కట్టు  కథ!  

31) చూడండ, 2:29, 7:54 మరియు 9:129.  

اهنم  ي  فهيمَها َوَمنم  َرمُض  اّلم هَمنه 
ل  قُلم 
لَمُ ُكنمُتمم تَ     َن وم عم

َن   لُوم ه َسَيُقوم ٰ َن   اََف قُلم   محش ّلله ُروم   َل تََذكَّ
 

َمنم   مٰ ال  بُّ رَّ قُلم  السَّ بمعه سَّ وٰته 
يممه  َربُّ وَ     المَعرمشه المَعظه

َن  لُوم ه َسَيُقوم ٰ َن  محش ّلله   قُلم اَفََل َتتَُّقوم

ٍء   ََشم ه 
ُك  َملَُكومُت  هٖ  بهَيده َمنمًۣ  قُلم 

وَ   ُ ُيهْيم ُيَ وَُّهَو  اهنم َّل  َعلَيمهه  اُر 
لَ تَ  ُتمم ُكنم  نَ عم     ُموم
 

َن   لُوم ه َسَيُقوم ٰ َحرُ   َفاَّٰن   قُلم محش  ّلله َن  وم تُسم  
َن  بُوم ه َواهنَُّهمم لَكٰذه َق 

هاَلم بَلم اَتَيمنُٰهمم ب
  

ََذ   اَتَّ ََكَن   اّلٰلُ َما  َما  وَّ دَلٍ  وَّ مهنم 
َهَب ُكُّ اهٰلًٍۣ  َمَعه  مهنم اهٰلٍ  َ همَ اهًذا َّلَّ  ا  ب

َبعم  َولََعَل  َبعم لََعٰ مم  ُضهُ َخلََق  محش ٍض  
فُ   اّلٰله ُسبمٰحَن  ا يَصه َن َعمَّ   يحض وم
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ఒకరిపై నొకరు పా్రబలాం పందగోరేవ్యరు. 

అలిాహ్! వ్యరు కల్లపంచేవ్యటికి అతీతుడు. 32  

92.  ఆయన అగోచర మరియు గోచర 

విషయాల జాానం గలవ్యడు. వ్యరు సాటి 

కల్లపంచే భాగసాాముల కంటే, ఆయన 

అతుానితుడు.  

93.  (ఓ ము’హమాద్!) ఇలా పా్రరిథ ంచు: “ఓ 

నా పాభూ! ఏ (శక్ష్ అయితే) వ్యరికి 

(అవిశాాస్లక) వ్యగాు నం చేయబడ ఉనిదో 

దానిని నీవు నాక చూపననిచో!  

94.  “ఓ నా పాభూ! నని ఈ ద్దర్మారా 

పాజలలో చేరచక.” 33  

95.  మరియు నిశ్చయంగా, మేము వ్యరికి 

(అవిశాాస్లక) వ్యగాు నము చేస్ంది (శక్ష్) 

నీక చూపగల సమరుథ లము.  

96.  మంచితనముతో, చెడున 

తలగించు.34  వ్యరు అప్రదించే విషయాలు 

మాక బాగా తెలుస్.  

97.  మరియు ఇలా పా్రరిథ ంచు: “ఓ నా 

పాభూ! షై’తానలు రేకతిత ంచే కలతల నండ 

(రక్ష్ణ పందటానికి) నేన నీ శ్రణు 

వేడుకొంట్టనాిన.  

98.  “మరియు ఓ నా పాభూ! అవి నా 

వదు క ర్మకండా ఉండాలని, నేన నీ శ్రణు 

వేడుకంట్టనాిన. 35   

 
32) చూడండ, 6:100. 

33) దైవపావకత  ('స'అ.స.) ఇలా పా్రరిథ ంచారు:  'ఓ అలిాహ్ (స్.త.)! ఒకవేళ నీవు ఈ 

సమాజానిి పరీకాించ్ గోరితే, లేక శకాించ్ గోరితే! అంతక్ముందే నని ఈ పాపంచం్

నండ లేపుకో!' (తిరిాజీ', అ'హాద్). 

34) చూడండ, 13:22 చివరి వ్యకాం మరియు 41:34-35.  

35) కావున పాతి మంచి కార్మానికి ముంద్ద: 'బస్ాలిా హరర 'హాా నిరర 'హీమ్' చదవండ. అని 

దైవపావకత  ('స'అ.స.) అనాిరు. దీనిని గురించి 'హదీస్'లలో, ద్ద'ఆలు కూడా పేరొిన్

బడాాయి. (ముసిద్ అ'హాద్ 2/181, అబూ-దావూద్, తిరీాజీ'). 

ا    ٰعلهمه  َهاَدةه َفَتٰعٰٰل َعمَّ َغيمبه َوالشَّ
الم

َن  هُكوم  خجم يَُشم
 
ه قُلم  َن   رَّب  م َما يُومَعُدوم ه ا تُرهيَِن     يحض اهمَّ
ه  المَقوممه    َرب  ِفه  م  ِنه

َتمَعلم فََل 
َ الٰظ      لهمهيم

اَ   
لََعٰي نُّ َواهنَّا  َما  يََك ره نم  نَعهُدُهمم   
َن  ُروم    لَٰقده

فَ  ه اهدم ب َ الَّ عم  هه م  هئَةَ   ّٰته ي  السَّ َسُن  محش اَحم
َن  ُفوم هَما يَصه لَُم ب    ََنمُن اَعم

ه َوقُلم   َهَمزٰته   رَّب  مهنم  هَك  ب اَُعومُذ 
ه  يٰطهيم  يحض الشَّ

 
هَك  ه َواَُعومُذ ب وم  َرب  مُضُ   نه  اَنم يَّ
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99.  చివరికి వ్యరిలో ఒకనికి మరణం 

సమీపంచి నపుపడు వ్యడలా వేడుకంటాడు: 

“ఓ నా పాభూ! నని తిరిగి (భూలోకానికి) 

పంపు;  

100. “నేన చేయకండా వచిచన 

సతాిర్మాలు చేయటానికి.” 36 అది కాని 

పని. నిశ్చయంగా, అది అతని న్నటిమాట 

మాతర మే! 37 ఇక (ఈ మరణ్ణంచిన) వ్యరు 

తిరిగి లేపబడే దినం వరక వ్యరి వెనక ఒక 

అడాుతెర ఉంట్టంది. 38   

101. ఆ తరువ్యత బాకా ఊదబడిన 

దినమున వారి మధయ ఎల్లంటి సంబంధాలు 

ఉండవు. మరియు వ్యరు ఒకరి నొకరు 

పలకరించుకోరు కూడా!  

102. ఇక ఎవరి (సతాిర్మాల) పళి్లలు 

బరువుగా ఉంటాయో, అలాంటి వ్యరే 

సాఫలాం పందేవ్యరు.  

103. మరియు ఎవరి తూనికలు తేల్లకగా 

ఉంటాయో వ్యరే తమక తాము నషు ం 

చేస్కనిరు. వ్యరు సదా నరకంలో 

ఉంటారు.  

104. అగిి వ్యరి ముఖ్యలన కాల్లచ 

వేస్త ంది. 39 వ్యరి పదవులు బగించుకపోయి 

పళ్లీ  బయట పడతాయి.  

 

36) ఈ ద్ద'ఆ పాతి సతాతిరసాిరి: (i) మరణం ఆసనిమైనపుపడు, (ii) పునరుతాథ న్

దినమున, అలిాహ్ (స్.త.) సమక్ష్ంలో హాజరు చేయబడనపుపడు, (iii) నరకంలోకి 

తోర య బడనపుపడు చేసాత డు. కాని సఫలుడు కాడు. ఈ వ్యకాం ఖుర్ఆన్లో అనేక్సారిు 

వచిచంది. చూ. 63:10-11, 14:44, 7:53, 32:12, 6:27-28, 40:11-12, 35:37 

మొదలైనవి.  

37) అది కాని్పని, చూడండ, 6:28.  
38) ఇహలోక మరియు పరలోక్జీవితపు మధా కాలానిి బర్'జ'ఖ్ అంటారు.  

39) ముఖం ఎంద్దక పేరొిన్ బడందంటే శ్రీరంలో అనిిటి్ కంటే ముఖామైన భాగం 

ముఖమే! నరకాగిి మాతర ం శ్రీర్మనింతా కాలుచతుంది.  

 اهَذا َجآَء  
ي
مَموم ُم اهُ اََحدَ َحّٰٰت ُت قَاَل ل
ه  نه  َرب  ُعوم    يحض ارمجه
  
ي لَعَ  م ه
مَ ٰل  اَعم ُت   ُل   تََركم فهيمَما  ًا   َصاَله
هلَُها محش  لََكَّ  قَآئ ُهَو  َُكهَمة   َومهنم  محش  اهنََّها 

َن  َزخ  اهٰٰل يَوممه ُيبمَعُثوم هههمم بَرم َرآئ   وَّ
 

وم  الصُّ ِفه  نُفهَخ  هَذا  فَ فَا اَنمَساَب  َلي ره   
َّل ئهذٍ وممَ مم يَ بَيمَنهُ  َن  وَّ    يَتََسآَءلُوم
 

ٰٓئهَك ُهُم    ه  زهيمنُ اوَ  مَ ُقلَتم َفَمنم ثَ  فَاُول
َن  لهُحوم مُمفم    ال

َموَ  تم  َخفَّ ٰٓئهَك    زهيمُنه  اَوَمنم  فَاُول
َجَهنََّم  م  اَنمُفَسُهمم ِفه يا  وم ُ هيمَن َخِسه اَّلَّ

َن  وم ُ   ممهٰخِله
وُ  فه هُ ُجومهَ تَلمَفُح  وَُهمم  انلَّاُر   يمَهاُم 

َن حُ ُٰكه     وم
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105. (వ్యరిని అలిాహ్ ఇలా పాశిసాత డు): 

“ఏమీ? నా ఆయాతులు మీక వినిపంచబడ 

లేదా? అపుపడు మీరు వ్యటిని అసతాాలని 

తిరసిరిసూత  ఉండేవ్యరు కదా?”  

106. వ్యరిలా అంటారు: “ఓ మా పాభూ! 

మా ద్దరదృషు ం మమాల్లి కరముాకొని 

ఉండంది. మేము మారాభాషుు లమైన  వ్యరిగా 

ఉండేవ్యరం!  

107. “ఓ మా పాభూ! మమాల్లి దీని (ఈ 

నరకం) నండ బయటక తీయి. ఒకవేళ 

మేము మరల (ప్రప్రలు) చేస్తత , మేము 

నిశ్చయంగా, ద్దర్మారాులమే!”  

108. ఆయన (అలిాహ్) అంటాడు: 

“దానిలోనే పర్మభవంతో పడ ఉండండ 

మరియు నాతో మాటిాడకండ!”  

109. నిశ్చయంగా, నా దాస్లలో కొందరు 

ఇలా పా్రరిథ ంచేవ్యరు ఉనాిరు: “ఓ మా పాభూ! 

మేము విశ్ాస్ంచాము, మమాల్లి క్ష్మించు 

మరియు మమాల్లి కరుణ్ణంచు మరియు 

కరుణ్ణంచేవ్యరిలో నీవే అతుాతత ముడవు!”   

110. కాని మీరు వ్యరిని పరిహాసానికి 

గురిచేస్త వ్యరు, చివరక (ఆ పరిహాసమే) 

మిమాల్లి నా ధాానం నండ మరపంప 

జేస్ంది; అయినా మీరు వ్యరి మీద నవేావ్యరు 

(ఎగతాళి చేస్తవ్యరు)!  

111. నిశ్చయంగా, ఈరోజు నేన వ్యరికి,వ్యరి 

సహనానికి తగిన పాతిఫలానిి ఇచాచన. 

నిశ్చయంగా, వ్యరే విజయం పందిన వ్యరు 

(సఫల్లకర తులైనవ్యరు)!  

112. (అలిాహ్) ఇలా పాశిసాత డు: “మీరు 

భూమిలో ఎనిి సంవతుర్మలు గడప్రరు?”  

113. వ్యరిలా జవ్యబసాత రు: “మే మకిడ 

ఒకి దినమో లేక దినపు కొంత భాగమో 

ُتتمٰلٰ  م  اٰيّٰٰته تَُكنم    ُكمم َعلَيم   اَلَمم 
َن مم فَُكنمتُ  بُوم ه هَها تَُكذ       ب

َوُتَنا   َربََّنا قَالُوما   قم شه َعلَيمَنا  َغلََبتم 
 َ هيم   َوُكنَّا قَومًما َضٓال 

ي  ه   َربََّنا نَا فَا َنا مهنمَها فَاهنم ُعدم رهجم نَّا اَخم
َن له ظٰ     ُموم

سَ  نه َها وَ فهيم ا  ـ ُوم قَاَل اخم هُموم تَُكل  َّل 
  
هنم فَره   ََكنَ   اهنَّه   م  عه يمق   َبادهيم   

َن   لُوم ي َيُقوم نَلَا   َربََّنا فهرم  فَاغم اَٰمنَّا 
 َ هيم ُ الرْٰحه  مجن َوارمَْحمَنا َواَنمَت َخْيم

 
ي
َحّٰٰت رهيًّا  خم سه ُتُمومُهمم  َذم فَاَتَّ

ذه  رهيم اَنمَسومُكمم 
هنمُهمم   كم م  َوُكنمُتمم 

حَ  نَ كُ تَضم     وم
َوممَ اه  اَلم َجَزيمُتُهُم  م  همَ ّن ه ب َص   ياا  وم حمل  َبُ
َن اَنَّ  هُزوم َفآئ

   ُهمم ُهُم الم
َعَدَد   َرمضه  اّلم ِفه  ََلهثمُتمم  َكمم  قَٰل 

 َ نهيم      سه
ٍم  يَوم َبعمَض  اَوم  يَومًما  ََلهثمَنا  قَالُوما 

هيمَن  ـ َله المَعآد     فَسم
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ఉనాిము. లకి పటిు న వ్యరిని అడుగు!” 40   

114. (అలిాహ్) అంటాడు: “మీరకిడ 

ఉనిది కొంత కాలం మాతర మే! ఒకవేళ ఇది 

మీరు తెలుస్కొని ఉంటే (ఎంత బాగుండేది)!  

115. “ఏమీ? వ్యసత వ్యనికి మేము మిమాల్లి 

వృధాగానే పుటిు ంచామని మరియు మీరు మా 

వైెపునక ఎనిడ్య మరల్ల ర్మరని 

భావించార్మ?”  

116. కావున (తెలుస్కోండ) అలిాహ్ 

అతుానితుడు, నిజమైన విశ్ాసారా 

భౌముడు, 41  ఆయన తపప మరొక ఆర్మధా 

దేవుడు లేడు. (ఆయనే) గౌరవపాదమైన 

(మహోనిత) స్ంహాసనానికి (’అరార్క) 

పాభువు!  

117. ఇక ఎవడైనా అలిాహ్తో ప్రట్ట మరొక 

దైవ్యనిి – తన వదు  దాని కొరక ఎలాంటి 

ఆధారం లేకండానే – పా్రరిథ సాత డో, నిశ్చయంగా 

అతని లకి అతని పాభువు వదు  ఉంది. 

నిశ్చయంగా, సతా-తిరసాిరులు సాఫలాము 

పందలేరు. 42  

118. కావున నీవు ఇలా పా్రరిథ ంచు: “ఓ నా 

ప్ర భూ! ననుూ క్షమించు, ననుూ క్రుణించు, 

క్రుణించే వారిలో నీవే అతుయతత ముడవు!” 

(3/8)  

***** 

 
40) ఈ లకిపటేు ్వ్యరు దైవదూతలు.  

41) చూడండ 20:114 వ్యాఖ్యానం-63. 

42) నిజమైన సాఫలాం, సారా్ నివ్యసమే కాని ఇహ్ లోకంలోని ఆస్త ప్రస్త లు, సంతానం 

హోదాలు, పేరు పాతిషు లు మొదలైనవికావు.                           *** 

اهّلَّ اه   قَٰل  هثمُتمم 
قَله نم َلَّ َّوم    ًل يم   اَنَُّكمم  ل

لَمُ  َن ُكنمُتمم َتعم     وم
بمتُ اَ  اَ فََحسه َعَبًثا  مم  نُٰكمم  َخلَقم نََّما 

َن  اَنَُّكمم اهََلمَنا َّل تُرمَجُعوم    وَّ
 

َقُّ  اّلٰلُ َفَتٰعَٰل  مَملهُك اَلم َّلي اهٰلَ اهّلَّ مجت ال
    رهيممه المَعرمشه المكَ  َربُّ  مجتُهوَ 
  

مَ  ُع  يَّدم َّل    لًٰها اه   اّلٰله َع  َوَمنم  اَٰخَرحمل 
َل  ا بُرمهَ  هٖهحمل  َن  ه   ب حهسَ فَا عهنمَد  ابُه  نََّما   
ههٖ  َن محش َرب  لهُح المكٰفهُروم   اهنَّه  َّل ُيفم

ه َوقُلم   ُ    رَّب  فهرم َوارمَحمم َواَنمَت َخْيم اغم
 َ هيم  خجم الرْٰحه
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 24. సూరహ్ అన్-నూర్ 

అన్-నూరు: అంటే జ్యయతి, పాకాశ్ం, వెలుగు. అన్-నిసా (4), అన్-నూర్ (24) 

మరియు అల్-అ'హ్'జాబ్ (33) సూర్మహ్లలో స్త్త ీల యొకి సమసాలు మరియు 

వ్యటి పరిష్కిర్మలు పేరొిన బడాాయి. ఈ సూరహ్ 5వ్ హజాీ చివరి కాలంలో లేక 6వ్ 

హజాీ మొదటి కాలంలో మదీనహలో అవతరింపజేయబడంది. ఇంద్దలో వాకిత గత 

గౌరవపు పా్రముఖాత తెలుపబడంది. 2-9 ఆయాత్లలో వ్యభిచార్గనిక్త గురించిన 

శాసనాలు ఉనాియి. 11-20 ఆయాత్లలో బనూ -ము'స్'తలిఖ్ దండయాతర లో 

సంభవించిన సంఘటనన గురించి ఉంది. 64 ఆయాతులుని, ఈ సూరహ పేరు 

35వ ఆయత్ లో ఉంది. ఈ 4 (22-25) సూ. సమూహంలో ఇది 3వది.  

 అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * ఇది ఒక సూరహ్! మేమే దీనిని 

అవతరింపజేశాము మరియు మేము దీనిని 

విధిగా జేశాము మరియు మీరు జాాపక 
ముంచుకంటారని, మే మింద్దలో సపషు మైన 

సూచనలన (ఆయాత్లన) అవత 

రింపజేశాము.  

2. వాభిచారిణ్ణ మరియు వాభిచారుడు, ఈ 

ఇదు రిలో పాతి ఒకిరికి నూరేస్ కొరడా 

దబబలు కొటు ండ. 1 మరియు మీక అలిాహ్ 

 
1) 'మరియు మీ స్త్త ీలలో ఎవరైనా వాభిచార్మనికి ప్రలపడతే, వ్యరికి వాతిరేకంగా, 

మీలోనండ నలుగురి సాక్ష్ాం తీస్కోండ. వ్యరు (నలుగురు) సాక్ష్ామిస్తత , వ్యరు మరణ్ణంచే 

వరకైనా, లేదా వ్యరికొరక అలిాహ్ ఏదైనా్మారాం చూపంచే్ వరకైనా, వ్యరిని ఇండిలో 

నిరబంధించండ.' అని 4:15లో వచిచంది. ఇకిడ: 'వాభిచారిణ్ణ మరియు వాభిచారుడు, 

ఈ ఇదు రిలో పాతి ఒకిరికి నూరేస్ కొరడా దబబలు కొటు ండ.' అని వచిచంది. ఈ శక్ష్ 

పండికాని వ్యరిది. ఇక పండి అయిన వ్యరు వాభిచారం చేస్తత  ర్మళి్లరువిా చంపండ. అని 

ముసి్ం, కితాబ్ అల్ 'హూదూద్, బాబ్ 'హద్ అ'జాూ నిలో ఉంది. ఇంకా ఎన్ని 'హదీస్'లు 

మరియు దైవపావకత  ('స'అ.స.) మరియు 'స'హాబీలు అమలు్పరచిన విధానాలు మరియు 

ముసి్ం సమాజంలోని ఏకాభిపా్రయాలు ఉనాియి. వీటి ననసరించి వివ్యహతులైన స్త్త ీ 

పురుషులు వాభిచారం చేస్తత  వ్యరికి ర్మళి్ల రువిా చంపే శక్ష్ (రజార్) విధించబడుతుంది. 

కాని ఈ శక్ష్ విధించటానికి, లైంగిక్ కిరయ జరుగుతూ ఉండగా పాతాక్ష్ంగా క్ళా్లర్గ 

చూశ్వమని, సతావంతులైన నలుగురు వ్యకిులు అలిాహ్ పేరుతో పామాణం చేసూత  

ٰنه الرَّحه  اّلٰله ِمْسِب    يممه الرَّْحم
َٰها سُ  اَنمَزنلم َرة   َواَ نٰهَ رَضم َوَف   وم َا ا  نمَزنلم

اٰيٍٰتًۣ  ي  ه فهيمَها بَي  لََّعلَّكُ نٍٰت   مم   
َن تَ  ُروم    َذكَّ

ٍد   ا ُكَّ َواحه وم ُ ِله م فَاجم انهَيُة َوالزَّاّنه اَلزَّ
ةٍ  َ َجِلم مهائََة  هنمُهَما  َّل ممس  م  وَّ

م دهيمنه    ِفه
هههَما َرامفَة  ُكمم ب   اّلٰله تَامُخذم
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యంద్ద మరియు అంతిమ దినము నంద్ద 

విశాాసముంటే – అలిాహ్ విధించిన (ధరా) 

ఆజా విషయంలో – ఆ ఇదు రి యెడల మీక 

జాల్ల కలుగకూడద్ద. మరియు వ్యరిదు రి 

శక్ష్న, విశాాస్లలో కొంత మంది చూడాల్ల.  

3. ఒక వాభిచారి, ఒక వాభిచారిణ్ణని లేక 

బహుదైవ్యర్మధకర్మలయిన (ముషాిక్) స్త్త ీని 

మాతర మే వివ్యహమాడుతాడు; మరియు ఒక 
వాభిచారిణ్ణని, ఒక వాభిచారుడో లేక ఒక 

బహుదైవ్యర్మధకడో మాతర మే వివ్యహ 

మాడుతాడు. మరియు ఇది విశాాస్లపై 

నిషేధించబడంది. 2   

4. మరియు ఎవరైనా శీలవతులైన స్త్త ీలపై 

అపనింద మోపన తరువ్యత నలుగురు 

సాకాలన తీస్కొనిర్మలేదో, వ్యరికి ఎనభై 

కొరడా దబబలు కొటు ండ మరియు వ్యరి 

సాకాాానిి ఎనిటికీ స్త్ాకరించకండ. అలాంటి 

వ్యరు పరమ ద్దషుు లు (ఫాస్ఖూన్). 3   

 
సాక్ష్ాం ఇవ్యాల్ల. కేవలం వృతాత ంతానమేయ పామాణం సరిపోద్ద. చూడండ, 24:4. 

వివర్మలక్ఫుఖహాలన్(ధరావేతత లన)్సంపాదించండ.్ 
2) కొందరు 'స'హాబీ (ర'ది. 'అన్హుమ్)లు చరితర ్హీనలైన స్త్త ీలతో వివ్యహమాడటానికి 

అనమతి అడగినపుపడు ఈ ఆయత్ అవతరింపజేయబడందని కొందరు వ్యాఖ్యాతల 

అభిపా్రయం. ఇకిడ నికా'హ్: అంటే సాధారణ వివ్యహం్ కాద్ద, లైంగిక్్ సంబంధం. ఒక 

వాభిచారియే ఒక వాభిచారిణ్ణతో లైంగిక సంబంధం ఉంచుకంటాడు. అని కొందరు 

అభిపా్రయ్పడాారు. మరొక్ వాయఖ్యయనం ఏమిటంటే: పాతివ్యడు తన్వంటి వ్యరినే తన 

సహవ్యస్లుగా ఎనికంటాడు. ఇది ఇమామ్ అష్-షౌకాని వ్యాఖ్యానం.  

3) ఇకిడ వాభిచార నిర్మధ రణక నలుగురు సాకాలన – ఎవరైతే లైంగికకిరయ 

జరుగుతుని పుపడు కళి్లర్మ చూశారో – తేవ్యల్ల! అని సపషు ంగా పేరొినబడంది. 

వృతాత ంతానమేయ పామాణం సరిపోద్ద. అంటే అకిడ దొరికిన ఇతర పామాణాలన బటిు  

లైంగికకిరయ జరిగి ఉండవచుచ అని, అంచనా్ వేయడం సరిపోద్ద. నలుగురు సాకాాలు 

లైంగికకిరయ జరుగుతూ ఉండగా కళ్లీర్మ చూశాము, అని సాక్ష్ామిస్తత నే ఈ శక్ష్ విధించాల్ల, 

లేకంటే అపనింద మోపన వ్యనికి 80 కొరడా్ దబబలు కొటాు ల్ల మరియు వ్యని సాక్ష్ాం 

ఎనిటికీ స్త్ాకరించర్మద్ద. అలిాహ్ (స్.త.) దృషిు లో అసతా సాక్ష్ామిచిచన వ్యడు పరమ్

ద్దషుు డు. మరొక విశ్రషమేమిటంటే, అపుపలలో, హతాలలో మరియు ఇతర విషయాలలో 

ఇదు రు్సాకాలు చాలు. కానీ, శక్ష్ గంభీరమైనది, కాబటిు  వాభిచార విషయంలో లైంగిక్కిరయ 

كُ اه  َن  نم نم  مهُنوم تُؤم ها ُتمم  َ وَ   ّلٰله ب   وممه اَلم
ره  ٰخه

َهدم عَ مجت  اّلم هَفة  ُهمَ َذابَ َولميَشم َطآئ   ا 
ه  َ م  مهنهيم مُمؤم    َن ال

اَوم  زَانهَيًة  اهّلَّ  َينمكهُح  َّل  م  اَلزَّاّنه
هَكةً  اهّلَّ   حمسُمَشم ي  َينمكهُحَها انهَيُة َّل  الزَّ وَّ

هك   ُمَشم اَوم  هَك مجت  زَاٍن  ذٰل هَم  لََعَ وَُحر    
 َ مهنهيم مُمؤم   ال

ه وَ  ُموم َن يَ يم اَّلَّ َ رم َصنٰته ُثمَّ ل مُمحم مم َن ال
بَ تُوم يَام  هاَرم ب ومُهمم  َعةه  ا  ُ ِله فَاجم ُشَهَدآَء 

لَُهمم  َبلُوما  َتقم َّل  وَّ ةً  َ َجِلم  َ ثَٰمنهيم
اَبًَدا ُهُم  مجت  َشَهاَدةً  ٰٓئهَك  َواُول
َن  ُقوم  يحض  المٰفسه
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5. కాని అట్ట పమాట ఎవరైతే పశాచతాత ప 

పడ తమన తాము సవరించుకంటారో! 

నిశ్చయంగా, అలాంటి వ్యరి పటి అలిాహ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత.  

6. మరియు ఎవరైతే, తమ భారాల మీద 

అపనింద మోప, దానికి సాయంగా తాము 

తపప మరవర్జ సాకాలు లేని పక్ష్ంలో, వ్యరు 

తమంతట తామే నాలుగు సారిు అలిాహ పై 

పామాణంచేస్ సాక్ష్ామిసూత : ''నిశ్చయంగా, 

తాన సతాం పలుకతునాినని (చెప్రపల్ల).4  

7. ''మరియు ఐదవ సారి, ఒకవేళ అసతాం 

పలుకతునిటియితే! నిశ్చయంగా, అలిాహ్ 

ఆగర హం తన మీద విరుచుక పడుగాక!'' అనీ 

అనాల్ల.  

8. ఇక ఆమ (భారా) శక్ష్న తపపంచు 

కోవటానికి, నాలుగు సారిు అలిాహ్పై 

పామాణం చేసూత : ''నిశ్చయంగా అతడు 

అబదధ ం చెబుతునాిడనీ –  

9. ''మరియు ఐదవ సారి – అతడు చెపేపదే 

నిజమైతే, తనపై అలిాహ్ ఆగర హం పడుగాక!'' 

అని చెప్రపల్ల. 5  

10.  మరియు మీపై అలిాహ్ అనగర హం 

మరియు ఆయన కరుణయే లేకంటే! 

(ఆయన మీ శక్ష్న తారలోనే తెచేచవ్యడు) 

మరియు నిశ్చయంగా, అలిాహ్ 

 
జరిగేటపుపడు, కళ్లీర్మ చూస్నామని అలిాహ్ పేరట పామాణంచేస్, నలుగురు 

సాక్ష్ామిస్తత నే శక్ష్ విధించాలని్ఆదేశంచబడంది. చూ. 24:2.  

4) అంటే ఇకిడ నాలుగు్సారిు అలిాహ్ పై పామాణం చేస్ అనడం, నాలుగు సాకాలతో 

సమానం, అని అరథ ం. 

5) ఈ విధానం షరీయత్లో ల'అనున్ అనబడుతుంది. అంటే నిందారోపణన ఖండంచటా్

నికి చేస్త పామాణం. ఈ విధమైన సాకాాాల తరువ్యత వ్యరిదు రి మధా విడాకలు 

జరుగుతాయి. దైవపావకత  ('స'అ.స.) కాలంలో ఇట్టవంటి విషయాలు జరిగినంద్దవలినే ఈ 

ఆయాత్లు అవతరింపజేయబడాాయి.  

مه  تَابُوما  هيمَن  اَّلَّ بَ اهّلَّ  هَك  عم نمًۣ  ذٰل ده 
لَُحوم  يمم     اّلٰلَ نَّ  اه امجت َف َواَصم ر  رَّحه   َغُفوم

ه وَ  نَ يمنَ اَّلَّ ُموم يَرم اَزم   َولَمم   َواَجُهمم 
اَنمُفُسُهمم  ي  اهّلَّ ُشَهَدآُء  َُّهمم  ل يَُكنم 
َشٰهٰدٍتًۣ   بَُع  اَرم ههمم  اََحده فََشَهاَدةُ 

هاّلٰله  َ ب قهيم     حمل اهنَّه  لَمهَن الٰصده
نَ   مهَسةُ ا َواْلمَ  لَعم هه يم َعلَ   اّلٰله   َت اَنَّ 
َ نم ََك اه  بهيم كٰذه

    َن مهَن الم
رَ َويَ  َعنمَها  دم َهَد  المعَ ُؤا  تَشم اَنم  َذاَب 

َشٰهٰدٍتًۣ   بََع  هاّلٰله اَرم لَمهَن  حمل  ب اهنَّه  
 َ بهيم كٰذه

 يحض  الم
ي   اّلٰله مهَسَة اَنَّ َغَضَب  ا َواْلمَ  َعلَيمَها

 َ قهيم     اهنم ََكَن مهَن الٰصده
ُل  وَ  فَضم َّل    ُكمم يم َعلَ   اّلٰله لَوم

 َ ا  اّلٰلَ ُته  َواَنَّ َورَْحم   خجم كهيمم   ب  حَ تَوَّ
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పశాచతాత ప్రనిి స్త్ాకరించేవ్యడు, మహా 

వివేకవంతుడు. 6   

11. నిశ్చయంగా, అపనింద మోపేవ్యరు, 7  

మీలో నంచే  కొందరునాిరు. అది మీక 

హానికరమైనదని భావించకండ. వ్యసత వ్యనికి 

అది మీక మేలైనదే. వ్యరిలో పాతి ఒకినికి 

తాన చేస్న ప్రప్రనికి తగిన శక్ష్ లభిస్త ంది. 

మరియు వ్యరిలో (ఈ అపనింద మోపటంలో), 

పదు  బాధాత వహంచిన వ్యనికి ఘోరమైన శక్ష్ 

పడుతుంది.  

12. విశాాస్లైన పురుషులు మరియు 

విశాాస్లైన స్త్త ీలు దానిని (అపనిందన) 

వినిపుపడు, తమ వ్యరి పటి మంచి 

తలంపుతో: "ఇది సపషు మైన అపనిందయే!" 

 
6) ఇకిడ అలిాహ్ (స్.త.) శక్ష్ వెంటనే ర్మకపోవచుచ. ఎంద్దకంటే అలిాహ్ (స్.త.) 

అనంత కరుణామయుడు, పశాచతాత ప్రనిి స్త్ాకరించేవ్యడు మరియు మహావివేకవంతుడు.  

7) బనూ-ము'స్'తలిఖ్ యుదధ ం నండ 5వ్ హజాీలో తిరిగి మదీనహ్క వస్త నిపుపడు 

దైవపావకత  ('స'అ.స.) మరియు 'సహాబీలు (ర'ది.'అను మ్) మదీనహ క కొంత 

దూరముండగా ర్మతిర  గడపటానికి ఆగుతారు. ఉదయం వ్యరి పాయాణం మొదలు 

పటిు నపుపడు, 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనాు ) యొకి అంబారీ (హోదజ్) ఆమ లోపల 

ఉనాిరనకొని - ఒంట్లమీద పటిు  పాయాణం మొదలుపడాత రు. 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనాు ) తమ 

హారం వెతకటానికి వెళిీ ఉంట్టంది. ఆమ తిరిగి్ వచేచవరక ఎవార్జ లేనిది చూస్ 

అకిడే కూరుచంట్టంది. అంతలో వెనక నండ 'సఫాాన్ బన్-మ'అ'తల్ స్లమి 

(ర'ది.'అ.) వసాత డు. అతని్పని, వెనక్ఉండ బడారం వ్యరు ఏమైనా మరచిపోతే దానిని 

తీస్కొనిర్మవడమే. అతడు 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనాు )న చూస్ గురుత పటిు , ఆమన తన 

ఒంట్లమీద సవ్యరీ్చేయించుకొని తాన దాని కళి్ం (లగాం) పట్టు కొని తీస్కొని్వసాత డు. 

ఇది చూస్ కపట్విశాాస్ల నాయకడు 'అబుు లిాహ బన్-ఉబై్న అపనింద మోపుతాడు. ఈ 

విషయం గురించి ఎన్ని 'స'హీ'హ్ 'హదీస్' లునాియి. ఆమన అపనింద నండ విముకిత ్

చేయటానికి, అలిాహ్ (స్.త.) ఈ ఆయాతులన అవతరింపజేశాడు. కొంత మంది 

విధేయులైన ముసి్ంలు కూడా మునాఫిఖుల ఈ అపనిందక గురి అవుతారు. వ్యరిలో 

'హసాున్, మి'స్'తహ్ బన్-అసా'స'హ్ మరియు 'హమి బనెత -జ'హష్ (ర'ది.'అను మ్)లు 

కూడా ఉంటారు. దాదాపు ఆ సంఘటన ఒక్నెల తరువ్యత ఈ ఆయాతులు (11-20) 

అవతరింప్జేయబడాాయి.  

 

َبة    اهنَّ  ُعصم هفمكه  هاّلم ب َجآُءوم  هيمَن 
اَّلَّ

هنمُكمم  لَُّكمم محش  م  ا  ََشًّ ُه  َُتمَسُبوم محش  َّل 
لَُّكمم  َخْيم   ُهَو  ه محش  بَلم 

ره   لهُك    ئ امم
مهنَ  تََسَب  اكم ا  مَّ هنمُهمم  ه م  اّلم مجت  مه ثم  

تََوّٰل  هيم  كه َواَّلَّ   َ َل  مهنمهُ   ه  بم مم 
يمم         َعَذاب  َعظه

َسمه لَوم  اهذم  ُتمُ َّلي  َن عم مهُنوم مُمؤم ال َظنَّ  ُه  وم
ًاحمل  َخْيم ههمم  هاَنمُفسه ب مهنُٰت  مُمؤم َوال

بهيم   ي اهفمك  مُّ قَالُوما ٰهَذا    وَّ
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అని ఎంద్దక అనలేద్ద? 8   

13. మరియు వ్యరు దీనికై నలుగురు 

సాకాలన ఎంద్దక తీస్కొని ర్మలేద్ద? ఒక 

వేళ వ్యరు సాకాలన తీస్కొని ర్మనపుపడు, 

అలిాహ్ వదు  వ్యరే అసతావ్యద్దలు.  

14. మరియు ఒకవేళ మీపై అలిాహ్ 

అనగర హం మరియు ఆయన కరుణ, 

ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో లేకంటే – 

మీరు ఏ విషయాలలో పడ పోయారో, వ్యటి 

పరావసానంగా – మీపై ఘోరమైన శక్ష్ పడ 

ఉండేది.  

15. అపుపడు మీరు దానిని (ఆ 

అపనిందన) మీ నాలుకలతో వ్యాపంపజేసూత  

పోయారు మరియు మీక తెల్లయని దానిని 

మీ న్నళీతో పలుకసాగారు మరియు మీరు 

దానిని చిని విషయంగా భావించారు, కాని 

అలిాహ్ దగార (దృషిు లో) అది ఎంతో గోపప 

విషయం (అపర్మధం).  

16. మరియు మీరు దానిని వినిపుపడు: 

"ఇలాంటి మాట పలకడం మాక తగద్ద, (ఓ 

మా పాభూ!) నీవు పరమ పవితుర డవు, ఇది 

గొపప నిందారోపణ!" అని ఎంద్దక 

అనలేద్ద.9  

 

8) 'ఆయి'షహ్ (ర. 'అనాు )న గురించి లేపన అపనింద కొరక చూడండ, 'స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ, 

పుసత కం్6 'హదీస్' నం. 274.  

9) ఈ మాటలు వ్యాపంపజేస్న వ్యరితో: 'మీరు నలుగురు సాకాలన ఎంద్దకతేలేద్ద.' అని 

విశాాస్లు ఎంద్దక పాశించలేద్ద. వ్యరు నలుగురు సాకాలన తేకంటే మీరు వ్యరిని 

అసతావ్యద్దలని ఎంద్దక అనలేద్ద? ఈ ఆయత్ అవతరింపజేయబడన తరువ్యత 

'హసాున్, మి'స్'తహ్ బన్-అసా'స'హ్ మరియు 'హమి బనెత -జ'హష్ (ర'ది.'అను మ్)లు 

అపనింద మోపనంద్దక శకాించబడాారు. (అ'హాద్, తిరిాజీ', అబూ-దావూద్, ఇబ్ని-

మాజహ).  

 

بََعةه ُشَهَدآءَ  هاَرم ب َّل َجآُءوم َعلَيمهه  مجت  لَوم
ه  ها ذم فَا ب يَامتُوما  لَمم  هَ   ٰٓئهَك  فَاُو  آءه دَ لشُّ ل

بُ  المكٰ ُهمُ  اّلٰله عهنمَد  َن ذه      وم

 َ فَ َول َّل  ُل  وم َعلَيمُكمم    اّلٰله ضم
َرةه   ٰخه َواّلم نمَيا  ادلُّ ِفه  َُته   َورَْحم

م  ِفه ُكمم  فهيمهه   لََمسَّ ُتمم  اَفَضم ي  َما
يمم    ممه  َعَذاب  َعظه

م  هاَل ب نَه   وم تَلَقَّ نَته اهذم  َن كُ سه لُوم َوَتُقوم مم 
ه  ا ُكمم اهه اَفموَ ب مَّ هٖه     ب لَُكمم  لَيمَس 

َُتم   عهلمم   ه سَ وَّ َهي  نَه   وَّ ُبوم عهنمَد  ًناحمط  ُهَو 
يمم   اّلٰله      َعظه

ا  مَّ قُلمُتمم  ُه  ُتُموم َسمهعم اهذم  َّلي  َولَوم
هٰهَذاحمط   ب نََّتََكََّم  اَنم  ي  نَلَا ُن  يَُكوم

تَ      يمم  ن  َعظه ا ُسبمٰحَنَك ٰهَذا ُبهم
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17. మీరు విశాాస్లే అయితే, ఇక మీదట 

ఎనిటికీ ఇట్టవంటి చేషు లు మరల 

చేయకూడదని అలిాహ్ మిమాల్లి 

ఉపదేశస్త నాిడు.  

18. మరియు అలిాహ్ సూచనలన 

(ఆయాత్లన) మీక సపషు పరుస్త నాిడు. 

మరియు అలిాహ్ సరాజాుడు, మహా 

వివేకవంతుడు.  

19. నిశ్చయంగా, ఎవరైతే, విశాాసవరాంలో 

అశిీలత 10 వ్యాపంచాలని కోరుతారో, 

అలాంటి వ్యరికి ఇహలోకంలో మరియు 

పరలోకంలో కూడా కఠిన శక్ష్ పడుతుంది. 11  

మరియు అలిాహ్క అంతా తెలుస్, కాని 

మీక తెల్లయద్ద.  

20. మరియు మీపై అలిాహ్ అనగర హం 

మరియు ఆయన కరుణయే లేకంటే 

(ఆయన మీ శక్ష్న తారలోనే తెచేచవ్యడు); 

మరియు నిశ్చయంగా, అలిాహ్ మహా 

కనికరుడు, అప్రర కరుణాపాదాత. (1/2)  

21. * ఓ విశాాస్లార్మ! షై'తాన్ అడుగు 

జాడలలో నడవకండ. మరియు ఎవడు 

షై'తాన్ అడుగు జాడలలో నడుసాత డో! నిశ్చ 

యంగా షై'తాన్ అతనిని అశిీలమైన మరియు 

అసభాకరమైన పనలు చేయటానికి పాోతు 

హసాత డు. మరియు మీ యెడల అలిాహ్ 

అనగర హం మరియు ఆయన కరుణయే 

లేకంటే, మీలో ఒకిడు కూడా నీతిమంతు 

నిగా ఉండలేడు. కాని అలిాహ్ తాన కోరిన 

వ్యనిని నీతిమంతునిగా చేసాత డు. మరియు 

అలిాహ్ సరాం వినేవ్యడు సరాజాుడు.  

 

10) అల్-ఫా'హషహ్: ద్దరీితి, అశిీలత, చెడా్నడత, నీచ్కారాము, అపనింద మొదలైనవి. 

11) అంటే 80 కొరడా దబబలు చూడండ, ఆయత్ 24:4.  

ه ومدُ َتعُ اَنم    اّلٰلُ يَعهُظُكُم   ل ا  مهثملهٖهي وم
َ مُّ  نمُتمم اَبًَدا اهنم كُ  مهنهيم    ممهؤم

 
ُ  َويُبَ  ه ٰيٰته   اّلٰلُ ي  اّلم   اّلٰلُ وَ محش  لَُكُم 

   َعلهيمم  َحكهيمم  

يمَع  تَشه اَنم  َن  ُيهبُّوم هيمَن  اَّلَّ اهنَّ 
لَُهمم  اَٰمُنوما  هيمَن  اَّلَّ ِفه  المَفاحهَشُة 

نم اَ   َذاب  عَ  ادلُّ ِفه  حمل  مم  وَ َله ٰ َيا    محش َرةه خه اّلم
لَُم َواَنم  اّلٰلُ وَ  َن   تَ ُتمم َّل َيعم لَُموم   عم
 
ُل  َولَوم  فَضم َعلَيمُكمم    اّلٰله َّل 

َواَنَّ  َُته   رَّحهيمم    اّلٰلَ   َورَْحم َرُءومف  
 خجم 

تَتَّبهُعوما  َّل  اَٰمُنوما  هيمَن  اَّلَّ يٰياَيَُّها 
يمٰطنه  الشَّ يَّتَّبهعم نم َومَ محش  ُخُطوٰته   

الشَّ ُخُطوٰ  فَاه ٰطنه يم ته  مُمُر   يَا نَّه  
َشآ  هالمَفحم ممُ ءه وَ ب َ محش  نمَكره ال َّل فَ َول ُل وم ضم

َزٰٰك   اّلٰله  َما  َُته   َورَْحم َعلَيمُكمم 
نَّ   لٰكه وَّ اَبًَداحمل  اََحٍد  هنم  م  مهنمُكمم 

ََّشآءُ   اّلٰلَ  ي م َمنم  ه
َسمهيمع    اّلٰلُ وَ محش  يَُزٰك 
  َعلهيمم  
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22. మరియు మీలో (అలిాహ్) అనగర హం 

మరియు పుషిలంగా (సంపదలు) గలవ్యరు, 

తమ బంధ్యవులక, పేదలక, 12 అలిాహ్ 

మారాంలో వలస పోయేవ్యరికి (హజాత్ చేస్త 

వ్యరికి), సహాయం చేయమని పాతిజా 

చేయర్మద్ద. 13 వ్యరిని మనిించాల్ల, (వ్యరి 

తపుపలన) ఉపేకాించాల్ల. ఏమీ? అలిాహ్ మీ 

తపుపలన క్ష్మించాలని మీరు కోరర్మ? 

వ్యసత వ్యనికి అలిాహ్ క్ష్మాశీలుడు, అప్రర 

కరుణాపాదాత.  

23. నిశ్చయంగా, ఎవరైతే శీలవతులు, 

అమాయకలు అయిన విశాాస స్త్త ీలపై 

అపనిందలు మోపుతారో, వ్యరు ఈ లోకం 

లోనూ మరియు పరలోకంలోనూ శ్పంచ 

బడతారు (బహషిరించబడతారు) మరియు 

వ్యరికి ఘోరమైన శక్ష్ ఉంట్టంది.  

24. ఆ రోజు వ్యరి నాలుకలు, వ్యరి చేతులు 

మరియు వ్యరి కాళ్లీ – వ్యరు చేసూత  ఉండన 

కరాలన గురించి – వ్యరికి విరుదధ ంగా 

సాక్ష్ామిసాత యి!  

25. ఆ రోజు! అలిాహ్ వ్యరికి, (వ్యరి 

కరాలక) పూరిత  పాతిఫలం (శక్ష్) ఇసాత డు. 

మరియు నిశ్చయంగా అలిాహ్, ఆయనే 

సతామని, సపషు పరచేవ్యడని వ్యరు 

తెలుస్కంటారు.   

 
12) మిస్త్ిన్: తన్ఆదాయం నితాావసర్మలక్సరిపోకనాి ఇతరులన యాచించడు. 

13) 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనాు ) పై అపనింద మోపన విశాాస్లలో ఒకడు మి'స్'తహ్ (ర'ది.'అ.) 

అబూబకర ర్ (ర'ది.'అ.) యొకి దగారి్బంధ్యవు. అబూబకర ర్ (ర'ది.'అ.) అతనికి సహాయం 

చేస్త వ్యరు. 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనాు )న అపనింద్ నండ విముకిత ్ కల్లగించే ఆయాతులు 

అవత రింపజేయబడన తరువ్యత  అబూ-బకర ర్ (ర'ది.'అ.) మి'స్'తహ్ (ర'ది.'అ.)క ఇక 

ఎలాంటి సహాయం చేయనని పాతిజా్చేసాత రు. అది అలిాహ్ (స్.త.)క నచచక ఈ ఆయత్ 
అవతరింప జేశాడు. అపుపడు అబూ-బకర ర్ (ర'ది.'అ.) తన పాతిజాక పరిహారం 

(కప్రారహ్) చెలి్లంచి మి'స్'తహ్ (ర'ది.'అ.)క మరల ఆరిథ క సహాయం చేయసాగారు. 

(ఇబ్ని-కస్త్'ర్, ఫ'తు ర అల్-ఖదీర్), చూడండ, 13:22.  

الم   َوَّل  اُولُوا  تَله 
له يَام مه َفضم مم  نمكُ  

يا  وَ  تُوم يُّؤم اَنم  َعةه  ٰٰب  الم   اُوّله السَّ ُقرم
م  َ َوال م َسبهيمله َمٰسكهيم رهيمَن ِفه ُمٰهجه

م  َوال
َفُحوماححص  اّلٰله  َصم َوَلم ُفوما  َعم اََّل محش  َوَلم

فهَر   يَّغم اَنم  َن  محش  لَُكمم   اّلٰلُ ُُتهبُّوم
يمم   اّلٰلُ وَ  ر  رَّحه      َغُفوم

مُ نَّ اه  يَرم هيمَن  اَّلَّ َن    م وم  َصنٰته ُمحم ال
مهنٰته   مُمؤم ال ِفه وما  لُعهنُ المغٰفهلٰته 

نمَيا  ٰ   ادلُّ َعَذاب   َواّلم َولَُهمم  َرةهممس  خه
يمم    يحض َعظه

نَتُُهمم  مسه اَل َعلَيمههمم  َهُد  تَشم يَّومَم 
ََكنُوما  هَما  ب َواَرمُجلُُهمم  يمههمم  َواَيمده

َن  َملُوم    َيعم
يُّوَ يَومَمئهذٍ  ه   قَّ اَلمَ ُم  يمَنهُ ده  اّلٰلُ يمههُم  ف 

اَنَّ  وَ  َن  لَُموم قُّ اَلمَ ُهَو    اّلٰلَ يَعم
 ُ ُمبهيم

م    ال
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26.  అపవితుర లైన స్త్త ీలు, అపవితుర లైన 

పురుషులక; మరియు అపవితుర లైన 

పురుషులు, అపవితుర లైన స్త్త ీలక తగిన 

వ్యరు. మరియు పవితర  స్త్త ీలు, పవితర  

పురుషులక; మరియు పవితర  పురుషులు, 

పవితర  స్త్త ీలక తగిన వ్యరు. వ్యరు (కపట 

విశాాస్లు) మోపే అపనిందలక వీరు 

నిరోు షులు. వీరికి క్ష్మాపణ మరియు 

గౌరవపాదమైన జీవన్నప్రధి ఉంటాయి.  

27.  ఓ విశాాస్లార్మ! మీ ఇండిు తపప, 

ఇతరుల ఇండిలోనికి వ్యరి అనమతి లేకండా 

మరియు ఆ ఇంటివ్యరికి సలామ్ చేయకండా 

పావేశంచకండ. 14 ఈ పదధ తి మీక అతి 

ఉతత మమైనది. మీరు ఈ హతోపదేశ్ం జాాపకం 

ఉంచుకంటారని ఆశంచబడుతుంది!  

28.  మరియు ఒకవేళ మీక దానిలో (ఆ 

ఇంటిలో) ఎవార్జ కనబడక పోయినా, మీక 

అనమతి ఇవాబడనంత వరక అంద్దలోకి 

పావేశంచకండ. మరియు (అనమతి ఇవాక), 

మీతో తిరిగి పమాని (ఆ ఇంటి వ్యరు) అంటే! 

తిరిగి వెళిీపోండ. ఇదే మీ కొరక శ్రర షు మైన 

పదధ తి. మరియు మీరు చేస్తదంతా అలిాహ్క 

బాగా తెలుస్.  

29.  ఎవారికీ నివ్యససథ లం కాకండా మీక 

పాయోజనకరమైన వస్త వులుని ఇండిలో 

పావేశస్తత , మీపై ఎట్టవంటి దోషం లేద్ద. 

మరియు మీరు వాకత పరిచేది మరియు మీరు 

దాచేది అంతా అలిాహ్క బాగా తెలుస్.  

 

14) దైవపావకత  ('స'అ.స.) ఏ ఇంటికి వెళిీనా మొదట సలాం చేస్తవ్యరు. తరువ్యత పావేశంచ 

టానికి, దాారపు ఒక పాకిక నిలబడ అనమతి అడగేవ్యరు. మూడుసారిు అనమతి 

అడగిన తరువ్యత కూడా జవ్యబు్ర్మకంటే మరల్లపోయేవ్యరు. ('స. బుఖ్య'రీ). 'ఎవరు?' 

అని లోపల ఉనివ్యరు పాశిస్తత  బయట ఉనివ్యరు తమ్పేరు తెలప్రల్ల. ('స. బుఖ్య'రీ).  

َن اَ  َبهيمُثوم
َواْلم  َ هلمَخبهيمثهيم ل َبهيمثُٰت 

ْلم
هلمَخبهيمثٰته  َ مجت  ل هبهيم ي  هلطَّ ل هبُٰت  ي  َوالطَّ

هبٰته  ي  هلطَّ ل َن  هُبوم ي  ٰٓئهَك  مجت  َوالطَّ اُول
نَ  نَ ا  مهمَّ   ُمَبَُّءوم لُوم غم لَُهمم محش  َيُقوم   َرة  فه  مَّ

ره     خجم زمق  َكرهيمم  وَّ
ه يٰياَيُّ  اَّلَّ اَٰمُنوماَها  تَ   يمَن  ُخلُوما َّل  دم

َحّٰٰت  تهُكمم  ُبُيوم  َ َغْيم تًا  ُبُيوم
تَ  لهَها ام تَسم اَهم  

لََعٰي هُموما  َوتَُسل  محش نهُسوما 
لََعلَُّكمم   لَُّكمم  َخْيم   ذٰلهُكمم 

َن  ُروم       تََذكَّ
َّ   اهنم فَ  فهيم ل ا  َتهُدوم اَ مم  ي  فََل ًدا  حَ َها

َذنَ  ُخلُومَها َحّٰٰت يُؤم َواهنم مجت  مم  لَكُ تَدم
لَ  ارم قهيمَل  ُعوماُكُم  فَارمجه ُعوما  ُهَو    جه

لَُكمم  َن   اّلٰلُ وَ محش  اَزمٰٰك  َملُوم َتعم هَما  ب
  َعلهيمم  

اَنم  ُجَناح   َعلَيمُكمم  لَيمَس 
كُ  َمسم  َ َغْيم تًا  ُبُيوم ُخلُوما  نَةٍ تَدم  وم

لَُم َما َيعم   ّلٰلُ اوَ محش  ُكمم فهيمَها َمَتاع  لَّ 
َن َوَما تَ  ُتمُ ُتبمُدوم نَ كم     وم
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30.  విశ్ాస్ంచిన పురుషులతో, వ్యరి 

చూపులన కిర ందికి పట్టు కోమని మరియు వ్యరి 

మర్మాంగాలన కాప్రడుకోమని చెపుప. 15  

ఇది వ్యరికి ఎంతో శ్రర షు మైనది. నిశ్చయంగా, 

అలిాహ్ వ్యరి చేషు లన బాగా ఎరుగున.  

31. మరియు విశ్ాస్ంచిన స్త్త ీలతో కూడా 

వ్యరి చూపులన కిర ందికి పట్టు కోమని మరియు 

వ్యరి మర్మాంగాలన కాప్రడుకోమని చెపుప. 

మరియు వ్యరి అలంకరణన పాదరిశంచవదు ని 

చెపుప – (దానంతట అదే) పాదరశనమయేాది 

తపప. వ్యరిని తమ తలమీది ద్దపపటిని 

రొముాల వరక కపుపకోమని చెపుప. వ్యరు 

తమ అలంకార్మనిి తమ భరత లక, తమ 

తండాులక, తమ భరత ల తండాులక, తమ 

కమారులక, తమ భరత ల కమారులక, 

తమ స్తదరులక, తమ స్తదరుల కమారు 

లక, తమ స్తదరీమణుల కమారులక, 

తమ (తోటి) స్త్త ీలక, తమ బానిస స్త్త ీలక, 

లేక కామ ఇచఛలేని మగ స్తవకలక, లేక 

స్త్త ీల గుప్రత ంగాలన గురించి తెల్లయని 

బాలురక తపప, ఇతరుల ముంద్ద 

పాదరిశంచికూడదని మరియు కనబడకండా 

ఉని తమ అలంకారం తెల్లయబడేటటి్టగా, 

వ్యరు తమ ప్రదాలన నేలపై కొడుతూ 

నడవకూడదని చెపుప. మరియు ఓ 

విశాాస్లార్మ! మీరందర్జ కలస్ అలిాహ్న 

క్ష్మాపణకై వేడుకంటే, మీరు సాఫలాం 

పందవచుచ!  

 

15) చూ. 23:5-6, పురుషులు తమ చూపులన అద్దపులో ఉంచుకోవ్యల్ల. చూడదగని 

విషయాల్ నండ చూపులన మరలుచకోవ్యల్ల. అంటే పురుషులు అనా స్త్త ీలన 

చూడటం, ఇతరుల ఆచాఛదనీయ అవయవ్యలన చూడటం, అసభా దృశాాలపై 

చూపున నిలపటం తగద్ద. ఇంకా చూడండ,  బై్నబల, మతత యి-(Mathew), 5:27-29.  

هلم  ل  مهنه قُلم  مهنم  ُمؤم وما  َيُغضُّ  َ يم
فُُرومَجُهمم  َفُظوما  َويَحم محش  اَبمَصارهههمم 

ٰٰك لَُهمم  هَك اَزم هَما   اّلٰلَ اهنَّ  محش  ذٰل َخبهْيم ًۣ ب
َن  َنُعوم    يَصم

مه  هلمُمؤم ل  مهنم  يَ   نٰته َوقُلم  َن  غمُضضم
فَ وَ   نَّ َصارههه اَبم  فُُرومَجُهنَّ يَحم َن  ظم

ُيبم  يمنَ َوَّل  زه ده اهّلَّ   ظَ يمنََتُهنَّ  َما  َهَر  
لََعٰ   مهنمَها  ُُمرهههنَّ  ِبه هبمَن  َضم

َوَلم
هههنَّ  ب يمَن زهيمنََتُهنَّ اهّلَّ ممس ُجُيوم َوَّل ُيبمده

 ٓ اٰبَا اَوم  هههنَّ  اٰبَآئ اَوم  هههنَّ  َل ُُعوم ءه  َله
اَ عُ بُ  اَوم  هههنَّ  َل ه بمَنآ وم اَوم نَّ هه ئ اَبمَنآءه    

هههنَّ   َل اه ُبُعوم وَ اَوم  اَوم  خم هههنَّ  ي ان م بَِنه
اَوم  اه  هههنَّ  اََخٰوت ي  م بَِنه اَوم  هههنَّ  َوان خم

هههنَّ اَوم َما َملََكتم اَيمَماُنُهنَّ اَوه   هَسآئ ن
مهَن   بَةه  رم ه اّلم اُوّله  ه  َغْيم  َ الٰبهعهيم

هجَ  ه اَ اله  الر  اَّلَّ له  هفم الط  َ وه  ل   مم يمَن 
هَسآءه َهُروم َيظم  رٰته الن   َوَّل ممس  ا لََعٰ َعوم
هاَرم يَ  ب هبمَن  َما ُجلهههنَّ ضم لََم  ُعم َله  

زهيمنَتهههنَّ  مهنم   َ اهَٰل  محش  ُُيمفهيم يا  بُوم َوتُوم
َن   اّلٰله  مهُنوم مُمؤم ال اَيَُّه  ََجهيمًعا 

َن  لهُحوم       لََعلَُّكمم ُتفم
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32. మీలోని పండికాని (జంటలేని) వ్యరికి 

మరియు శీలవతులైన మీ బానిస పురుషులు 

మరియు బానిస స్త్త ీలక వివ్యహాలు 

చేయించండ. 16 ఒకవేళ వ్యరు పేద 

వ్యరయితే, అలిాహ్ తన అనగర హంతో 

వ్యరిని సంపనిలుగా చేయవచుచ! మరియు 

అలిాహ్ విశాల సంపనిడు, సరాజాుడు.  

33.  ఎవరికైతే, పండి చేస్కనే ఆరిథ క 

స్తత మత లేదో వ్యరు, అలిాహ్ తన 

అనగర హంతో వ్యరికి స్తత మత పాసాదించే వరక 

శీలశుధధ తన ప్రటించాల్ల.17  మరియు మీ 

బానిసలలో ఎవరైనా స్తాచాఛపతర ం 

వా్యయించుకో గోరితే వ్యరి యంద్ద మీక 

మంచితనం కనబడతే, వ్యరికి స్తాచాఛపతర ం 

వా్యస్ ఇవాండ. 18 అలిాహ్ మీక ఇచిచన ధనం 

నండ వ్యరికి కూడా కొంత ఇవాండ. మీరు 

ఇహలోక పాయోజనాల నిమితత ం, మీ బానిస 

స్త్త ీలు శీలవతులుగా ఉండగోరితే, వ్యరిని 

వాభిచార్మనికి బలవంత పటు కండ. 19  

ఎవరైనా వ్యరిని బలవంత పడతే! 

 

16) అ'యామా, అయిామున్ (ఏ.వ.): అంటే, కనా, విధవ, విడాకర్మలు – మూడు్రకాల 

స్త్త ీలు మరియు భారాలేని పురుషుడు కూడా, దైవపావకత  ('స'అ.స.) పావచనం: '' నా 

స్నిత్న తిరసిరించివ్యడు, నావ్యడు కాడు!'' ('స. బు'ఖ్యరీ -5063, ముసి్ం-1023). 

17) ఇలాంటి వ్యరు నఫిల్ ఉపవ్యసాలు ఉండాల్ల. దాని వలి వ్యరు తమ మనస్ులన 

అద్దపులో ఉంచుకోగలరు, ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ).  

18) మీ బానిసలు స్తాచఛగోరి – మీరు వ్యరితో వ్యరి స్తాచఛ్కొరక కద్దరుచకని – మీ 

సొముాన కొంతకాలంలో ఇవాటానికి ఒపుపకంటే! దానిని ఒక పతర ం మీద వా్యయించుకొని 

వ్యరికి స్తాచఛనివాండ. అంటే ఇసిాం బానిసతాానిి నిర్జాల్లంచటానికి మొదట నండయే 

ప్రట్టపడుతునిది. చూడండ, 9:60. 'జకాత్ డబుబన, బానిసల విడుదల కొరక 

ఉపయోగించండని ఆజా ఉంది. 

19) ఇసిాంక పూరాం, పాజలు తమ బానిస స్త్త ీలతో వాభిచారం చేయించి ఆ సొముా 

తినేవ్యరు. ఇది ఇసిాంలో నిషేధించబడంది.  

َ َواَنمكهحُ  اّلم مهنمُكمم  ا يَ وا  ٰٰم 
َ حه الٰصله وَ  عهَبادهُكمم  مهنم    يم

هُكمم  يَّ محش  َواهَمآئ ُفَقَرآ كُ اهنم  نُوما  َء  وم
نههه  لههٖ   اّلٰلُ ُم  ُيغم فَضم   اّلٰلُ وَ محش  مهنم 

ع  َعلهيمم      َواسه
َن  َيهُدوم َّل  هيمَن  اَّلَّ َتعمفهفه  َولميَسم

نهَيُهُم   ُيغم َحّٰٰت  مهنم    اّلٰلُ نهَكاًحا 
له  يَبمَتغُ وَ محش  هٖ فَضم هيمَن  ااَّلَّ َن   تَٰب لمكه وم
فَ مهمَّ  اَيمَمانُُكمم  َملََكتم  ه ا  ُهمم  ُبوم َكت

َعلهمم  فهيمهه اهنم  ًاُتمم  َخْيم اٰتُومُهمم  حمط  مم  وَّ
اله   مَّ هنم  اٰتٰىُكمم   اّلٰله م  ي  هيم َوَّل محش  اَّلَّ

هَغآءه اهنم 
رهُهوما َفَتيٰتهُكمم لََعَ اَلم تُكم

 َ ه ل  ًنا  َُتَصُّ َن  َعَرَض وم بمَتغُ اََردم ا 
َيٰوةه  ادلُّ اَلم نَّ َوَمنم   محشا يَ نم   هُّ رههم يُّكم  
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నిశ్చయంగా, అలిాహ్ వ్యరిని (ఆ బానిస 

స్త్త ీలన) బలాతాిరం తరువ్యత క్ష్మించే 

వ్యడు, అప్రర కరుణాపాదాత.  

34.  మరియు వ్యసత వ్యనికి, మేము మీ వదు క 

సపషు మైన సూచనలన, మీక పూరాం 

గతించిన వ్యరి ఉదాహరణలన మరియు 

దైవభీతి గలవ్యరికి బోధనలన (ఉపదేశా 

లన) అవతరింపజేశాము. (5/8)  

35.  * అలిాహ్ ఆకాశాలకూ మరియు 

భూమికీ జ్యయతి!  ఆయన జ్యాతిని, 20 

గూటిలోని దీపంతో పోలచవచుచ! ఆ దీపం 

చుటూు  గాజు ఉంది. ఆ గాజు ఒక నక్ష్తర ం వలే 

పాకాశస్త నిది. అదొక ప్రవనమైన 'జైతూన్ 
వృక్ష్ (నూనె)తో వెల్లగించబడుతునిది, అది 

(ఆ వృక్ష్ం) తూరుపక గానీ, పడమరక గానీ 

చెందినది కాద్ద. దాని నూనె అగిి 

అంటకనాి మండుతూనే ఉంట్టంది. వెలుగు 

మీద వెలుగు! అలిాహ్ తన వెలుగు వైెపునక 

తనక ఇషు మైన వ్యరికి మారాదరశకతాం 

చేసాత డు. అలిాహ్ ఉదాహరణల దాార్మ 

పాజలక బోధిసాత డు. మరియు అలిాహ్క పాతి 

విషయం గురించి బాగా తెలుస్.  

36. అలిాహ్ ఏ ఇండిన (మస్ూ ద్లన) లేప, 

వ్యటిలో ఆయన నామానిి సారించమని 

సలవిచాచడో, అంద్దలో వ్యరు, ఆయన 

పవితర తన ఉదయం మరియు సాయంతర ం 

స్త తిసూత  ఉంటారు.21   

 
20) అన్-నూరు (93): విశాజ్యయతి, The Light. He, by Whose Light the 

obscure in perception sees, and by Whose guidance the erring is directed 

aright. Or the Manifest by Whom is every manifestation. కాంతికి 

నిలయమైన్ వ్యడు. ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో నని వ్యరికి మారాదరశకతాం 

చేయగలవ్యడు, వెలుగు చూపగలవ్యడు కేవలం అలిాహ్ (స్.త.) మాతర మే!  

21) చూడండ, 72:18. 

رَ مهنمًۣ   ّلٰلَ افَاهنَّ   اهكم ده  َبعم ههههنَّ  ا 
يمم  غَ  ر  رَّحه     ُفوم

اٰيٍٰت  اهََلمُكمم  ي  َا اَنمَزنلم َولََقدم 
َخلَوما  هيمَن  اَّلَّ هَن  م  َمَثًل  وَّ هنٍٰت  َبي  مُّ

هلممُ  ل  َوَمومعهَظًة  َقبملهُكمم  َ تَّقه مهنم   يم
 خجم 
َ وٰته ٰم ُر السَّ نُوم   اّلَٰلُ  َمثَُل محش  رمضه  َواّلم

كَ  رههٖ  كٰ نُوم بَ   وةٍ مهشم مهصم محش  اح  فهيمَها 
ممهصم اَ  زَُجاَجةٍ ل م  ِفه لزَُّجاَجُة  اَ محش  َباُح 

مهنم   يُّومقَُد  هيٌّ  ُدر  َكب   َكوم ََكَنََّها 
ََشمقهيٍَّة  ّلَّ  نٍَة  َزيمُتوم َكٍة  ٰبَ مُّ َشَجَرٍة 

هيَّ  ب َغرم َّل  مٓ يَّ ٍةحمل  وَّ يُضه َزيمُتَها    ءُ َكاُد 
َ وَ  نَار  لَمم    وم ل ُه  َسسم لََعٰ محش  َتمم ر    نُوم
رٍ نُ  رههٖ  اّلٰلُ َيهمدهي محش وم ُوم ََّشآءُ نله محش   َمنم ي

هُب   ثَ   اّلٰلُ َويَضم َمم هلنَّاسه ا اّلم ل محش  َل 
ٍء َعلهيمم   اّلٰلُ وَ  ه ََشم

    يحض بهُكل 
اَذهَن   ُبُيومٍت  م  تُرمَفَع   اّلٰلُ ِفه اَنم 

كَ وَ  ُمه  رَ يُذم اسم فهيمَها  ُ   حمل   ه ي   َل  ُح  َسب 
َٰصا فهيمهَ  ه َواّلم ُغُدو 

هالم  يحض له ا ب
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37.  పాజలలో కొందరిని – వ్యరి వ్యాప్రరం 

గానీ మరియు కరయవికరయాలు గానీ – 

అలిాహ్ సారణ నండీ, నమా'జ్ సాథ పంచడం 

నండీ మరియు విధిదానం ('జకాత్) ఇవాడం 

నండీ తపపంచ లేవు. హృదయాలు 

మరియు కనగుర డిు గిరగిర తిరిగిపోయే, ఆ 

దినము గురించి, వ్యరు భయపడుతూ 

ఉంటారు. 22   

38. వ్యరు ఇలా చేయటం, అలిాహ్ వ్యరికి 

వ్యరి మంచి పనల కొరక పాతిఫల 

మివాటానికి; మరియు తన అనగర హాలన 

వ్యరిపై అధికం చేయటానికి. మరియు అలిాహ్ 

తాన కోరినవ్యరికి లకిలేనంత జీవన్నప్రధిని 

పాసాదిసాత డు.  

39. ఇక సతాానిి తిరసిరించినవ్యరి 

కరాలన ఎడారిలోని ఎండమావితో పోలచ 

వచుచ. దపపక గొనివ్యడు – దానిని నీరుగా 

భావించి దాని వదు క చేరి, చివరికి ఏమీ 

పందలేక – అకిడ అలిాహ్న పంద్దతాడు. 

అపుపడు ఆయన అతని లకిన పూరిత గా 

తీరుచతాడు. మరియు అలిాహ్ లకి 

తీరచటంలో అతి శీఘ్రర డు. 23   

40.  లేక (సతా-తిరసాిరుల పరిస్థ తి) చాల 

లోతుగల సముదాంలోని చీకటి వల ఉంట్టంది. 

దానిపై ఒక గొపప అల కరముాకొని ఉంట్టంది. 

దానిపై మరొక గొపప అల, దానిపై మేఘాలు. 

చీకటి్ట ఒకదానిపై నొకటి కరముాకొని 

ఉంటాయి. అపుడు ఎవడైనా తన చేతిని 

 

22) చూడండ, 40:18. 

23) అంటే సతా-తిరసాిరుడు ఎనిి మంచి్ పనలు, సతాిర్మాలు చేస్నా అవి 

పరలోకంలో ఎండమావులుగా అదృశ్ామైపోతాయి. అంటే అతనికి వ్యటి్నండ ఎటిు  పుణా్

ఫల్లతం లభించద్ద. అతడు నరకంలో చేరిపోతాడు.  

تُلم حمل  َجال  ره  َ ّلَّ  ته َبيمع  ا ههيمههمم  َّل  وَّ َرة  
ره  
ذهكم لٰوةه    اّلٰله َعنم  الصَّ َواهقَامه 

يَومًما  َن  َُيَافُوم كٰوةهححص  الزَّ َواهيمَتآءه 
َبم   يحض   َصارُ َتَتَقلَُّب فهيمهه المُقُلومُب َواّلم

 
 

زهيَُهُم   َجم سَ اَ   اّلٰلُ َله مَ حم َعمهلُوما َن  ا 
هنم  َويَزهيمَدُهمم   ُزُق    اّلٰلُ وَ محش  لههٖ فَضم م  يَرم

َساٍب َمنم  ه حه هَغْيم ََّشآُء ب    ي
  

اٍبًۣ   َكَِسَ َمالُُهمم  اَعم يا  َكَفُروم هيمَن  َواَّلَّ
 
ي
َمآًءمحش َحّٰٰت اُٰن  مم الظَّ مَسُبُه  هقهيمَعٍة يَّ ب

َجآءَ  َ اهَذا  ل َشيمـ ًا    مم ه   هُ  وَجَ َيهدم   دَ وَّ
حهَسابَه  عه   اّلٰلَ  فََوفٰىُه    ّلٰلُ اوَ محش  نمَده  

ه   يحض  َسابه ََسهيمُع اَلم
 
ه ٍ اَوم  ج 

لُّ ََبمٍر  م  ِفه َكُظلُٰمٍت  ٰشىُه   يَّغم  
فَومقهٖه   هنم  م  ج   َموم فَومقهٖه  هنم  م  ج   َموم

َق محش  َسَحاب   فَوم َبعمُضَها   ًۣ ُظلُٰمت 
اَ  ي  اهَذا َرجَ َبعمٍضمحش  يََكدم    خم لَمم  يََده  
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(చూడాలని) చాచితే, వ్యడు దానిని 

చూడలేడు. మరియు ఎవనికైతే అలిాహ్ 

వెలుగునివాడో, అతనికి ఏ మాతర ం వెలుగు 

దొరకద్ద. 24   

41. ఏమీ? నీక తెల్లయదా (చూడటం 

లేదా)? నిశ్చయంగా భూమాాకాశాలలో ఉని 

సరామూ మరియు రకిలు విపప ఎగిరే 

పకాలు సైతం అలిాహ్ పవితర తన 

కొనియాడుతూ ఉంటాయని? వ్యసత వ్యనికి పాతి 

దానికి తన నమా'జ్ మరియు స్తత తర ం చేస్త 

పదధ తి తెలుస్. 25 మరియు అవి చేస్తదంతా 

అలిాహ్క బాగా తెలుస్. 26   

42. మరియు భూమాాకాశాల మీద 

సర్మాధి పతాం అలిాహ్దే! మరియు అలిాహ్ 

వైెపునకే (అందరికీ) మరల్ల పోవలస్ ఉంది.  

43. ఏమీ? నీక తెల్లయదా (చూడటం 

లేదా)? నిశ్చయంగా అలిాహ్యే మేఘాలన 

నడుపుతూ వ్యటిని ఒక దానితో ఒకటి 

కలపుతాడని, ఆ తరువ్యత వ్యటిని 

 

24) సతా-తిరసాిరులన సముదాపు లోతులో చీకటిలో ఉనివ్యటితో పోలచబడంది. అంటే 

సతా-తిరసాిరుడు అంధకారంలో మునిగి ఉనాిడు. అవి వ్యనిని విశాాసపు వెలుగులోనికి 

ర్మనివావు. పరలోకంలో్కూడా వ్యడు నరకపు అంధకారంలో ఉంటాడు. వెలుగు సముదాపు 

లోతులోకి చేరలేద్ద. ఎంద్దకంటే వెలుగులో ఇమిడ ఉని ఏడు్ రంగులు ఒకదాని 

తరువ్యత ఒకటి, సముదాపు తలాలలోనికి వెలుగు పోయేటపుపడు పీలుచకోబడతాయి. 

కాబటిు  సముదాపు లోపటి భాగంలో చీకటి ఉంట్టందని సైంటిస్ు లు ఇపుపడపుపడే తెలుస్్

కనాిరు. కాని ఇది దివా్ఖుర్ఆన్లో >1400 సంవతుర్మల ముందే వా్యయబడంది.  

25) అంటే పాతి దానికి అలిాహ్ (స్.త.) యొకి స్తత తర ం (పా్రరథ న) ఏ విధంగా చేయాలో 

తెలుస్. భూమాాకాశాలలో ఉని పాతి వస్త వు అలిాహ్ (స్.త.) స్తత తర ం చేయడమనేది 

కూడా అలిాహ్ (స్.త.) ఘనతలలో ఒకటి. ఏ విధంగానైెతే వ్యటిని సృషిు ంచడం కూడా 

కేవలం ఆయన (స్.త.) ఘనతలలో ఒకటో! చూడండ, 17:44.  
26) విచక్ష్ణాశ్కిత  లేని పాతి్వస్త వు కూడా అలిాహ్ (స్.త.) స్తత తర ం చేస్త ంది. అలాంటపుపడు 

ఈ విచక్ష్ణా్ శ్కిత  గల జినాితులు మరియు మానవులు అలిాహ్ (స్.త.) స్తత తర ం 

చేయకంటే వ్యరు ఆయన శక్ష్క అరుు లు కాగూడదా?  

َّ َومَ   محشا يَٰرىهَ  ل ًراَل  نُ   اّلٰلُ مم َيمَعله  نم    وم
 خجم ٍر ا َل  مهنم نُّوم َفمَ 

 
اَنَّ    اَلَمم  ِفه    اّلٰلَ تََر  َمنم  َل   هُح  يَُسب 

 ُ ْيم َوالطَّ َرمضه  َواّلم ٰموٰته  السَّ
ٰفٍت  َصَلتَه   محش  صٰٓ َعلهَم  قَدم  ُكٌّ 

بهيمَحه   هَما يم َعله   اّلٰلُ وَ محش  َوتَسم ب  ًۣ م 
َعلُ  َن َيفم      وم
 
ه وَ  ٰ َ   ّلله َواّلم ٰموٰته  السَّ مجت  رمضه ُملمُك 
مَمصه  اّلٰله َٰل َواه  ُ ال    ْيم
اَنَّ    اَلَمم  ُثمَّ    اّلٰلَ تََر  َسَحابًا  م  يُزمِجه

ُرََكًما  َيمَعلُه   ُثمَّ  بَيمَنه   هُف  يَُؤل 
لٰلهٖهمجت  خه مهنم  َُيمُرُج  َق  مَودم ال فَََتَي 
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పాోగుచేసాత డని? ఆ పదప వ్యటి నండ వరా్మనిి  

కరిపంచేది నీవు చూస్త నాివు కదా! 

మరియు ఆయనే ఆకాశ్ంలోని కొండల వంటి 

(మేఘాల నండ) వడగండిన  తాన కోరిన 

వ్యరిపై కరిపసాత డు మరియు తాన కోరిన 

వ్యరిని వ్యటి నండ తపపసాత డు. వ్యటి పడుగు 

యొకి మరుపు కంటి చూపులన దాదాపు 

హరించేలా ఉంట్టంది.   

44. అలిాహ్యే రేయింబవళీన మారుచ 

తునాిడు. నిశ్చయంగా, అంతరు ృషిు  కల 

వ్యరికి ఇంద్దలో గుణప్రఠముంది.  

45. మరియు అలిాహ్ ప్ర తి పార ణిని నీటి 

నుండి సృష్ట ంచాడు. 27  వ్యటిలో కొనిి తమ 

కడుపు మీద పా్రకేవి ఉనాియి మరియు 

వ్యటిలో కొనిి రండు కాళి మీద నడచేవి 

ఉనాియి మరియు వ్యటిలో మరికొనిి 

నాలుగు (కాళి) మీద నడచేవి ఉనాియి. 

అలిాహ్ తానకోరినదానిని సృషిు సాత డు. 

నిశ్చయంగా, అలిాహ్ పాతీది చేయగల 

సమరుథ డు.  

46. వ్యసత వంగా! మేము స్సపషు మైన 

సూచనలన (ఆయాత్ లన) అవతరింప 

జేశాము. 28 మరియు అలిాహ్ తాన కోరిన 

వ్యనికి రుజుమారాం వైెపునక మారాదరశకతాం 

చేసాత డు.  

47. వ్యరు (కపట విశాాస్లు) అంటారు: 

"మేము అలిాహ్న మరియు సందేశ్హరుణి్ణ 

విశ్ాస్ంచాము మరియు విధేయుల 

మయాాము." కాని దాని తరువ్యత వ్యరిలో 

ఒక వరాం వ్యరు వెనదిరిగిపోతారు. మరియు 

అలాంటి వ్యరు విశ్ాస్ంచినవ్యరు కారు.  

 

27) అంటే సరా్జీవర్మస్, అంటే జీవం గల్పాతి్దానిని. చూడండ, 21:30.  
28) అంటే ఖుర్ఆన్ చూడండ, 6:38.  

هُل  مهنَ َويَُْن  جه     مهنم  َمآءه   َبالٍ السَّ
مهنمًۣ هَ يم فه  َمنم ا  هٖه  ب يمُب  َفُيصه بََرٍد     
َّشَ  َعنم آءُ ي هفُه   َويَُصم ََّشآ   ي نم  مَّ محش  ءُ  

َهُب  يَذم بَرمقهٖه  َسَنا  يََكاُد 
َبمَصاره 

هاّلم  ىجت ب
هُب   َوانلََّهارَ   اّلٰلُ ُيَقل  مَل  م  محش  اَلَّ ِفه اهنَّ 

 َ ُوّله اّلم ه
ًَة ّل  هَك لَعهبم     بمَصاره ذٰل

ُكَّ َخلَقَ   اّلٰلُ وَ  دَ   ه آبَّ   م  آءٍ ٍة  مَّ مجت  نم 
مَّ  يَّ فَمهنمُهمم  م نم  نههٖ ممشه َبطم لََعٰ  مجت  
مَّ  مجت َومهنمُهمم  ه لَيم رهجم  

لََعٰ م  يَّممشه نم 
بَعٍ  اَرم  

لََعٰي م  يَّممشه نم  مَّ محش  َومهنمُهمم 
يََشآءُ   اّلٰلُ َُيملُُق   لََعٰ   اّلٰلَ اهنَّ  محش  َما 

ٍء قَ  ه ََشم
يمر  ُك          ده

اَنمزَ  ي لََقدم  َا ٰ نلم ا بَ يٍٰت   مُّ هنٍٰت     اّلٰلُ وَ محش  ي 
يم  َمنم َيهمده     َّ َ ي صه اهٰٰل    ٍط ا َشآُء 

َتقهيمٍم  سم    مُّ

اَٰمنَّا   َن  لُوم هاّلٰله َويَُقوم له   ب هالرَُّسوم َوب
هنمًۣ   هنمُهمم م  َيَتَوّٰل فَرهيمق  م  ُثمَّ  َنا  َواََطعم

هَك  ٰٓئهَك محش  َبعمده ذٰل َ  مُ  بهالم َوَماي اُول مهنهيم   ؤم
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48. మరియు వ్యరి మధా తీరుప 
చేయటానికి, వ్యరిని అలిాహ్ మరియు 

ఆయన సందేశ్హరుని వదు క పల్లచినపుపడు, 

వ్యరిలోని ఒక వరాం వ్యరు ముఖం 
తిర పుపకంటారు.  

49. మరియు ఒకవేళ తీరుప (సతాం) 
వ్యరికి అనకూలమైనదిగా ఉంటే, వ్యరు 

వినమర తతో దానిని స్త్ాకరిసాత రు. 29   

50. ఏమీ? వ్యరి హృదయాలలో రోగ 

ముందా? లేక వ్యరు సందేహంలో పడ 

పోయార్మ? లేక అలిాహ్ మరియు ఆయన 

సందేశ్హరుడు తమక నాాయం చేయరని 

వ్యరికి భయమా? అలాకాద్ద! అసలు వ్యరే 

అనాాయపరులు.  

51. కాని వ్యసత వ్యనికి ఒకవేళ విశాాస్లన, 

వ్యరి మధా తీరుప చేయటానికి అలిాహ్ 
మరియు ఆయన సందేశ్హరుని వదు క పల్లచి 

నపుపడు, వ్యరి పలుకలు కేవలం ఇలాగే 

ఉంటాయి: "మేము వినాిము మరియు 

విధేయత చూప్రము." మరియు ఇలాంటి 

వ్యరే సాఫలాం పందేవ్యరు.  

52. మరియు అలిాహ్క మరియు ఆయన 

సందేశ్హరునికి విధేయత చూపేవ్యరు 

మరియు అలిాహ్క భయపడ, ఆయన 

యంద్ద భయ-భకత లు కల్లగి ఉండే వ్యరు, 

ఇలాంటి వ్యరే విజయం (సాఫలాం) పందే 

వ్యరు. (3/4)  

53. * మరియు నీవు ఒకవేళ ఆజాాపస్తత , 
అంతా వదిల్ల తపపక బయలుదేరగలమని 

వ్యరు (ఆ కపట-విశాాస్లు) అలిాహ్ 
పేరుతో గటిు  పామాణాలు చేసాత రు. వ్యరితో 

అన: "పామాణాలు చేయకండ; మీ విధేయత 

తెల్లస్ందే. నిశ్చయంగా మీరు చేస్తదంతా 

అలిాహ్క బాగా తెలుస్!"  

 

29) చూడండ, 4:60-61. 

دُ َواه  ي عُ َذا  ٖ   اّلٰله   اهَٰل   اوم له َورَُسوم
 َ ُكمَ َله فَرهيم بَيم   حم اهَذا  هنمُهمم َنُهمم  م  ق  
َن مُّ  رهُضوم    عم

اهََلمهه  يا  متُوم يَا َقُّ  اَلم َُّهُم  ل يَُّكنم  َواهنم 
 َ عهنهيم  ىجت ُمذم

اَمم  يا  تَابُوم ارم اَمه  َرض   مَّ هههمم  ب قُلُوم م  اَِفه
هيمَف    نَ افُوم َُيَ  يَّ مم هه يم لَ عَ   اّلٰلُ اَنم 
ُل  َورَ  ٰٓئهَك محش  ُسوم َن  الٰظ ُهُم    بَلم اُول  خجم لهُموم
  

َل اهنَّ  يا  َما ََكَن قَوم َ اهَذا ُدُعوم مهنهيم مُمؤم  ال
بَيمنَُهمم   اّلٰله اهَٰل   ُكَم  َحم َله  ٖ له َورَُسوم

َنا  َواََطعم َنا  َسمهعم لُوما  يَُّقوم محش اَنم 
ٰٓئهَك هُ  م َواُول َن مُ ُم ال لهُحوم      فم

 

يُّ وَ  َش   اّلٰلَ عه  طه َمنم  َويَخم َل   َورَُسوم
ٰٓئهَك  َوَي   اّلٰلَ  هه َفاُول هُزوم تَّقم َفآئ

  َن  ُهُم الم
 

هاّلٰله َواَقمَسُموما   هههمم لَئهنم    ب َد اَيمَمان َجهم
رُُجنَّ  ََلَخم َتُهمم  ّلَّ محش  اََمرم قُلم 

ُموما سه فَة  مجت  ُتقم ُروم عم   اّلٰلَ نَّ  اه محش  َطاَعة  مَّ
هَما  مَ  َخبهْيم ًۣ ب      نَ وم لُ َتعم
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54. వ్యరితో అన: "అలిాహ్క విధేయులై 

ఉండండ మరియు సందేశ్హరుణి్ణ అనస 

రించండ. కాని ఒకవేళ మీరు మరల్లపోతే, 

అతనిపై (పావకత పై) విధించబడన దాని 

బాధాత అతనిది; 30 మరియు మీపై విధించ 

బడన దాని బాధాత మీది.31  మీరు అతనిని 

(పావకత న) అనసరిస్తత  మారాదరశకతాం 

పంద్దతారు. మరియు సందేశ్హరుని 

బాధాత కేవలం సపషు ంగా సందేశానిి 

అందజేయటం మాతర మే." 32  

55.  మరియు మీలో విశ్ాస్ంచి 

సతాిర్మాలు చేస్తవ్యరితో: వ్యరికి పూరాం 

వ్యరిని భూమికి ఉతత ర్మధికారులుగా చేస్నటి్ట, 

వ్యరిని కూడా ఉతత ర్మధికారులుగా చేసాత నని; 

మరియు వ్యరి కొరక తాన సమాతించిన 

ధర్మానిి (ఇసిాంన) స్థ రపరుసాత నని; మరియు 

వ్యరి పూరాపు భయస్థ తిని వ్యరికొరక శాంతి 

స్థ తిగా మారుచతానని, అలిాహ్ వ్యగాు నం 

చేశాడు. 33 (ఇదంతా) వ్యరు ననేి 

(అలిాహ్నే) ఆర్మధించాలని మరియు నాక 

ఎవరినీ సాటిగా (భాగ-సాాములుగా) కల్లపంచ 

ర్మదని. మరియు దీని తరువ్యత కూడా 

ఎవరైనా సతాతిరసాిర్మనికి ప్రలపడతే 

అలాంటి వ్యరు, వ్యరే అవిధేయులు.  

56. మరియు మీరు కరుణ్ణంచబడాల్ల అంటే 

నమా'జ్న సాథ పంచండ, విధిదానం ('జకాత్) 
ఇవాండ మరియు సందేశ్హరునికి విధేయులై 

ఉండండ!  

 

30) అంటే, ద'అవహ్ (తబిీగ్) చేయటం - ఇసిాం వైెపుక ఆహాానించటం.  

31) అతని ('స'అ.స.) ఆహాానానిి స్త్ాకరించి అలిాహ్ (స్.త.) మరియు ఆయన 

పావకత లన విశ్ాస్ంచటం మరియు వ్యరికి విధేయులవటం.  

32) చూడండ, 13:40. 

33) చూడండ, 5:3. 

يمُعوا   اَطه يم وَ   اّلٰلَ قُلم  َل   ُعوااَطه مجت  الرَُّسوم
هنَّ فَاهنم   فَا َّوما  ُْح هَل  تََول َما  َعلَيمهه  َما 

ا ُْح هلمُتمم  هُ  محش  وََعلَيمُكمم مَّ يمُعوم َواهنم تُطه
ا َتُدوم اهّلَّ محش  َتهم له  الرَُّسوم لََعَ  َوَما 
ممُ  َلُٰغ ال ُ اَلم   بهيم

 

هيم ا   اّلٰلُ وََعَد   مهنمُكمم    ُنومااٰمَ   نَ َّلَّ
الٰص  لَ لهٰحته وََعمهلُوا  لهَفنَُّهمم   َتخم يَسم

َرمضه َكمَ ِفه  هيمَن   اّلم اَّلَّ لََف  َتخم ا اسم
هََنَّ لَُهمم دهيمنَُهُم  ممس َوََلَُمك  مهنم َقبملهههمم
ه  م  نَلَُّهمم  ه َوََلَُبد  لَُهمم  تَٰض  ارم هي  نمًۣ  اَّلَّ

ده   فه َبعم ًنا هه َخوم اَمم ُبدُ محش  مم  م َيعم نَِنه  َّل   وم
ه  م َشيمـ ًا يَُشم َن ِبه َد    َفرَ نم كَ َومَ محش  ُكوم َبعم

 ٰٓ هَك فَاُول َن ئهَك ُهُم المفٰ ذٰل ُقوم    سه
 
 

كٰوةَ   الزَّ َواٰتُوا  لٰوَة  الصَّ َواَقهيمُموا 
لََعلَُّكمم   َل  الرَُّسوم يمُعوا  َواَطه

َن     تُرمَْحُوم
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57. సతా-తిరసాిరులు భూమిలో తపపం 

చుకంటారని భావించవద్దు . వ్యరి నివ్యసం 

నరకాగిియే! అది ఎంత అధాానిమైన 

గమాసాథ నం.  

58. ఓ విశాాస్లార్మ! మీ బానిసలు 

మరియు యుకత  వయస్ుక చేరని మీ 

పలిలు, మూడు సమయాలలో అనమతి 

తీస్కొనే మీ వదు క ర్మవ్యల్ల. (అవి) 

ఉదయపు (ఫజార్) నమా'జ్క ముంద్ద 

మధాాహిం ("జుహర ర్) తరువ్యత – మీరు మీ 

వసాత ీలు విడచి ఉనిపుపడు – మరియు 

ర్మతిర  ('ఇష్క) నమా'జ్ తరువ్యత. ఈ మూడు, 

మీ కొరక ఏకాంత (పరదా) సమయాలు. 

వీటి తరువ్యత వ్యరు మరియు మీరు ఒకరి 

వదు క మరొకరు వచిచ పోతూ వుంటే, వ్యరిపై 

గానీ, మీపై గానీ ఎలాంటి దోషం లేద్ద. ఈ 

విధంగా అలిాహ్ మీక తన ఆజాలన 

విశ్దీకరిస్త నాిడు. అలిాహ్ సరాజాుడు, 

మహా వివేకవంతుడు.  

59. మరియు మీ పలిలు యుకత  

వయస్ుక చేరుకనిపుపడు; వ్యరికంటే 

పదు వ్యరు (ముంద్ద వ్యరు) అనమతి 

తీస్కనిటి్ట వ్యరు కూడా అనమతి 

తీస్కోవ్యల్ల. ఈ విధంగా అలిాహ్ మీక తన 

ఆజాలన విశ్దీకరిస్త నాిడు. మరియు 

అలిాహ్ సరాజాుడు, మహా వివేకవంతుడు.  

60. మరియు రుతుసాావం ఆగిపోయి, 

వివ్యహ ఉతాుహంలేని స్త్త ీలు – తమ 

సందరాం బయట పడకండా ఉండేటటి్టగా – 

తమపై వసాత ీలన (ద్దపపటిన) తీస్వేస్తత , 

వ్యరిపై దోషం లేద్ద. కాని వ్యరు అటి్ట 

చేయకండా ఉండటమే వ్యరికి ఉతత మ 

هيمنَ  اَّلَّ َُتمَسََبَّ  َكفَ َّل  ا  رُ   وم
ِفه  زهيمَن  َ   ُمعمجه ىُهُم َماموٰ وَ مجت  رمضه اّلم

م َوََلهئم محش انلَّارُ  ُ َمصه َس ال   خجم ْيم
اَٰمنُ يٰياَيَُّها   هيمَن  َتامذهنمُكُم  اَّلَّ لهيَسم وما 

هيمَن   َواَّلَّ اَيمَمانُُكمم  َملََكتم  هيمَن  اَّلَّ
ثَلَٰث  مهنمُكمم  ُلَُم  اَلم َيبملُُغوا  لَمم 

ٰ محش  َمٰرٍت  َصل َقبمله  ره  ا  وةه مهنم  َفجم
لم

تَ   َ نَ َض وَحهيم ثه ُعوم هَن    بَُكمم َيا   م 
َومهنمًۣ  َةه  ههْيم َبعم الظَّ َصلٰوةه  ده   

لَّ خمش  المعهَشآءه  رٍٰت  َعوم محش  ُكمم ثَلُٰث 
َعلَيمههمم  َوَّل  َعلَيمُكمم  لَيمَس 

َدُهنَّ  ًۣ َبعم َن َعلَيمُكمم  محش  ُجَناح  َطٰوفُوم
َبعمٍض  لََعٰ  هَك  محش  َبعمُضُكمم  َكٰذل

  ُ ه ٰيٰته لَ   اّلٰلُ ُيَبي  اّلم   ّلٰلُ ا وَ محش  ُكُم 
    م  َحكهيم  م  يم له عَ 

 َ اّلم بَلََغ  فَ َواهَذا  ُلَُم ُل  ا طم اَلم مهنمُكُم 
تَ فَلم  تَ ذهنُوما  ام يَسم اسم هيمَن  ام َكَما  اَّلَّ َذَن 

َقبملهههمم  ُ  محش  مهنم  ه ُيَبي  هَك    اّلٰلُ َكٰذل
  َعلهيمم  َحكهيمم     اّلٰلُ وَ محش  لَُكمم اٰيٰتههٖ 

 

مهعهدُ اَوالمَقوَ  م   نَ   الّٰٰته هَسآءه  َّل   الن 
نهكَ وم جُ رم يَ  َعلَيمههنَّ َن  فَلَيمَس   اًحا 

اَ ُجَنا  ثهَياَبهُ ح   َن  يََّضعم َ نم  َغْيم نَّ 
ه  هزهيمَنةٍ ُمَتَب  ب َن  محش  ٰجٍتًۣ  فهفم َتعم َّسم ي َواَنم 
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మైనది.34 మరియు అలిాహ్ సరాం వినేవ్యడు, 

సరాజాుడు.  

61.  అంధ్యని మీద నిందలేద్ద మరియు 

కంటి వ్యని మీద నిందలేద్ద మరియు రోగి 

మీద నింద లేద్ద మరియు మీ మీద కూడా 

నిందలేద్ద, ఒక వేళ మీరు మీ ఇండిలో లేదా 

మీ తండా-తాతల ఇండిలో లేదా మీ తలి్ల 

నాయనమాల ఇండిలో లేదా మీ స్తదరుల 

ఇండిలో లేదా మీ స్తదరీమణుల ఇండిలో లేదా 

పన-తండాుల (తండా-స్తదరుల) ఇండిలో లేదా 

మీ మేనతత ల (తండా-స్తదరీమణుల) ఇండిలో 

లేదా మీ మేనమామల (తలి్ల-స్తదరుల) 

ఇండిలో లేదా మీ పనిమాల (తలి్ల-స్తదరీ 

మణుల) ఇండిలో లేదా మీ ఆధీనంలో తాళపు 

చెవులు ఉనివ్యరి ఇండిలో లేదా మీ 

స్తిహతుల ఇండిలో తింటే! మీరు అందరితో 

కల్లస్ తినాి లేదా వేరుగా తినాి కూడా 

మీపై నిందలేద్ద. అయితే మీరు ఇండిలోనికి 

పావేశంచేటపుపడు, మీరు ఒకరికొకరు సలాం 

చేస్కోవ్యల్ల. ఇది అలిాహ్ తరఫు నండ 

నిరియించబడన వరము (అనగర హం), 

శుభపాదమైనది, మేలైనది. ఈ విధంగా 

అలిాహ్ – మీరు అరథ ం చేస్కంటారని – తన 

ఆజాలన మీక విశ్దీకరిస్త నాిడు.  

62.  అలిాహ్న ఆయన పావకత న హృదయ 

పూరాకంగా విశ్ాస్ంచిన వ్యరే నిజమైన 

విశాాస్లు మరియు వ్యరు ఏదైనా 

సామూహక కారాం నిమితత ం అతనితో 

(దైవపావకత తో) ఉనిపుపడు, అతని అనమతి 

లేనిదే వెళిీపోకూడద్ద. నిశ్చయంగా, ఎవరైతే 

నీతో (ఓ ము'హమాద్)! అనమతి 

 

34) చూడండ, 33:59. 

َُّهنَّ    َسمهيمع  َعلهيمم    اّلٰلُ وَ محش َخْيم  ل

َّل لََعَ  ٰٰم َحَرج  وَّ َعم  لَيمَس لََعَ اّلم
 َ وَّ اّلم َحَرج   َرجه  م   لََعَ   َّل عم يمضه َمره ال

اَنم   
لََعٰي َّل  وَّ كُ َحَرج   اَ ُفسه نم مم 
مهنمًۣ   ُكلُوما 

اَوم تَام تهُكمم  ُبُيومته   ُبُيوم
اَوم  ٰهتهُكمم  اُمَّ ُبُيومته  اَوم  هُكمم  اٰبَآئ
ُبُيومته  اَوم  َوانهُكمم  اهخم ُبُيومته 

مَ  اَعم ُبُيومته  اَوم  مهُكمم  ا اََخٰوتهُكمم 
َعٰمتهُكمم بُ   وم اَ  ُبيُ اَوم   ُيومته   ومته  
وَ اَ   اَوم ُكمم  ُكمم اَوم ُبُيومته ٰخلٰته له اخم

َفا  مَّ ُتمم  َملَكم اَوم َما  َه ي  ُته
َعلَيمُكمم  محش  يمقهُكمم َصده  لَيمَس 

اَوم  ََجهيمًعا  تَامُكلُوما  اَنم  ُجَناح  
َتاتًا  تًا محش  اَشم ُبُيوم َدَخلمُتمم  هَذا  فَا

اَنمفُ   
هُموما لََعٰي كُ فََسل  هنم  مم سه م  َُتهيًَّة   

هَبةً َكةً ُمٰبَ   اّلٰله   نمده عه  َطي  هَك  محش    َكٰذل
ُ ُيبَ  ه ٰيٰته    اّلٰلُ   ي  لََعلَُّكمم  لَُكُم اّلم
قه  َن َتعم     خجم لُوم

اَٰمُنوما   هيمَن  اَّلَّ َن  مهُنوم مُمؤم ال هاّلٰله اهنََّما    ب
ٍر  اَمم  

لََعٰي َمَعه   ََكنُوما  َواهَذا   ٖ له َورَُسوم
َّمم   تَ هَ يَذم َجامهٍع ل ُه ذه ام ُبوما َحّٰٰت يَسم محش  نُوم

ه نَّ اه  اَّلَّ تَ   يَسم نََك ام يمَن  ٰٓ   ذهنُوم   ئهَك اُول
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అడుగుతారో అలాంటి వ్యరే వ్యసత వంగా! 

అలిాహ్న మరియు ఆయన పావకత న 

విశ్ాస్ంచిన వ్యరు. కనక వ్యరు తమ ఏపని 

కొరకైనా అనమతి అడగితే, వ్యరిలో నీవు 

కోరిన వ్యరికి అనమతి నివుా. మరియు 

వ్యరిని క్ష్మించమని అలిాహ్న పా్రరిథ ంచు. 

నిశ్చయంగా, అలిాహ్ క్ష్మాశీలుడు, అప్రర 

కరుణాపాదాత.  

63. (ఓ విశాాస్లార్మ!) సందేశ్హరుని 

పలుపున మీరు, మీలో ఒకరినొకరు 

పలుచుకనే పలుపుగా భావించకండ. మీలో 

ఒకరి చాట్టన ఒకరు దాకింటూ మలిగా 

జారి పోయే వ్యరిని గురించి అలిాహ్క బాగా 

తెలుస్. 35  దైవపావకత  ఆజాన ఉలింఘంచే 

వ్యరు, తాము ఏదైనా ఆపదలో చికిక 

పోతారేమోననీ లేదా బాధాకరమైన శక్ష్క 

గురిచేయబడతారేమోనని భయపడాల్ల.  

64. వినండ! నిశ్చయంగా, ఆకాశాలలో 

మరియు భూమిలో నని సమసత మూ 

అలిాహ్దే! మీ స్థ తి ఆయనక బాగా తెలుస్ 

మరియు అందర్జ ఆయన వదు క మరల్లంప్

బడన రోజు, వ్యరు చేస్ వచిచన కరాలనీి 

ఆయన వ్యరికి తెల్లయజేసాత డు. మరియు 

అలిాహ్క పాతి దానిని గురించి పూరిత  

జాానముంది. (7/8)  

***** 

 

35) మునాఫిఖులు దైవపావకత ్ ('స'అ.స.) తో సమాలోచనలు జరిగేటపుపడు మలిగా 

జారుకనేవ్యరు.                          *** 

نَ  مهُنوم يُؤم هيمَن  هاّلٰله   اَّلَّ ٖ َورَسُ   ب له مجت  وم
َشامنهههمم  َعمضه  َله َتامَذنُومَك  اسم هَذا  فَا
فهرم   َتغم َواسم مهنمُهمم  ئمَت  ل هَمنم شه فَامَذنم 

يمم    ر  وم َغفُ  اّلٰلَ اهنَّ محش اّلٰلَ لَُهُم    رَّحه
 
  
َتم َّل  بَيمَنُكمم  َء  ُدََعٓ   وماَعلُ   له  الرَُّسوم
بَ ََعٓءه َكدُ  ًضا   َبعم ُكمم  قَدم  محش  عمضه
لَُم  يَ  َن ا   اّلٰلُ عم يَتََسلَّلُوم هيمَن  َّلَّ

هَواًذا ل هيمَن  مجت  مهنمُكمم  اَّلَّ َذره  َيحم
فَلم

يمَبُهمم  تُصه اَنم  رههٖي  اَمم َعنم  َن  ُُيَالهُفوم
م بَ يم فهتمَنة  اَوم يُصه    م   ُهمم َعَذاب  اََله

ه   اهنَّ   اََّلي  ٰ ٰموٰته   ّلله السَّ ِفه   َما 
 َ اَ محش  ضه رم َواّلم ي  َما لَُم  َيعم نمُتمم قَدم 

اهََلمهه َعلَيمههمحش   َن  يُرمَجُعوم َويَومَم 
هَما   ب هئُُهمم  ه    اّلٰلُ وَ محش  َعمهلُوما َفُينَب 

بهُكل 
ٍء َعلهيمم     خجم ََشم
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 25. సూరహ్ అల్-ఫురా్గన్ 

అల్-పుర్మఖ న్: గీటుర్గయి, పామాణం. ఈ సూరహ్ పేరు మొదటి ఆయత్ నండ 

తీస్కో బడంది. ఇంద్దలో 77 ఆయాతులునాియి. ఇది దైవపావకత  ('స'అ.స.) 

ధరాపాచారం ఆరంభించిన 5-6 సంవతుర్మల తరువ్యత మక్కహలో అవతరింప 

జేయబడంది. పాతి పావకత  మానవుడే (ఆయత్ -20). అల్-ఫుర్మఖ న్ అంటే సతాా-

సతాాలన వేరుచేస్త గీట్టర్మయి లేక పామాణం, అంటే ఈ ఖుర్ఆన్. ఇది సతాా-

సతాాలన, నాాయ-అనాాయాలన, ఏక-బహు దైవ్యర్మధన లన విశ్దీకరిస్త ంది. 

ఈ 4 (22-25)  సూర్మహ ల సమూహంలో ఇది చివరిది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * సరాలోకవ్యస్లక హెచచరికచేస్తదిగా, 

ఈ గీటుర్గయిని (ఫుర్మఖ న్న) తన దాస్నిపై 

కర మకర మంగా అవతరింపజేస్న ఆయన 

(అలిాహ్) ఎంతో శుభ దాయకడు. 1  

2. భూమాాకాశాల విశ్ా సామార జాాధిపతాం 

ఆయనకే చెంద్దతుంది. ఆయన ఎవారినీ 

సంతానంగా చేస్కోలేద్ద. 2 విశ్ాసామార జాాధి 

పతాంలో ఆయనక భాగసాాములవార్జ 

లేరు. మరియు ఆయన పాతి దానిని 

సృషిు ంచి, దాని విధిని నిరియించాడు. 3  

 

1) దీనితో తెల్లస్త దేమిటంటే ఈ ఖుర్ఆన్ – ఏదైతే దైవపావకత  ము'హమాద్ ('స'అ.స.)పై 

అవత రింపజేయబడందో – సరా లోక్ వ్యస్లక, అంటే మానవుల కొరక మరియు 

జినాితుల కొరక గూడా మారాదరిశనిగా అవతరింపజేయబడంది. కావున  ము'హమాద్  

('స'అ.స.) వ్యరందరికీ సందేశ్హరుడు. అతన ('స'అ.స.) వ్యరందరి కొరక మారాదరశక్

నిగా పంపబడాారు. చూడండ, 7:158. దైవపావకత  ('స'అ.స.) పావచనం: ''నేన ఎరర -నలి 

అందరి వైెపుకూ సందేశ్హరునిగా పంపబడాాన కాని పూరాకాలపు పావకత లు ('అలైహమ్ 

స.) ఒకిజాతి వ్యరి వైెపుక మాతర మే పంపబడేవ్యరు.'' ('స'హీ'హ్ బు'ఖ్యరీ).  
2) చూడండ,17:111.  
3) చూడండ, 87:3. అలిాహ్ (స్.త.) పాతి దాని విధిని, అంటే దాని జీవన విధానం 

మరియు దాని మరణం, మొదలైనవి అనీి మొదటనే వా్యస్పటిు  ఉనాిడు. ఎంద్దకంటే 

ఆయనక గడచి పోయింది మరియు ముంద్ద జరుగననిది అంతా తెలుస్.  

ٰنه الرَّ  اّلٰله ِمْسِب    مه يم حه الرَّْحم
ه تَٰبَ  اَّلَّ نَ َك  َل يم  ا زَّ لََعٰ رمقَانَ فُ لم    

َُكوم  هٖ َله ه َعبمده يمَرا  لمعٰ َن ل َ نَذه  يحض لَمهيم
 
مُ ِۨا َل   هيم  َرمضه َّلَّ َواّلم ٰموٰته  السَّ لمُك 

لَّ    يَُكنم  لَمم  وَّ ا  َودَلً ذم  َيتَّخه َولَمم 
ٍء   مُملمكه وََخلََق ُكَّ ََشم ََشهيمك  ِفه ال

َره  تَ     يمًرا ده قم َفَقدَّ
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3. అయినా వ్యరు ఆయనక బద్దలుగా, 

ఏమీ సృషిు ంచలేని మరియు తామే సృషిు ంప 

బడన వ్యరిని ఆర్మధా దైవ్యలుగా చేస్ 

కనాిరు. మరియు వ్యరు తమక తాము 

ఎటిు  నషు ంగానీ, లాభంగానీ చేస్కోజాలరు. 

మరియు వ్యరికి మరణం మీద గానీ, జీవితం 
మీద గానీ మరియు పునరుతాథ నం మీద గానీ, 

ఎలాంటి అధికారం లేద్ద.  

4. మరియు సతాతిరసాిరులు ఇలా 

అంటారు: "ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) కేవలం ఒక 

బూటక కలపన; దీనిని ఇతనే కల్లపంచాడు. 

మరియు ఇతర జాతి వ్యరు కొందరు, ఇతనికి 

ఈ పనిలో సహాయపడాారు. 4  కాని వ్యసత వ్యనికి 

వ్యరు అనాాయానికి మరియు అబదాధ నికి 
పూనకనాిరు."  

5. మరియు వ్యరు ఇంకా ఇలా అనాిరు: 

"ఇవి పూరీాకల గాధలు, వ్యటిని ఇతన 

వా్యయించుకనాిడు. అవి అతని ముంద్ద 

ఉదయం మరియు సాయంతర ం పఠించబడు 

తునాియి." 5  

6. వ్యరితో ఇలా అన: "దీనిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్ న) భూమాాకాశాల రహసాాలు 

తెల్లస్న వ్యడు అవతరింపజేశాడు. 

నిశ్చయంగా, ఆయన క్ష్మాశీలుడు, అప్రర 

కరుణాపాదాత."  

7. మరియు వ్యరిలా అనసాగారు: "ఇతన 

ఎట్టవంటి సందేశ్హరుడు, (సాధారణ వాకిత  

వలే) ఇతనూ అనిం తింట్టనాిడు మరియు 

వీధ్యలలో తిరుగుతునాిడు? (ఇతన 

వ్యసత వంగానే దైవపావకత  అయితే) ఇతనికి 

 

4) చూ16:103. దైవపావకత ్ ('స'అ.స.) ఈ గర ంథానిి అబూ-ఫకీహా్ యసార్, 'అదాస్ 

మరియు జబర్ మొదలైన యూద విదాాంసుల నుండి నేరుచకనాిరని సతా-

తిరసాిరులు ఆరోపంచారు. 

5) సతా-తిరసాిరుల నండ. 

َذُ  مه َواَتَّ ا  دُ وم ه وم نم  ه ٖهي ن اٰل ّلَّ   َهًة 
شَ  َن  وَّ يمـ ً َُيملُُقوم َوَّل ا  َن  ُُيملَُقوم ُهمم 

 َ ّله َن  لهُكوم َّل َيمم وَّ ا  َضًّ ههمم  نمُفسه
َّل  وَّ تًا  َموم َن  لهُكوم َيمم َّل  وَّ ًعا  َنفم

ًرا  َّل نُُشوم      َحيٰوًة وَّ
 

اهنم   يا  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ ي ذَ هٰ َوقَاَل  اهّلَّ ي  ا
ِۨا وَ ىهُ فمََتٰ اهفمُك  قَومم     نَه  اَََع   َعلَيمهه 
ُزوم َقدم فَ جحت  نَ اَٰخُروم   محن ًرا   َجآُءوم ُظلمًما وَّ
 
 

ي  اَسَ َوقَالُوم َتتَبََها ا ا  اكم  َ لهيم َوَّ اّلم  ُ طهْيم
يمًل   اَصه َرًة وَّ ٰٰل َعلَيمهه بُكم َ ُتمم   َفِهه

 
 َّ ه الِس  لَُم  َيعم هيم  اَّلَّ اَنمَزَلُ  ِفه   قُلم 

وَ  ٰموٰته  َرم السَّ ََكنَ ه  نَّ اه   محشضه اّلم   
يمًما  ًرا رَّحه    َغُفوم

له الُوم َوقَ  الرَُّسوم ٰهَذا  َماله  يَامُكُل   ا 
َعا  َّلي الطَّ محش لَوم َواقه َسم م ِفه اّلم َم َويَممشه

َمَعه   َن  َفَيُكوم َملَك   اهََلمهه  اُنمزهَل 
يمًرا   يحض نَذه
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తోడుగా హెచచరిక చేస్తవ్యడగా, ఒక దైవదూత 

ఎంద్దక పంపబడలేద్ద? 6  

8. "లేదా ఇతనికొక నిధి ఎంద్దక ఇవాబడ 

లేద్ద? లేదా ఇతనికొక తోట ఎంద్దక ఇవా 

బడలేద్ద? ఇతన దాని నండ తినటానికి!" 

ఆ ద్దర్మారాులు ఇంకా ఇలా అనాిరు: "మీరు 

కేవలం ఒక మంతర జాలానికి గురి అయిన 

మానవుణి్ణ అనసరిస్త నాిరు."  

9. (ఓ ము’హమాద!) చూడు వ్యరు నిని 

ఎలాంటి ఉదాహరణలతో పోలుచతునాిరో! 

ఎంద్దకంటే వ్యరు మారాం తప్రపరు, కావున 

వ్యరు (సరైన) మారాం పందలేరు.  

10. ఆ శుభకరుడు తలుచుకంటే  (వ్యళ్లీ 

ఉదాహరించిన తోటకనాి) మేలైన ఎన్ని –

కిర ంద కాలువలు పావహంచే – తోటల్లి  నీ 

కోసం సమకూరచగలడు.  ఇంకా నీ కోసం 

ఎన్ని (బాహాాండమైన) మేడల్లి కూడా 

చేయగలడు.    

11. వ్యసత వ్యనికి వ్యరు ఆ అంతిమ 

ఘడయన అబదధ మని తిరసిరించారు. 

మరియు ఆ అంతిమ ఘడయన అబదధ మని 

తిరసిరించే వ్యరి కొరక మేము జాల్లంచే 

నరకాగిిని స్దధ పరచి ఉంచాము.  

 
6) సతా-తిరసాిరులు మొదట ఖుర్ఆన్న అసతామని తిరసిరించారు. దానిని 

పూరిాకల కట్టు కథ అనాిరు. ఆ తరువ్యత దైవపావకత  ('స'అ.స.) న ఒక సాధారణ వాకిత  

ఎలా దైవపావకత  కాగలడు. ఇతన ('స'అ.స.) ఒక మాంతిర కడు లేదా మంతర జాలానికి 

గురిఅయిన వ్యడు లేదా ఇతరుల నండ పూరా్గాథలన నేరుచకొని మాక వినిపస్త నాి్

డని, అనాిరు. వ్యసత వ్మేమిటంటే అతన ('స'అ.స.) నిరక్ష్ర్మస్ాలు మరియు అతన్

('స'అ.స.) చెపేప గాథలు పూరా్గర ంథపాజల గాథల కంటే భినింగా ఉనాియి. ఎంద్ద్

కంటే వ్యరి్గాథలు, పూరా పావకతలు తెచిచన నిజ గర ంథాల నండ గాక తరువ్యత తర్మల 

వ్యరు వా్యస్పటిు నవి. వ్యరు తమ గర ంథాలలో ఎన్ని మారుపలు తెచాచరు. ఖుర్ఆన్ 

అలిాహ్ తరఫు్ నండ వచిచంది. ఇంద్దలో >1400ల సంవతుర్మలలో ఒకి అక్ష్రపు 

మారుపకూడా ర్మలేద్ద. ఈ విషయానిి సతా-తిరసాిరులు కూడా ధృవీకరిస్త నాిరు.  

اَوم  َكْنم   اهََلمهه   
ي
يُلمٰٰق َل  كُ تَ   اَوم  ُن  وم
اَل َوقَ محش  َها مهنم ُل  يَّامكُ َجنَّة   

تَ  اهنم  َن  رَُجًل ُعوم تَّبه الٰظلهُموم اهّلَّ  َن 
ُحوم  سم      ًرا مَّ

كَ  ثَ اُنمُظرم  َمم اّلم لََك  بُوما  َضَ َل ا يمَف 
َن َسبهيمًل   يمُعوم َتطه  خجم فََضلُّوما فََل يَسم

لََك  تَٰبَ  َجَعَل  َشآَء  اهنم  ي  هيم اَّلَّ َك 
 ً ه   اَخْيم َجٰنٍت م  هَك  ذٰل   مهنم يم  َتمره   نم 
َعلم تههَ َُتم  َويَجم َنمٰهُرحمل  اّلم ََّك ا  ل    
ًرا قُ     ُصوم

بُوما   اَعةهبَلم َكذَّ هالسَّ هَمنم  َواَعم   ب نَا ل َتدم
ًا  اَعةه َسعهْيم هالسَّ َب ب  ممه  َكذَّ
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12.  అది, దూరం నండ వ్యరిని చూస్న 

పుపడు వ్యరు దాని ఆగర హ ధానలన (గరూ న 

న) మరియు దాని బుసన వింటారు. 7  

13. మరియు దానిలోని ఒక ఇరుకైన 

సథ లంలో వ్యరు బంధించబడ తోర యబడ 

నపుపడు వ్యరకిడ చావున పలువడం 
పా్రరంభిసాత రు. 8  

14. (వ్యరితో అనబడుతుంది): "ఈ రోజు 

మీరు ఒకి చావున పలువకండ, ఎన్ని 

చావుల కొరక అరవండ!"  

15. వ్యరితో అన: "ఏమీ? ఇది మంచిదా, 

లేదా దైవభీతి గలవ్యరికి వ్యగాు నం చేయబడన 

శాశ్ాత మైన సారామా? అదే (దైవభీతి గల) 

వ్యరి పాతిఫలం మరియు గమాసాథ నం.  

16. అంద్దలో వ్యరికి వ్యరు కోరింది 

లభిస్త ంది. వ్యరంద్ద శాశ్ాతంగా ఉంటారు. 

ఇది నీ పాభువు కరత వాంతో పూరిత  చేయవలస్న 

వ్యగాు నం.  
17. మరియు ఆయన (అలిాహ్) వ్యరిని 

(సతా-తిరసాిరులన) మరియు అలిాహ్క 

బద్దలుగా వ్యరు ఆర్మధించే వ్యరిని, 

అందరినీ, ఆ రోజు సమావేశ్పరచి వ్యరితో 

ఇలా అంటాడు: "ఏమీ? మీరేనా నా 

దాస్లన మారాం తపపంచిన వ్యరు? లేక 
సాయంగా వ్యరే మారాభాషుు లయాార్మ?"  

18. వ్యరంటారు: "ఓ మా పాభూ! నీవు 

పరమ పవితుర డవు! మేము నిని వదల్ల 

ఇతరులన మా సంరక్ష్కలుగా చేస్కోవటం 

మాక తగినది కాద్ద, కాని నీవు వ్యరికి 

మరియు వ్యరి తండా-తాతలక చాలా 

స్ఖసంతోష్కలన పాసాదించావు చివరక 

వ్యరు నీ బోధననే మరచిపోయి నాశ్నానికి 

గురి అయిన వ్యరయాారు."    

 
7) చూడండ, 67:7-8.  
8) చూడండ, 14:49.  

َسمهُعوما  بَعهيمٍد  َكٍنًۣ  مَّ هنم  م  َراَتمُهمم  اهَذا 
 ً َزفهْيم    الََها َتَغيًُّظا وَّ

اُلمُقوم  ي  مهنمهَ َواهَذا مَ ا  ه   نًا َك ا  ًقا َضي 
َ َدعَ  نهيم َقرَّ ه وما هُ مُّ ًرا َنال    ىجت َك ُثُبوم

تَدم  ُثبُ َّل  َومَم  اَلم ًدا  ُعوا  احه وَّ ًرا  وم
ًا  ًرا َكثهْيم ُعوما ُثُبوم ادم    وَّ

م   ّٰته
ه الَّ ُِلم هَك َخْيم  اَمم َجنَُّة اْلم قُلم اَذٰل

نَ  مُمتَُّقوم ال َجَزآًء  تم نَ ََك محش  وُعهَد  لَُهمم   
ً وَّ  ْيم     اَمصه
فه لَهُ  نَ مم  يََشآُءوم َما  ه   يمَها  محش  يمنَ ٰخِله

هَك ََكَن لََعٰ  دً  َرب  ًّل  وَعم ـ ُوم سم   ا مَّ
مهنم   َن  ُبُدوم َيعم َوَما  َيمَُشُُهمم  َويَومَم 

نه   لَلمُتمم   اّلٰله ُدوم اَضم َءاَنمُتمم  ُل  َفَيُقوم
َض  ُهمم  اَمم  ٰهيُؤَّلٓءه  وا لُّ عهَبادهيم 

بهيمَل   ىجت السَّ

سُ قَالُوم  َما  َنَك بمحٰ ا  نَلَ   م  يَْۣنَبٰغه اي ََكَن 
مهنم نم  اَ  هَك  ن ُدوم مهنم  َذ  َآَء نَّتَّخه َله اَوم  

َحّٰٰت  َولٰكه  َواٰبَآَءُهمم  َتُهمم  تَّعم مَّ نم 
ًرا   َرمجت َوًَكنُوما قَومًماًۣ بُوم هكم   نَُسوا اَّل 
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19. (అపుపడు అలిాహ్ అంటాడు): "కాని 

ఇపుపడైతే వ్యరు, మీ మాటలన అసతాాలని 

తిరసిరిస్త నాిరు. ఇక మీరు మీ శక్ష్ నండ 

తపపంచుకోలేరు మరియు ఎలాంటి 

సహాయమూ పందలేరు. మరియు మీలో 

ద్దర్మారా్మనికి ప్రలపడన వ్యనికి మేము ఘోర 

శక్ష్ రుచి చూపుతాము!"   

20. మరియు (ఓ ము'హమాద్!) మేము 

నీక పూరాం పంపన సందేశ్హరులు అందర్జ 

నిశ్చయంగా, ఆహారం తినేవ్యరే, వీధ్యలలో 

సంచరించేవ్యరే. మరియు మేము మిమాల్లి 

ఒకరిని మరొకరి కొరక పరీక్ష్ సాధనాలుగా 

చేశాము; ఏమీ? మీరు 9 సహనం వహసాత ర్మ? 

మరియు  వ్యసత వ్యనికి, నీ పాభువు సరాం 

చూస్తవ్యడు. 10  

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

 

9) మీరు అంటే విశాాస్లు. 

10) చూడండ, 6:124.                              

----- 

َنحمل لُوم َتُقوم هَما  ب بُومُكمم  ا مَ فَ   َفَقدم َكذَّ
نَ  يمُعوم َتطه ًف   تَسم وَّ َصم انَ   َّل ا  ً   مجتُصم

ه َوَمنم   م  لهمم  ُن نمُكمم يَّظم َعَذابًا    قمُه  ذه
ًا     َكبهْيم

اَرمَسلمَنا  ي  َ   َوَما مُمرمَسلهيم ال مهَن  َقبملََك 
َعاَم  الطَّ َن  ََلَامُكلُوم اهنَُّهمم  ي  اهّلَّ

َواقه  َسم اّلم ِفه  َن  ُشوم وََجَعلمَنا  محش  َويَمم
 َ َله فهتمنًَةمحش ٍض عم َبعمَضُكمم   

 ُ به نَ اَتَصم ًا   بَُّك رَ  نَ ًَك وَ مجت وم ْيم  خجم بَصه
 

 


