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60. [*] మీరు కాస్త  చెప్పండి. ఆకాశాలనూ 

మరియు భూమినీ స్ృష్ట ంచినవారెవరు? 

మరియు మీ కొరకు ఆకాశం నండి నీటిని 

కురిపంచినదెవరు? దానితో మేము 

మనోహరమైన తోటలన పుటిట ంచాము. 

వాటిలో ఒక్క చెట్టట న కూడా మొలిపంచటం 

మీకు సాధ్యమయ్యయ ప్ని కాదు క్దా? ఏమీ? 

అలా్లహ తో పాట్ట మరొక్ దేవుడు ఎవడైనా 

ఉనాాడా? (లేనే లేడు), కాని ఈ జనలు 

స్మతౌలయము నంచి తొలగిపోతునాారు!  

61. భూమిని నివాస్ స్థ లంగా చేసి, 28  దాని 

మధ్య నదులన ఏరపరచి, అది క్దలకుండా 

దానిపై ప్రవతాలన మేకులుగా నాటిన 

వాడు మరియు రెండు స్ముదాాల మధ్య 

అడుు  తెరన నిరిమంచిన వాడవడు? 29 ఏమీ? 

అలా్లహ తో పాట్ట మరొక్ దేవుడు ఎవడైనా 

ఉనాాడా? వాస్త వానికి చాల్ల మంది ఇది 

తెలుసుకోలేరు.  

62. బాధితుడు వేడుకొనాపుపడు అతడి 

మొరన ఆలకించి ఆప్దన తొలగించే 

వాడడు 30 మరియు భూమిలో మిమమలిా 

ఉతత రాధికారులుగా (వారసులుగా) చేసిన 

వాడడు? 31  ఏమీ? అలా్లహ తో పాట్ట మరొక్ 

దేవుడు ఎవడైనా ఉనాాడా? మీరు 

ఆలోచించేది చాల్ల తకుకవ.  

63. భూమి మరియు స్ముదాాల 

అంధ్కారంలో మీకు మారగ దరశక్తవం చేసే 

వాడవడు? మరియు తన కారుణ్యయనికి 

ముందు గాలులన శుభవారత లతో ప్ంపే 

 

28) చూడండి, 77:25-26. 

29) చూడండి, 25:53. 

30) చూడండి, 17:67 మరియు 27:53. 

31) చూడండి, 2:30, 6:165, 35:39. 

َخلََق  ْن  َواْْلَْرَض   اَمَّ ٰموِٰت  السَّ
ِنَ  م  لَُكْم  َمآء  لسَّ ا  َواَنَْزَل    مجت َمآءِ 

بِٖه  تْ بَ فَاَْۣن َبْهَجٍةمجت  َحدَ َنا  َذاَت  آئَِق 
محش َما ََكَن لَُكْم اَْن تُْۣنبُِتْوا َشَجرََها 

َع   مَّ يَّْعِدلُْوَن  محش  اّلٰلِ َءاِٰٰلٌ  قَْوٌم  ُهْم  بَْل 
 ىجت 

وََّجَعَل  قََرار ا  اْْلَْرَض  َجَعَل  ْن  اَمَّ
لََها   وََّجَعَل  ا  اَنْٰهر    ِسَ َوارَ ِخلٰلََها٘ 

بَ  اوََجَعَل  حَ حْ ْلَ ْْيَ  محش  ز ااجِ َريِْن 
َع  َءاِٰٰلٌ   َْل  محش  اّلٰلِ مَّ اَْكََثُُهْم  بَْل 

 ىجت  َيْعَلُمْوَن  
َدََعهُ   اَِذا  الُْمْضَطرَّ  ِْيُب  ُّيج ْن  اَمَّ

وْٓ  السج َويَْجَعلُُكْم    ءَ َويَْكِشُف 
اْْلَْرِض  َع  محش  ُخلََفآَء  مَّ محش  اّلٰلِ َءاِٰٰلٌ 

ُرْوَن  تَذَ  ا قَلِْيًل  مَّ     ىجت كَّ

نْ  ِ ِفْ   ِديُْكمْ هْ يَّ   اَمَّ الَْب  ُظلُٰمِت   
اۣ  بُْْش  ِيَٰح  الر  يجرِْسُل  َوَمْن  َواْلَْحرِ 
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వాడవడు? 32 ఏమీ? అలా్లహ తో పాట్ట మరొక్ 

దేవుడు ఎవడైనా ఉనాాడా? వారు సాటిగా 

క్లిపంచే భాగసావముల క్ంటే అలా్లహ  

అతుయనాతుడు!   

64. స్ృష్ట ని తొలిసారి పాారంభంచి, 

తరువాత దానిని మరల ఉనికిలోకి తేగల 

వాడవడు? మరియు మీకు ఆకాశం నండి 

మరియు భూమి నండి జీవనోపాధిని 

స్మకూర్చేవాడవడు? 33 ఏమీ? అలా్లహ తో 

పాట్ట మరొక్ దేవుడు ఎవడైనా ఉనాాడా? 

వారితో అన: "మీరు స్తయవంతులు అయితే 

మీ నిదరశనానిా తీసుకురండి!"  

65. వారితో అన: "ఆకాశాలలోన 

మరియు భూమిలోన ఉనా అగోచర విషయ 

జా్ఞనం గలవాడు అలా్లహ  తప్ప మరొక్డు 

లేడు. 34  మరియు వారు తిరిగి ఎపుపడు 

లేప్బడతారో కూడా వారికి తెలియదు."  

66. వాస్త వానికి, ప్రలోక్ జీవితం గురించి 

వారి జా్ఞనం శూనయమే. అల్లకాదు! దాని 

గురించి వారు స్ంశయంలో ప్డి ఉనాారు. 

 

32) చూడండి, 7:57. 

33) చూడండి, 10:31. 

34) అగోచరజా్ఞనం అలా్లహ  (సు.త.)కు తప్ప మరెవవరికీ లేదు. పా్వక్త  ('అలైహిమ  స్.) 

లకు అలా్లహ  (సు.త.) వ'హీ దావరా తెలిపన జా్ఞనం మాతర మే ఉంట్టంది. 'ఆయి'షహ  

(ర.'అనాా) క్థనం: ''ఎవడైతే పా్వక్త  ('స్'అ.స్.)కు ర్చపు కాబోయ్య విషయాల గురించి 

జా్ఞనముందని భావిసాత డో, అతడు అలా్లహ  (సు.త.) మీద పదద  అప్నింద మోపుతునాాడు. 

ఎందుక్ంటే! అలా్లహ  (సు.త.) అంట్టనాాడు: 'భూమాయకాశాలలో ఉనా అగోచర 

విషయాల జా్ఞనం కేవలం అలా్లహ  (సు.త.) కే  ఉంది.' '' ('స్'హీ'హ   బు'ఖారీ, నం. 4855, 

'స్'హీ'హ  ముసాిం, నం. 287, తిరిమజీ' నం. 3068) ఖతాదా (ర'ది.'అ.) అనాారు: 'అలా్లహ  

(సు.త.) నక్షతార లన మూడు విషయాల కొరకు పుటిట ంచాడు: (i) ఆకాశపు అలంక్రణ 

కొరకు, (ii) (రాతిర లో) మారగ దరశకానికి (దారి తెలుసుకోవటానికి), (iii) షై'తాన లన 

తరిమికొటట డానికి. కాని  అలా్లహ  (సు.త.) ఆదేశాలన ఎరుగనివారు వాటి దావరా 

అగోచర జా్ఞనం (జ్యయతిషయం) చెపుపతామని ఇతరులన మోస్గిసుత నాారు. వారు 

ప్లికేవనీా మోస్పు మాటలే, అబదాద లే. (ఇబ్నా-క్సీ'ర ).  

رَْْحَتِهٖ  يََدْي  َع  محش  بَْْيَ  مَّ محش  اّلٰلِ َءاِٰٰلٌ 
ا يُْْشُِكْوَن    اّلٰلُ تَٰعََل   ىجت َعمَّ

َوَمنْ  يُعِْيُدهٗ  ُثمَّ  اْْلَلَْق  يَّْبَدُؤا  ْن    اَمَّ
َِن  رْ يَّ  م  مَ زُقُُكْم    محشِض َواْْلَرْ   ءِ آ السَّ

َع   نَُكْم  ا قُْل َهاتُْوا بُرهَ محش  اّلٰلِ َءاِٰٰلٌ مَّ
   اِْن ُكْنُتْم ٰصِدقِْْيَ  

 
مٰوِٰت   السَّ ِف  َمْن  َيْعلَُم  ْلَّ  قُْل 

اِْلَّ   الَْغْيَب  َوَما محش  اّلٰلُ َواْْلَْرِض 
   يَْشُعُرْوَن اَيَّاَن ُيْبَعُثْوَن 

ِف  كَ رَ دٰ ابَِل   ِعلُْمُهْم  بَْل   يمط ةِ رَ اْْلٰخِ  
ِفْ ُهمْ  ِْنَها   م  َشك ٍ  ِْنَها  يمط    م  ُهْم  بَْل 

 خجم َعُمْوَن  
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అల్ల కాదు! దాని విషయంలో వారు అంధులై 

పోయారు.  

67. స్తయ-తిరసాకరులు అంటారు: "ఏమీ? 

మేమూ మరియు మా తండాి-తాతలు మటిట గా 

మారిపోయిన తరువాత కూడా వాస్త వానికి 

మరల (స్జీవులుగా) వెలికి తీయబడ 
తామా?  

68. "వాస్త వానికి ఇట్టవంటి వాగాద నాలు, 

మాకూ మరియు మాకు పూరవం, మా తాత-

ముతాత తలకు చేయబడినవే! వాస్త వానికి ఇవి 

కేవలం పూరవకాలపు క్ట్టట క్థలు మాతర మే."  

69. ఇల్ల అన: "మీరు భూమిలో స్ంచారం 

చేసి, అప్రాధుల (స్తయ-తిరసాకరుల) 

ముగింపు ఎల్ల జరిగిందో చూడండి!"  

70. మరియు నీవు వారి గురించి దుుఃఖ 

ప్డకు మరియు నీవు వారి కుటర లకు 

మనసాత ప్మునకు లోన కాకు.  

71. మరియు వారిల్ల అంట్టనాారు: 

"మీరు స్తయవంతులే అయితే! ఈ వాగాద నం 

ఎపుపడు పూరిత  కాననాది?"  

72. వారితో అన: "మీరు దేని (ఏ శిక్షన) 

గురించి తొందరపడుతునాారో? అందులోని 

కొంత భాగం బహుశా మీకు స్మీప్ంలోనే 
ఉండవచ్చే! 35  

73. "మరియు నిశేయంగా, నీ పా్భువు 

మానవులపై ఎంతో అనగర హం క్లవాడు, 

కాని వారిలో చాల్లమంది క్ృతజాతలు 

చూప్రు."  

74. మరియు నిశేయంగా, వారి 

హృదయాలు ఏమి దాసుత నాాయో మరియు 

ఏమి వయక్త ప్రుసుత నాాయో, నీ పా్భువుకు 

బాగా తెలుసు.  

 

35) ఇది బదార  యుదాానిా సూచిస్త ంది.  

 
تُٰرب ا   ُكنَّا  َءاَِذا  َكَفُرْو٘ا  ِْيَن  اَّلَّ َوقَاَل 

اٰبَآُؤنَا٘ اَئِنَّا لَُمْخرَُجْوَن      وَّ
   

ِمْن   َواٰبَآُؤنَا  ََنُْن  ٰهَذا  وُِعْدنَا  لََقْد 
٘ اَسَ  ٰه اِنْ   َقْبُلحمل  لِْْيَ ْْلَ ا   ِطْيُ ا َذا٘ اِْلَّ      وَّ
 

فَاْنُظُرْوا   اْْلَْرِض  ِف  ْوا  ِسْيُ قُْل 
   َكْيَف ََكَن ََعقَِبُة الُْمْجرِِمْْيَ  

ِفْ   تَُكْن  َوَْل  َعلَْيِهْم  ََتَْزْن  َوَْل 
ا َيْمُكُرْوَن   ِمَّ    َضْيٍق م 

اِْن  الْوَْعُد  ٰهَذا  َمٰٰت  َويَُقْولُْوَن 
    ِدقِْْيَ   صٰ ُتمْ ُكنْ 
َعٰس٘ قُْل  يَُّكوْ نْ اَ     َردَِف  َن   

ِْي تَْسَتْعِجلُْوَن      لَُكْم َبْعُض اَّلَّ

انلَّاِس   َربََّك َواِنَّ   لََعَ  فَْضٍل  ْو  ََّلُ
   َولِٰكنَّ اَْكََثَُهْم َْل يَْشُكُرْوَن  

تُِكنج    َربََّك َواِنَّ   َما  ََلَْعلَُم 
   َن ُصُدْورُُهْم َوَما ُيْعلُِنوْ 
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75. మరియు ఆకాశంలో మరియు భూమిలో 

అగోచరంగా ఉనాది ఏదీ కూడా, స్పషట మైన 

ఒక్ గర ంధ్ంలో వాాయబడకుండా లేదు. 36  

76. నిశేయంగా, ఈ ఖుర ఆన  ఇసాాయీ'ల  
స్ంతతి వారు విభేదిసూత  ఉనా ఎనోా 

విషయాల వాస్త వానిా వారికి తెలుపు 

తునాది.  

77. మరియు నిశేయంగా, ఇది విశావసు 

లకు మారగ దరిశని మరియు కారుణయం.  

78. నిశేయంగా, నీ పా్భువు వారి మధ్య 

నాయయంగా తీరుపచేసాత డు. ఆయన స్రవ 

శకిత మంతుడు, స్రవజా్ఞడు.  

79. కావున నీవు అలా్లహ పై నమమక్మున 

క్లిగి ఉండు. నిశేయంగా, నీవు స్పషట మైన 

స్తయంపై ఉనాావు.  

80. నిశేయంగా, నీవు మృతులకు 

వినిపంప్ జేయలేవు మరియు వీపు తిర పప 

మరలిపోయ్య చెవిటి వారికి కూడా నీ 

పలుపున వినిపంప్జేయలేవు. 37   

81. మరియు నీవు అంధులన మారగ  

భాషట తవం నండి తొలగించి, వారికి మారగ దరశ 

క్తవం చేయలేవు. మా సూచన (ఆయాత ) 
లన విశవసించి, ముసాింలు (అలా్లహ కు 

విధేయులు) అయ్యయ వారికి మాతర మే నీవు (నీ 

మాటలన) వినిపంచ గలవు. (1/8)   
82. * మరియు వారి గురించి (శిక్ష) 

వాగాద నం పూరిత  కాననాపుపడు 38 మేము వారి 

 

36) దీని అరథ ం: లౌ'హె మ'హ ఫూజ .  

37) ఈ ఆయత  స్తయ-తిరసాకరులన గురించి చెపుపతోంది. వారి బుదాి స్తాయనిా గర హించ 

కునాది కావున వారు మృతులుగా పేరొకనబడాు రు.  

38) ఎపుపడైతే మంచిని ఆదేశించేవాడు మరియు చెడునండినిరోధించేవాడు ఎవవడూ 

ఉండడో!  

ََغٓئَِبةٍ مَ وَ  ِمْن  اا  ِف  آءِ  مَ سَّ ل 
بِْْيٍ ْْلَ َوا  ِفْ كِتٍٰب مج

   ْرِض اِْلَّ
 ٘ بَِنْ لََعٰ  َيُقصج  الُْقْراَٰن  ٰهَذا  اِنَّ 

فِْيهِ  آ اِْسَ  ُهْم  ِْي  اَّلَّ اَْكََثَ  ءِيَْل 
   ََيَْتلُِفْوَن 

رَْْحٌَة ل ِلُْمْؤِمنِْْيَ   ي وَّ    َواِنَّٗه لَُهد 
بَيَْنُهمْ   َك بَّ رَ    َّاِن   مجت هٖ مِ ِِبُكْ   َيْقِِضْ 
 ممه زِيُْز الَْعلِْيُم  لْعَ ا ُهوَ وَ 

لََعَ    ْ ِ  محش  اّلٰلِ َفَتَوَّكَّ اْْلَق   
لََعَ اِنََّك 

   الُْمبِْْيِ 
تُْسِمُع   َوَْل  الَْمْوٰٰت  تُْسِمُع  َْل  اِنََّك 

ْوا ُمْدبِرِيَْن  
َّ ََعَٓء اَِذا َول مَّ ادلج    الصج

اَنَْت   َعْن  لْ ا   ِديبِهٰ َوَما٘  ُعْْمِ 
 َمْن يجْؤِمُن  اِْلَّ تُْسِمُع    نْ اِ محش  ِهمْ َضلٰلَتِ 

ْسلُِمْوَن      بِاٰيٰتَِنا َفُهْم مج
 

اَْخرَْجَنا   َعلَْيِهْم  الَْقْوُل  َوَقَع  َواَِذا 
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కొరకు భూమి నండి ఒక్ జంతువున 

బయటికి తీసాత ము. 39 అది వారితో, 

నిశేయంగా, మానవులు మా (అలా్లహ) 

సూచనలన (ఆయాత లన) నమేమవారు 

కాదని చెబుతుంది.  

83. మరియు (జా్ఞప్క్ముంచ్చకోండి) ఆ రోజ్ఞ 

(పునరుతాథ న దినమున) మేము పా్తి జ్ఞతి 

వారిలో నండి మా సూచనలన అస్తాయలని 

తిరస్కరించిన జనస్మూహానిా స్మీక్ 

రిసాత ము. మరియు వారు (వారి పాపాల 

పా్కారం) వివిధ్ వరుస్లలో నిలబ్నటట  

బడతారు.  

84. చివరకు అందరూ వచిేన తరువాత 

వారి (పా్భువు) వారిని పా్శిాసాత డు: "ఏమీ? 

మీరు నా సూచనలన, మీ జా్ఞనంతో గర హించ 

కుండానే వాటిని అస్తాయలని తిరస్క 

రించారా? ఇదిగాక్ మీరు ఏమి చేసూత  

ఉండేవారు?"  

85. మరియు వారు చేసిన దురామరగ ం వలన 

వారికి చేయబడిన వాగాద నం (శిక్ష) పూరిత  

అవుతుంది, కావున వార్చమీ మాటాాడలేరు.  

86. ఏమీ? వారు గమనించటం లేదా? 

మేము రాతిర ని వారు విశార ంతి తీసుకునేందుకు 

గాన చేశాము. ఇంకా ప్గటిని చూప్గలిగేదిగా 

చేశాము. 40 నిశేయంగా, విశవసించే వారి 

కోస్ం ఇందులో నిదరశనాలునాాయి.  

 

39) దైెవపా్వక్త  ('స్'అ.స్.) పా్వచనం: 'పునరుతా్థన దినం అంతవరకు రాదు, ఎంతవరకైతే 

మీరు పది్ సంకేత్థలు చూడరో!' ఆ ప్ది స్ంకేతాలలో ఈ జంతువు ఒక్టి, ('స్'హీ'హ  

ముసాిం). మరొక్ 'హదీస 'లో ఉంది: అనిాటి క్ంటే మొదటి సంకేతం, సూరుుడు తూరుప 

నండి గాక్ పడమర నండి ఉదయంచడం. ('స్'హీ'హ ముసాిం).  

40) చూడండి, 10:67 మరియు 40:61.  

تَُكل ُِمُهْمحمل   اْْلَْرِض  َِن  م  َدآبَّة   لَُهْم 
 خجم َن  اَنَّ انلَّاَس ََكنُْوا بِاٰيٰتَِنا َْل يُْوقُِنوْ 

 
 
ِمنْ وَ  ََنُْْشُ  ِ يَْوَم  ُك  فَوْج  مَّ اُ     ا ٍة 

َفُهْم  بِاٰيٰتَِنا  ُب  ِ يجَكذ  ْن  ِمَّ م 
   يُْوزَُعْوَن  

  

ْبُتْم  اََكذَّ قَاَل  َجآُءْو  اَِذا   
٘
َحٰٰت

اَذا  اَمَّ ا  ِعلْم  بَِها  َُتِْيُطْوا  َولَْم  بِاٰيِٰٰتْ 
   ُكْنُتْم َتْعَملُْوَن 

 

َعلَ  الَْقْوُل  َظلَُمْوا  بِمَ   مْ ْيهِ َوَوَقَع  ا 
   ْوَن  قُ طِ نْ َْل يَ  َفُهمْ 

 َ َْل لِيَْسُكُنْوا اَل ْم يََرْوا اَنَّا َجَعلَْنا اَلَّ
ا ُمْبِِص  َوانلََّهاَر  ذٰلَِك  محش  فِْيهِ  ِفْ  اِنَّ 
   َْلٰيٍٰت ل َِقْوٍم يجْؤِمُنْوَن 
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87.  మరియు (జా్ఞప్క్ముంచ్చకోండి) బాకా 

('సూర ) ఊదబడే దినమున – అలా్లహ  కోరిన 

వారు తప్ప 41 – ఆకాశాలలోన మరియు 

భూమిలోన ఉనావనీా  భయంతో క్ంపంచి 

పోతాయి. 42 మరియు అనీా అతయంత 

వినమర తతో ఆయన ముందు 

హాజరవుతాయి.  

88. మరియు నీవు ప్రవతాలన చూసి అవి 

సిథ రంగా ఉనాాయని అనకుంట్టనాావు. కాని 

అవి అపుపడు మేఘాలవలే ఎగురుతూ 

పోతుంటాయి. ఇది అలా్లహ  ప్నితనం! 

ఆయన పా్తి వసుత వున ప్టిషఠ ప్రిచాడు. 

నిశేయంగా, మీరు చేసేదంతా ఆయనకు 

తెలియున. 43   
89. మంచి ప్నలు చేసి వచిేన వారికి, 

అంతక్ంటే మంచి (పా్తిఫలం) ఉంట్టంది. 

మరియు వారు ఆ దినపు మహా భీతి నండి 

సురకిితంగా ఉంటారు. 44  

90.  మరియు చెడు ప్నలు చేసి వచిేన 

వారు నరకాగిాలోకి బోరాా తోర యబడతారు. 

(వారితో అనబడుతుంది): "మీరు చేసుకునా 

క్రమల పా్తిఫలమే మీకు ఇవవబడుతుంది."  

 

41) ఎవరా అలా్లహ  (సు.త.) కోరినవారు? ఇమామ  షౌకాని పా్కారం: వారు దైెవదూతలు, 

దైెవ పా్వక్త లు, అమర వీరులు (షుహదా') మరియు విశావసులందరూ!  

42) 'సూర : బాకా, తుతాత ర, దానిని ఇసాాఫీల  ('అ.స్.) అలా్లహ  (సు.త.) ఆజాతో ఊదు 

తారు. ఇది రెండు సారాు లేక్ అంత క్ంటే ఎకుకవ సారాు ఊదబడుతుంది. మొదట ఊదబడి 

నపుపడు స్మస్త  (జీవరాసులు) భయంతో స్పృహ కోలోపతారు. రెండవసారి ఊదబడి 

నపుపడు అందరూ చనిపోతారు. మూడవ సారి ఊదబడినపుపడు అందరూ తమ గోరీల 

నండి లేచి వసాత రు. మరికొందరి పా్కారం నాలుగోసారి బాకా ఊదబడినపుపడు అందరూ 

మైదానంలో స్మీక్రించబడతారు. 

43) చూడండి, 14:48 మరియు 20:105-107.  

44) చూడండి, 21:103.  

َمْن   َفَفزَِع  ْورِ  الصج ِف  ُيْنَفُخ  َويَْوَم 
وَ  ٰموِٰت  السَّ اْْلَ ِف   َمنْ ِف  اِْلَّ   ْرِض 

   اَتَْوُه دِٰخِرْيَن    َوَُّكل محش  ّلٰلُ ا   َشآءَ   َمنْ 
 

َجاِمَدة    ََتَْسُبَها  َباَل  اْْلِ َوتََري 
َحاِب  السَّ َمرَّ  َتُمرج  ِِهَ  ُصْنَع محش  وَّ

ءٍ   اّلٰلِ  ََشْ ُكَّ  اَتَْقَن  ِْي٘  اِنَّٗه محش  اَّلَّ
ۣ بَِما َتْفَعلُْوَن      َخبِْيٌ

 
 ِ ْنَهامجت فَلَٗه َخْيٌ م ِ   َنةِسَ اْلَْ َمْن َجآَء ب

ِْن فَ مْ هُ وَ     يَّْوَمئٍِذ اِٰمُنْوَن  َزٍع  م 
 

فَُكبَّْت  ي ِئَةِ  بِالسَّ َجآَء  َوَمْن 
وُُجوُْهُهْم ِف انلَّارِمحش َهْل ُُتَْزْوَن اِْلَّ 

   َما ُكْنُتْم َتْعَملُْوَن 
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91. (ఓ ము'హమమద ! వారితో ఇల్ల అన): 

"నిశేయంగా, ఈ (మక్కహ) నగరపు 

పా్భువునే ఆరాధించాలని నాకు ఆజా ఇవవ 

బడింది. ఆయనే! దీనిని ప్వితర  కిేతర ంగా 

చేశాడు 45  మరియు పా్తి వసుత వు ఆయనకు 

చెందినదే! మరియు నేన ముసాింనై (అలా్లహ 

కు విధేయుడనై) ఉండాలని నాకు ఆజా 

ఇవవబడింది.  

92. మరియు ఈ ఖుర ఆన న చదివి 

వినిపంచాలని కూడా (ఆజా ఇవవబడింది). 

కావున మారగ దరశక్తవం పందినవాడు తన 

మేలుకే, మారగ దరశక్తవం పందుతాడు. 

మరియు మారగ  భాషుట డైన వాడితో అన: 

"నిశేయంగా, నేన హెచేరిక్ చేసేవాడన 

మాతర మే!"  

93. వారితో (ఇంకా) ఇల్ల అన: 

"స్రవస్త తార లకు అరాుడు అలా్లహ  మాతర మే! 

తవరలోనే ఆయన మీకు తన సూచనలన 

చూపుతాడు, అపుపడు మీకు తెలుసుత ంది. 46  

మరియు మీరు చేసుత నా కారాయలన నీ 

పా్భువు ఎరుగకుండా లేడు!"  

*****

 

45) చూడండి, 3:96 'హరర మహా: అంటే ఈ నగరంలో రక్త పా్సారం (హతయ చేయటం, 

ఇతరులపై దౌరజ నయం, అనాయయం చేయటం, వేటాడటం, చెటాన నరక్టం, ములాుకూడా 

తెంప్టం నిషేధించబడింది. ('స్'హీ'హ  బు'ఖారీ). 

46) చూడండి, 41:53.                        *** 

اَْعُبَد   اَْن  اُِمْرُت  ٰهِذهِ    َربَّ اِنََّما٘ 
ِةِ ااْلَْلَ  َمَها َوَٰلٗ   يْ َّلَّ حمس  ءٍ ََشْ ُكج    َحرَّ
اُمِ   اَْن اَُكْوَن ِمَن الُْمْسلِِمْْيَ ْرُت وَّ
 يحض 
 

الُْقْراٰنَ  اَتْلَُوا  اْهَتٰدي  مجت  َواَْن  َفَمِن 
نِلَْفِسهٖ  َيْهَتِدْي  َضلَّ مجت  فَاِنََّما  َوَمْن 

   َفُقْل اِنََّما٘ اَنَا ِمَن الُْمْنِذرِيَْن  
 
 

اْْلَْمُد   ِ َوقُِل  اٰيٰتِٖه َسُيِ   ّلِلٰ يُْكْم 
ا    َربجَك َما  وَ محش  َنَها وْ ُف َفَتْعرِ  بَِغافٍِل َعمَّ

 خجم  َتْعَملُْوَن 
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 28. సూరహ్ అల్-ఖ'స'స్ 

అల -ఖ'స్'స : కథలు, వృతాత ంతాలు. ఈ పేరు 25వ ఆయత లో ఉంది. ఇందులో 

88 ఆయాతు లునాాయి. ఈ సూరహ లో చాల్లమట్టట కు మూసా ('అ.స్.) గాథ 

ఉంది. ఇది చివరి మకకహ కాలపు సూరాహ లలో ఒక్టి. ఇది సూరహ  అల -ఇ'సాా 

(17)కు ముందు అవతరింప్జేయబడింది. ఆయత  85 దైెవపా్వక్త  ('స్'అ.స్.) 

యొక్క పాారథ న స్మయంలో జ్ఞహ పాలో అవతరింప్జేయ బడింది. అలా్లహ  (సు.త.) 

తప్ప మరొక్ ఆరాధ్యనీయుడు లేడు. ఆ నితుయడు, అలా్లహ  (సు.త.) తప్ప పా్తిదీ 

నశింప్ననాది. ఈ 3 (26-28) సూరాహ ల స్మూహంలో ఇది చివరిది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపర దాత అయన అల్్లహ్ పేరుతో 

1. 'తా-సీన -మీమ .  

2. ఇవి స్పషట మైన గర ంధ్ వచనాలు 

(ఆయాత ).1  

3. విశవసించే పా్జల కొరకు, మేము మూసా 

మరియు ఫిర 'ఔన ల యొక్క నిజ 

వృతాత ంతానిా నీకు చదివి వినిపసుత నాాము.  

4. నిశేయంగా, ఫిర 'ఔన  భూమి మీద 

అహంకారంతో పా్వరిత సూత  ఉండేవాడు. 

మరియు అందులోని పా్జలన వరాగ లుగా 

విభజంచి, వారిలోని ఒక్ తెగవారిని నీచప్రచి 

వారి పుతుర లన వధిసూత  ఉండేవాడు 2  

మరియు వారి సీత ీలన బాతుక్నిచేే వాడు. 

నిశేయంగా, అతడు దౌరజ నయప్రులలోని 

వాడిగా ఉండేవాడు.  

5. మరియు భూమి మీద అణచివేయబడిన 

వారిని క్నిక్రించాలని మరియు వారిని 

నాయకులుగా చేయాలని మరియు వారిని 

 

1) చూడండి, 12:1.  

2) వీరు ఇసాాయీ'ల  స్ంతతివారు. ఫిర 'ఔన  జ్ఞతివారు వీరిని బానిస్లుగా చేసి హింసించే 

వారు. 

  الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّلٰلِ ِمْسِب 

   ٰطٓسمّٓ 
   تِلَْك اٰيُٰت الِْكتِٰب الُْمبِْْيِ 

ُموْٰس  نََّباِ  ِمْن  َعلَْيَك  َنْتلُْوا 
ِ لِ    ِمُنْوَن  يجؤْ  مٍ َقوْ َوفِرَْعْوَن بِاْْلَق 

ْرِض وََجَعَل اْْلَ   َعًَل ِف   نَ وْ فِرْعَ   اِنَّ 
َطآئَِفة    َّْسَتْضعُِف  ي ا  ِشَيع  اَْهلََها 
َويَْسَتْْحٖ   اَبَْنآَءُهْم  يَُذب ُِح  ِْنُهْم  م 

  اِنَّٗه ََكَن ِمَن الُْمْفِسِدْيَن  محش  نَِسآَءُهمْ 
 

ِْيَن   اَّلَّ لََعَ  نَُّمنَّ  اَْن  َونُرِيُْد 
اْْلَْرِض  وْ ْضعِفُ اْستُ  ِف  ْم هُ لَ َوََنْعَ ا 
ََنَْعلَُهُم الْٰورِثِْْيَ ة  اَئِمَّ   يحض وَّ
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వారసులుగా చేయాలని మేము కోరాము. 3  
6. మరియు (ఇసాాయీ'ల  స్ంతతి) వారికి 

మేము భూమిలో అధికారం ఒస్ంగాలనీ 4 

మరియు ఫిర 'ఔన , హామాన  5  మరియు వారి 

సైనికులకు – దేనిని గురించైెతే (ఫిర 'ఔన  

జ్ఞతి) వారు భయప్డుతూ ఉండేవారో 6  – 

అదే, వారికి చూపాలని! 

7. మేము మూసా తలాి మనసుులో ఇల్ల 7   
సూచించాము: "నీవు అతనికి (మూసాకు) 

పాలు ఇసూత  ఉండు. కాని అతనికి పా్మాద 

మునాదని, నీవు భావిసేత  అతనిని నదిలో 

విడిచిపట్టట . 8 మరియు నీవు భయప్డకు 

మరియు దుుఃఖంచకు; నిశేయంగా మేము 

అతనిని నీ వదద కు తిరిగి చేరుేతాము. 

మరియు అతనిని (మా) స్ందేశహరులలో 

ఒక్నిగా చేసాత ము!"  

8. తరువాత ఫిర 'ఔన  కుట్టంబంవారు 9 – 

తమకు శతుర వైె, దుుఃఖకారణుడవటానికి – 

అతనిని ఎతుత కునాారు. నిశేయంగా 

ఫిర 'ఔన , హామాన  మరియు వారి సైనికులు 

పాపషుఠ లు!  

9. మరియు ఫిర 'ఔన  భారయ (అతనితో) 

ఇల్ల అనాది: "ఇతన నీకూ మరియు నాకూ 

క్ంటి చలువ! ఇతనిని చంప్కు, బహుశా 

ఇతడు మనకు ఉప్యోగకారి కావచ్చే! లేదా 

 

3) చూడండి, 7:137.  

4) ఇక్కడ అ'రుద న , భూమి అంటే కనాన్ (షామ ).  

5) హామాన , ఫిర 'ఔన  యొక్క ముఖయ నాయకుడు. చూడండి, 40:36-37. 

6) అంటే, ఇసాాయీ'ల  స్ంతతివారి దావరా తమ నాశనం కావచేనే ఏ భయం వలానైతే 

ఫిర 'ఔన  జ్ఞతివారు ఇసాాయీ'ల  స్ంతతివారి మగ స్ంతానానిా హతయచేసూత  ఉండేవారో – 

దానినే వారికి స్తయం చేసి చూప్టానికి.  

7) వ'హీ: అంటే ఇక్కడ ఆమ మనసుులో ఆలోచన పుటిట ంచడం.  

8) చూడండి, 20:39.  

9) అంటే ఫిర 'ఔన  భారయ. ఇంకా చూడండి, 66:11.  

 
َونُرَِي   اْْلَْرِض  ِف  لَُهْم  َن  ِ َوُنَمك 

وَهَ  مِْنُهْم ا فِرَْعْوَن  وَُجُنْوَدُهَما  مَٰن 
ا ََكنُْوا ََيَْذُرْوَن     مَّ

  
 اُم ِ ُموْٰس٘ اَْن اَرْضِ 

٘
مجت هِ عِيْ َواَوَْحْيَنا٘ اِٰٰل

ِ فَ  َعلَيْ ا ِخْفِت  فَاَ َذا  ِف  قِ لْ هِ  م ِ  اَْلَ ْيهِ 
ََتَْزِنْ  َوَْل  ََتَاِفْ  ْوُه مجت  َوَْل  َرآدج اِنَّا 

  اََِلِْك وََجاِعلُْوُه ِمَن الُْمرَْسلِْْيَ 
 
 

لَُهْم  َِلَُكْوَن  فِرَْعْوَن  اُٰل  فَاْْلََقَطٗه٘ 
وََّحَزن ا  ا  وَهَ محش  َعُدوًّ فِرَْعْوَن    مٰنَ ا اِنَّ 

     ْْيَ ـ  طِ ُهَما ََكنُْوا خٰ ْودَ ُجنُ وَ 
اَوقَالَ  قُرَّ ُت ْمَراَ ِت  فِرَْعْوَن  َعْْيٍ ُت    

َولََك   ْ ِ
اَْن محش  ٰل  َعٰس٘  َتْقُتلُْوُهحمط  َْل 
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మనం ఇతనిని కుమారునిగా చేసుకోవచ్చే 

(దతత త తీసుకోవచ్చే)!" 10 కాని వారు (దాని 

ప్రయవసానానిా) తెలుసుకోలేక్ పోయారు.  

10. మరియు మూసా తలాి హృదయం 

తలాడిలాి పోయింది. ఆమ విశవసించిన వారిలో 

ఉండటానికి మేము, ఆమ హృదయానిా 

దృఢప్రచి ఉండక్పోతే, ఆమ అతని 

(మూసాన) గురించి అంతా బటట బయలు 

చేసి ఉండేది.  

11.  ఆమ, అతని స్దరితో (మూసా 

స్దరితో) 11 అనాది: "అతని వెంట వెళ్ళు." 

కావున ఆమ దూరం నండియ్య అతనిని 

గమనించసాగింది. కానీ వారది గర హించలేక్ 

పోయారు. (1/4)  
12. * మరియు మేము అతనిపై ముందు 

నంచే పాలు తార పంచే దాదులన నిషేధించి 

ఉనాాము. (అతని స్దరి) వారితో అనాది: 

"మీ కొరకు అతనిని, (పాలిచిే) పోష్ంచగల 

ఒక్ కుట్టంబం వారిని నేన మీకు చూప్నా? 

మరియు వారు అతనిని మంచిగా చూసుకునే 

వారైె ఉంటారు."   

13. ఈ విధ్ంగా మేము అతనిని (మూసాన) 

– అతని తలాి క్ళా్ళ చలాబడటానికి, ఆమ 

దుుఃఖంచకుండా ఉండటానికి మరియు 

అలా్లహ  వాగాద నం స్తయమైనదని ఆమ 

తెలుసుకోవటానికి – తిరిగి ఆమ వదద కు 

చేరాేము. కాని వాస్త వానికి, చాల్ల మందికి 

ఇది తెలియదు.  

14. మరియు అతన, తన యుక్త  

వయసుుకు చేరుకుని ప్రిప్క్వతన పందిన 

మీదట, మేము అతనికి వివేకానిా మరియు 

 

10) వారికి స్ంతానం లేనందుకు ఆమ అతనిని ('అ.స్.న) కుమారునిగా చేసుకోదలచింది.  

11) మూసా ('అ.స్.) సోదరీమణి పేరు మరుమ్ బినె్త 'ఇమా్రన్. 'ఈసా ('అ.స్.) తల్్ల 

పేరు కూడా మరుమ్ బినె్త 'ఇమా్రన్.  

َْل  وَُّهْم  ا  َودَل  َنتَِّخَذهٗ  اَْو  يَّْنَفَعَنا٘ 
   يَْشُعُرْوَن 

فٰرَِغ   ُموْٰس  اُم ِ  فَُؤاُد  اِْن محش  َواَْصَبَح 
َْلُ  ِ دِ بْ ََكَدْت  ب اَْن  ْي  لَْوَْل٘  بَْط ٖه   انَ رَّ

  ا ِْلَُكْوَن ِمَن الُْمْؤِمنِْْيَ  بِهَ  َقلْ لََعٰ 
  

ْيهِ  ِ َفَبُِصَْت بِٖه حمس  َوقَالَْت ِْلُْختِٖه قُص 
 يحض َعْن ُجُنٍب وَُّهْم َْل يَْشُعُرْوَن 

 
 

َقْبُل  ِمْن  الَْمَراِضَع  َعلَْيهِ  ْمَنا  وََحرَّ
اَُدلجُكمْ  َهْل   َفَقالَْت 

لََعٰ٘ ِل اَهْ    
يَّْكفُ  وَهُ لَ   هٗ لُْونَ َبْيٍت  َٰلٗ ُكْم   ْم 

 ٰ    ِصُحْوَن ن
 

َعْيُنَها  َتَقرَّ  ََكْ  ِٖه  اُم   
٘
اِٰٰل فََرَدْدنُٰه 

وَْعَد   اَنَّ  َوِْلَْعلََم  ََتَْزَن    اّلٰلِ َوَْل 
َْل  اَْكََثَُهْم  لِٰكنَّ  وَّ َحقل 

  خجم  َيْعلَُمْوَن 
َواسْ  هٗ  اَُشدَّ بَلََغ  ا  ٰ َتوٰ٘ َولَمَّ ا نُٰه تَْي ي 

وَّ  ا  ا ُحْكم  ََنْ كَ وَ   محشِعلْم  ي  زِ ٰذلَِك 
   الُْمْحِسنِْْيَ 



 భాగం: 20 28. సూరహ్ అల్-ఖ'స'స్ 777 20 : ْزءُ الجُ  َصص  لقَ ا ُسوَرةُ  -28
 

 

A-20 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

జా్ఞనానిా పా్సాదించాము. మరియు ఈ 

విధ్ంగా, మేము స్దవరత నలకు 

పా్తిఫలమున పా్సాదిసాత ము. 12  

15. మరియు (ఒక్రోజ్ఞ) నగరవాసులు 

ఏమరుపాట్టలో ఉనాపుపడు, అతన 

నగరంలోకి పా్వేశించాడు, అతన అక్కడ 

ఇదద రు వయకుత లు పోటాాడుకోవడం చూశాడు 

వారిలో ఒక్డు అతని జ్ఞతికి చెందినవాడు, 

మరొక్డు విరోధి జ్ఞతికి చెందినవాడు. అతని 
జ్ఞతికి చెందినవాడు, విరోధి జ్ఞతి వానికి 

వయతిర్చక్ంగా స్హాయప్డమని అతనిని 

(మూసాన) అరిథ ంచాడు. మూసా అతడిని ఒక్ 

గుదుద  గుదాద డు. అది అతడిని అంతమొందిం 

చింది. (అపుపడు) అతన (మూసా) 

అనాాడు: "ఇది షై'తాన  ప్నే! నిశేయంగా, 

అతడు శతుర వు మరియు స్పషట ంగా దారి 

తపపంచేవాడు." 13  

16. (మూసా) ఇల్ల పాారిథ ంచాడు: "ఓ నా 

పా్భూ! నాకు నేన అనాయయం చేసు 

కునాాన. కావున ననా క్షమించ్చ!" 

(అలా్లహ ) అతనిని క్షమించాడు. నిశేయంగా, 

ఆయన క్షమాశీలుడు, అపార 

క్రుణ్యపా్దాత.14  

17. (మూసా) అనాాడు: "ఓ నా పా్భూ! 

నీవు నాకు మహోప్కారం చేశావు. కావున 

నేన ఇక్ ఎనాటికీ నేరసుత లకు 

స్హాయప్డన!"  

 

12) చూడండి, 12:22.  

13) దైెవపా్వక్త  పా్వచనం: 'తెగల కొరకు, తెగల పేరట క్ృష్చేసేవాడూ మరియు తెగలకొరకు 

పోరాడే వాడూ మరియు తెగల కొరకు మరణంచేవాడూ మాలోనివాడు కాడు!' (అబూ-

దావూద  – 'జ్ఞబై్నర  ఇబ్నా ముత 'ఇమ  – క్థనం ఆధారంగా) దీని భావం అడగగా అతన 

('స్'అ.స్.) అనాారు: 'అనాయయ విషయంలో తమ వారికి స్హాయప్డటం.'  

14) ఉదేద శయ పూరవక్ంగా చంప్కునాా, ఒక్ మానవుని హతయ జరిగింది. దానికి మూసా 

('అ.స్.) ప్శాేతాత ప్ప్డి క్షమాప్ణ వేడుకుంటే, అలా్లహ  (సు.త.) అతనిని క్షమించాడు. 

 

َغْفلٍَة  ِحْْيِ  لََعٰ  الَْمِدْيَنَة  َوَدَخَل 
رَُجلَْْيِ  فِْيَها  فَوََجَد  اَْهلَِها  ِْن  م 

 ٰ وَٰهَذا  َيْقَتتِل ِشْيَعتِٖه  ِمْن  ٰهَذا  ِنحمس 
ِهٖ  َعُدو  ِمْن  ا فَاْسَتغَ مجت  ِمْن  ِْي  اَّلَّ ثَُه 

لََعَ تِهٖ ْيعَ شِ  ِمنْ   ِْي  اَّلَّ     ِ حمل  هٖ َعُدو 
مُ فََوَكَزهٗ  َعلَْيهِ   َفَقِٰض  قَاَل حمس  وْٰس 

ْيٰطنِ  اِنَّٗه َعُدول  محش  ٰهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ
بِْْيٌ  ِضلل مج     مج

ِ قَاَل   َنْفِسْ    َرب  َظلَْمُت   ْ اِّن ِ
الَْغُفْوُر   ُهوَ اِنَّٗه  محش فَاْغفِْر ِٰلْ َفَغَفَر َٰلٗ 

   ْيمُ الرَّحِ 

ِ   اَل قَ  اَنْ   َرب  َّ َعْمَت  بَِما٘  فَلَنْ لََعَ   
   ْوَن َظِهْي ا ل ِلُْمْجرِِمْْيَ اَكُ 
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18. మరుస్టి రోజ్ఞ ఉదయం అతన 

(మూసా) భయప్డుతూ జ్ఞగర తత గా (ఇటూ 

అటూ చూసూత ) నగరంలోకి వెళ్ళుడు. 

అపుపడు అక్సామతుత గా అంతకు ముందు రోజ్ఞ 

అతనిని స్హాయానికి పలిచిన వాడే, మళా్ల 

స్హాయానికై అరవసాగాడు. మూసా వాడితో 

అనాాడు: "నిశేయంగా, నీవు స్పషట ముగా 

తపుప మారగ ంలో ప్డి ఉనాావు!"15  

19. ఆ తరువాత అతన తమ ఇదద రికి 

విరోధి అయిన వాడిని గటిట గా ప్ట్టట కోబోగా, 

అతడు అరిచాడు: "ఓ మూసా! ఏమీ? నీవు 

నినా ఒక్ వయకిత ని చంపనటా్ట ననా కూడా 

చంప్దలచ్చకునాావా? నీవు ఈ దేశంలో 

దౌరజ నయప్రునిగా ఉండదలుచ్చకునాావా? 

స్ంస్కరణ చేయదలుచ్చకో లేదా?"   

20. మరియు ఒక్ వయకిత  నగరపు ఒక్ వైెపు 

నండి ప్రిగెతుత కుంటూ వచిే ఇల్ల 

అనాాడు: "ఓ మూసా! నాయకులందరూ 

క్లిసి నినా హతయ చేయాలని స్ంపా్దింపులు 

చేసుత నాారు. కావున నీవు వెళ్ళుపో, నేన 

నిశేయంగా, నీ శ్రర యోభల్లష్ని!"  

21. అపుపడతన భయప్డుతూ, అతి 

జ్ఞగర తత గా అక్కడి నండి బయలుదేరాడు. 

అతన ఇల్ల పాారిథ ంచాడు: "ఓ నా పా్భూ! 

ననా దురామరుగ ల నండి కాపాడు!"  

22. ఆ తరువాత అతన మద యన  వైెపుకు 

బయలుదేరుతూ, ఇల్ల అనాాడు: "నా 

పా్భువు నాకు స్రైెన మారగ ం వైెపునకు మారగ  

దరశక్తవం చేసుత నాాడని ఆశిసుత నాాన!" 16  

 
15) ఇబ్నా 'అబాాస  మరియు ముఖాతిల  (ర'ది. 'అనామ )ల క్థనం పా్కారం ఆ ఇసాాయీ'ల  

వంశీయుడు స్తయ-తిరసాకరి. వంక్ర అక్షరాలలో ఉనా దానిని కొందరు: ‘...తపుపదారికి 

ల్లగే వాడవు.’ అని కూడా వివరించారు. 

16) మద యన  అక్కడ నివసించే పా్జల తెగపేరు. వారు అమోరైట్ (Amorite) తెగకు 

చెందిన 'అరబుాలు. యూదుల స్ంతతితో వారికి దగగ రి స్ంబంధ్ం ఉండన. చూడండి, 

7:85. ఇబాాహీమ  ('అ.స్.) కుమారుడైన ఇస 'హాఖ  ('అ.స్.) యొక్క కుమారుడగు 

ا يَََّتَقَُّب  فَاَْصَبَح ِف الَْمِدْيَنةِ َخآئِف 
بِاْْلَْمِس   هٗ  اْستَْنَِصَ ِي  اَّلَّ فَاَِذا 

اِنََّك  محش  يَْسَتِْصُِخهٗ  ُموْٰس٘  َٰلٗ  قَاَل 
بِْْيٌ      لََغوِيل مج

٘ فَ  ا يَّ اَ   لَمَّ اَْن  اََراَد  ِ   ْبِطَش ْن  ِب
ْي  اَّلَّ

َُّهَماحمل قَاَل يُٰموْٰس٘ اَتُرِيُْد  َو عَ هُ  ُدول ل
اۣ  َنْفس  َقَتلَْت  َكَما  َتْقُتلَِنْ  اَْن 

٘ اَْن تَُكْوَن مخض بِاْْلَْمِس  اِْن تُرِيُْد اِْلَّ
اَْن  تُرِيُْد  َوَما  اْْلَْرِض  ِف  َجبَّار ا 

   ِحْْيَ ْصلِ تَُكْوَن ِمَن الْمُ 
م ِ  رَُجٌل  اَقْ وََجآَء   َنةِالَْمِديْ ا  َص ْن 

الَْمًَلَ   حمسيَْسٰع  اِنَّ  يُٰموْٰس٘  قَاَل 
فَاْخُرْج   َِلَْقُتلُْوَك  بَِك  يَاْتَِمُرْوَن 

ْ لََك ِمَن انلِٰصِحْْيَ     اِّن ِ
يَََّتَقَُّب  ا  َخآئِف  ِمْنَها  قَاَل حمس  فََخَرَج 

 ِ  خجم   ْْيَ لٰظلِمِ ِم اََن ِِنْ ِمَن الَْقوْ  َرب 
تَوَ  ا  َه  َولَمَّ ِ جَّ َمدْ قَ لْ ت قَاَل َينَ آَء   
٘ َعٰس   ْ ِ َسَوآَء    َرب  يَّْهِديَِنْ  اَْن 
بِْيِل     السَّ
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23. అతన మద యన నీటి (బావి) వదద కు 

చేరుకునాపుపడు; అక్కడ చాల్ల మంది 

పా్జలు, తమ తమ ప్శువులకు నీరు 

తార గించటానిా మరియు వారికి దూరంగా ఒక్ 

పా్క్కన ఇదద రు సీత ీలు తమ ప్శువులన 

ఆపుతూ ఉండటానిా చూశాడు. (మూసా) ఆ 

సీత ీలన అడిగాడు: "మీరిదద రి స్మస్య 

ఏమిటి?" వారిదద రనాారు: "ఈ ప్శువుల 

కాప్రులంతా పోయ్య వరకు మేము (మా 

ప్శువులకు) నీరు  తార ప్లేము. మరియు మా 

తండాి చాల్ల వృధాుడు."   

24. అపుపడు, అతన వారిదద రి ప్శువులకు 

నీరు తార పంచాడు. తరువాత నీడలోకి పోయి 

ఇల్ల పాారిథ ంచాడు: "ఓ నా పా్భూ! నీవు నాపై 

ఏ మేలున ప్ంపనా, నేన దాని ఆవశయక్త 

గలవాడనే!"  

25. తరువాత ఆ ఇదద రిలో ఒకామ సిగుగ  

ప్డుతూ మలాగా అతని వదద కు వచిే ఇల్ల 

అనాది: "వాస్త వానికి నా తండాి – నీవు మా 

కొరకు (మా ప్శువులకు) నీరు తార పంచి 

నందుకు – పా్తిఫలమివవటానికి, నినా 

పలుసుత నాాడు." 17  అతన, అతని వదద కు 

పోయి తన వృతె్థంత్థన్ని వినిపంచాడు. 

అపుపడతన అనాాడు: "నీవు ఏ మాతర ం 

భయప్డకు. నీవు దురామరగ  పా్జల నండి 

విముకిత  పందావు."  

 
య'అఖూబ  ('అ.స్.), మరొక్ పేరు ఇసార యీ'ల్. ఆ పేరుతోనే పలువబడే అతని 

ప్నాండు మంది కుమారుల స్ంతతి వార్చ ఇసాాయీ'ల  స్ంతతివారు (బనీ-ఇసార యీ'ల్). 

17) ఆ ఇదద రు సె్త్ీల తండిర  పేరు ఖుర్ఆన్ పేర్కకనలేదు. ఇమామ  షౌకాని మరియు ఇతర 

చాల్ల మంది వాయఖాయతలు అతని పేరు షు'ఐబ్ ('అ.స్.) అని అనాారు. ఎందుక్ంటే 

అతన మద  యన  జ్ఞతి వారి వైెపునకే పా్వక్త గా ప్ంప్బడి ఉండన. కాని ఇబ్నా-క్సీ'ర  

అభపాాయం వేరుంది. అతన అంటారు: 'షు'ఐబ  ('అ.స్.) మరియు మూసా ('అ.స్.) 

కాల్లలలో చాల గడువు ఉంది. కాబటిట  ఇతన షు'ఐబ  ('అ.స్.) తెగకు చెందిన మరొక్ వయకిత  

కావచ్చే.' అలా్లహు ఆలమ . 

َعلَْيهِ  وََجَد  َمْدَيَن  َمآَء  َوَرَد  ا  َولَمَّ
يَْسُقْونَ  انلَّاِس  َِن  م  ة   َووََجَد  مخف  اُمَّ
تَُذْودٰ  اْمَراَتَْْيِ  ُدْونِِهُم  اَل قَ مجت  نِ ِمْن 

َ   قَاَْلَا محش  ْطُبُكَما خَ   َما   َحٰٰت ِقْ سْ َْل ن
  َواَبُْونَا َشْيٌخ َكبِْيٌ  حجم  ِدَر الر ََِعٓءُ يُْص 
 

 
 ِ
ل  ِ الظ  اَِٰل   

٘
تََوّٰٰل ُثمَّ  لَُهَما  فََسٰق 

ِ َفَقاَل   اَنَْزلَْت اَِٰلَّ ِمْن    َرب  ْ لَِما٘  اِّن ِ
     َخْيٍ فَقِْيٌ 

اِْحٰدىُهمَ  تَ فََجآَءتُْه  لََعَ ا   ْمِِشْ 
اِنَّ قَالَ   حمساْستِْحَيآءٍ  يَدْ اَ   ْت  َك ُعوْ ِِبْ 

نَلَا  َسَقْيَت  َما  اَْجَر  محش َِلَْجزِيََك 
َعلَْيهِ  َوقَصَّ  َجآَءهٗ  ا  فَلَمَّ

ََتَْف  َْل  قَاَل  ََنَْوَت يمط  الَْقَصَصحمل 
   ِمَن الَْقْوِم الٰظلِِمْْيَ 
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26. వారిదద రిలో ఒకామ ఇల్ల అనాది: 

"నానాా! ఇతనిని జీతంపై పట్టట కో. 

నిశేయంగా, ఇల్లంటి బలవంతునని 

మరియు నమమదగిన వానిని మీరు ప్ని 

కొరకు పట్టట కోవటం ఎంతో మేలైనది."  

27. (వారి తండాి) అనాాడు: "నీవు నా వదద  

ఎనిమిది స్ంవతురాలు ప్నిచేసూత  ఉండటా 

నికి ఒపుపకుంటే, నేన నా ఈ ఇదద రు 

కుమారెత లలో ఒకామన నీకిచిే వివాహం 

చేయగోరుతునాాన.18 నీవు ఒక్వేళ ప్ది 

స్ంవతురాలు పూరిత చేయదలిసేత  అది నీ ఇషట ం! 

నేన నీకు క్షట ం క్లిగించదలచ్చకోలేదు. 

అలా్లహ  కోరితే, నీవు మునమందు ననా 

మంచివానిగా పందుతావు!"  

28. (మూసా) అనాాడు: "ఈ విషయం 

నీకూ మరియు నాకూ మధ్య నిశేయమే! ఈ 

రెండు గడువులలో నేన దేనిని పూరిత చేసినా, 

నాపై ఎల్లంటి ఒతిత డి ఉండకూడదు. మరియు 

మన ఈ మాటలకు అలా్లహ  య్య సాకిి!" (3/8)  

29. * ఆ తరువాత మూసా తన గడువు 19  

పూరిత చేసి, తన కుట్టంబం వారిని తీసుకొని 

పోతుండగా, 'తూర  ప్రవతపు దికుకలో ఒక్ 

మంటన చూశాడు. (అపుపడు) తన ఇంటి 

వారితో అనాాడు: "ఆగండి! నేన ఒక్ 

 

18) మన సాంఘిక్ స్ంపా్దాయంలో ఆడబిడు  (వధువు) ఇంటివారు తమ బిడు కొరకు వరుని 

(పండాి కుమారుని) వారితో వివాహ స్ంబంధ్ం గురించి మొదట మాట పాారంభంచటం 

అనచితమైన విషయంగా భావిసాత రు. కాని అలా్లహ  (సు.త.) షరీయత లో ఇది అనచితం 

కాదు. ఒక్వేళ స్దవరత నడు, సుశీలుడు అయిన వరుడు ఉంటే అతనితో గానీ, లేక్ అతని 

కుట్టంబం వారితో గానీ, వధువు ఇంటి వారు మాటాాడితే తపుపలేదు. దైెవపా్వక్త  

('స్'అ.స్.) మరియు స్హాబీల (ర'ది.'అనామ ) లలో కూడా ఈ ఆచారం ఉండన.  
19) ఇబ్నా 'అబాాస  (ర'ది.'అ.) క్థనం పా్కారం అతన ఈ గడువు ప్ది స్ంవతురాలు పూరిత  

చేశారు. ఎందుక్ంటే మూసా ('అ.స్.) వృదాుడైన తన భారయ తండాికి స్హాయప్డగోరారు. 

చూడండి, 27:7-8. 

اْستَ  يٰ٘اَبَِت  اِْحٰدىُهَما  حمس  ِجْرُه اْ قَالَْت 
مَ   نَّ اِ  اْستَ نِ َخْيَ  الْقَ اْ   وِيج  َجْرَت 
   ْْيُ مِ ْْلَ ا
٘ اُرِيُْد اَْن اُنِْكَحَك اِْحَدي  قَا  ْ َل اِّن ِ

 اَْن تَاُْجَرِنْ ثَمِٰنَ 
اْبَنَٰتَّ ٰهَتْْيِ لََعٰ٘

فَِمْن  مجت  ِحَجٍج  ا  َعْْش  اَتَْمْمَت  فَاِْن 
اَُشقَّ  مجت  ِعْنِدكَ  اَْن  اُرِيُْد  َوَما٘ 
شَ ُدِّنْ٘ َسَتجِ محش  َعلَْيَك  اِْن    اّلٰلُ آَء   
    لِِحْْيَ ِمَن الٰص 
ذٰ  َوبَيَْنَك لَِك قَاَل  َبْيِنْ  اَيََّما محش   

ُعْدَواَن  فًََل  قََضْيُت  اْْلََجلَْْيِ 
 َّ  خجم َما َنُقْوُل َوكِْيٌل   لََعٰ  اّلٰلُ وَ محش لََعَ
 

وََساَر  اْْلََجَل  ُموَْس  قَِٰض  ا  فَلَمَّ
َجانِِب  ِمْن  اٰنََس  البِاَْهلِٖه٘  ْورِ    طج

ِْلَْهلِهِ  مجت  ر اا نَ  ٘  ا  وْ٘ اْمُكثُ قَاَل  ْ اِّن ِ
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మంటన చూశాన. బహుశా! నేన అక్కడి 

నండి ఏదైెనా వారత న తీసుకొని రావచ్చే, 

లేదా ఒక్ అగిాకొరవినైనా! అపుపడు మీరు 

దానితో చలి కాచ్చకోవచ్చే."  

30. కాని అతన దాని వదద కు (అగిా 

వదద కు) చేరుకునాపుపడు, 20  ఆ లోయ 

కుడివైెపు ఉనా ఒక్ శుభవంతమైన స్థ లములో 

ఉనా ఒక్ చెట్టట  నండి: "ఓ మూసా! 

నిశేయంగా, నేనే అలా్లహ న! స్రవ లోకాల 

పా్భువున." అనే  మాటలు వినిపంచాయి.  

31. (ఇంకా ఇల్ల వినిపంచింది): "నీ చేతి 

క్రర న ప్డవేయి!" అతన (మూసా) దానిని 

పామువలే క్దలటం చూసి వెనకిక మరలి 

ప్రుగెతాత డు, తిరిగి కూడా చూడలేదు. 

(తరువాత ఇల్ల సలవీయబడింది): "ఓ 

మూసా, ముందుకు రా, భయప్డకు! 

నిశేయంగా, నీవు సురకిితంగా ఉనాావు!  

32. "నీ చేతిని నీ చంక్లో దూరుేకో, అది 

ఎల్లంటి లోప్ం లేకుండా పా్కాశిసూత  బయటికి 

వసుత ంది. 21 నీవు భయప్డకుండా 

ఉండటానికి నీ చేతిని నీ పా్క్కకు అదుముకో! 

ఈ రెండు, నీవు ఫిర 'ఔన  మరియు అతని 

నాయకులకు (చూప్టానికి) నీ పా్భువు 

పా్సాదించిన నిదరశనాలు (ఆయాత ). 

నిశేయంగా, వారు చాల్ల దుషుట లయి 

పోయారు!"   
33. (మూసా) అనాాడు: "ఓ నా పా్భూ! 

నేన వాళు ఒక్ మనిష్ని చంపాన, కావున 

వారు ననా చంపుతార్చమోనని భయప్డు 

తునాాన.  

 

20) ఆ మంట వాస్త వానికి అలా్లహ  (సు.త.) దివయ జ్యయతి. చూడండి, 19:52, 20:80. 

21) చూడండి, 7:108, 27:12. 

ِْنَها اٰنَ  م  اٰتِْيُكْم   ٘ ْ ِ
لََّعَل  نَار ا  ْسُت 

َِن انلَّارِ لََعلَُّكْم   َبٍ اَْو َجْذَوٍة م 
ِِبَ

   تَْصَطلُْوَن 
شَ  ِمْن  نُْودَِي  اَتٰىَها  ا٘    ئ طِ ا فَلَمَّ

الُْمٰبَ  اْلُْقَعةِ  ِف  اْْلَيَْمِن  ةِ  كَ الَْوادِ 
ا يُٰموْ لِمَن  اَْن  َجَرةِ  اِ شَّ ْ٘ ٰس٘  اَنَا ّن ِ  

    يحض الْٰعلَِمْْيَ   َربج ّلٰلُ ا
ا َراَٰها َتْهََتج محش  َواَْن اَلِْق َعَصاكَ  فَلَمَّ

لَْم  وَّ ا  ُمْدبِر  ّٰٰل  وَّ َجآنل  ََكَنََّها 
ِْب  يمط  يُٰموْٰس٘ اَقْبِْل َوَْل ََتَْف محش  ُيَعق 

    اِنََّك ِمَن اْْلِٰمنِْْيَ 

ََتْ يَ اُْسلُْك   َجْيبَِك  ِفْ  ُرْج  َدَك 
ِمنْ َض يْ بَ  غَ آَء  اْضُمْم    وَّ ُسْوٍٓءحمس  ْيِ 

الرَّْهِب  ِمَن  َجَناَحَك   اََِلَْك 
بُرْهَ  ٰ ا فَٰذنَِك  ِمْن  ن ب َِك ِن  اِٰٰل    رَّ
َوَمًَلا  ِ فِرَْعْوَن  ا محش  هٖ ئ قَْوم  ََكنُْوا  اِنَُّهْم 

   فِٰسقِْْيَ 
ِ قَاَل   َقَتلُْت   َرب   ْ مِ اِّن ِ َنفْ   ا س  ْنُهْم 

    نِ ُتلُوْ فَاََخاُف اَْن يَّقْ 
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34. "మరియు నా స్దరుడు హారూన  

మాటాాడటంలో నాక్ంటే మంచి వాగాాటి 

గలవాడు. 22 ననా స్మరిథ ంచటానికి 

అతనిని నాకు స్హాయకునిగా నాతో పాట్ట 

ప్ంపు. వాస్త వానికి వారు ననా అస్తయ 

వాదివని తిరస్కరిసాత ర్చమోనని నేన 

భయప్డుతునాాన!"  

35. ఆయన (అలా్లహ ) అనాాడు: "మేము 

నీ స్దరుని దావరా నీ చేతులన 

బలప్రుసాత ము. మరియు మేము మీ ఇదద రికి 

విశ్రష శకిత  నొస్ంగుతాము. వారు మీ ఇదద రికి ఏ 

మాతర ం హాని చేయలేరు. మా సూచనల 

దావరా మీరిదద రూ మరియు మిమమలిా 

అనస్రించే వారు గెలుపందుతారు." 23  

36. ఆ తరువాత మూసా మా స్పషట మైన 

సూచనలన (మహిమలన) తీసుకొని వారి 

వదద కు పోగా వారనాారు: "ఇది క్లిపతమైన 

మాయాజ్ఞలం మాతర మే. 24 ఇల్లంటిది 

పూరీవకులైన మా తాత-ముతాత తల కాలంలో 

కూడా జరిగినటా్ట మేము వినలేదు." 25  

37. ఇక్ మూసా అనాాడు: "ఆయన తరఫు 

నండి ఎవడు మారగ దరశక్తవం తీసుకొని 

వచాేడో మరియు చివరికి ఎవరి ప్రయవసానం 

మంచిదవుతుందో నా పా్భువుకు బాగా 

తెలుసు.26 నిశేయంగా దురామరుగ లు 

ఎనాడూ సాఫలయం పందలేరు."  

 

22) చూడండి, 20:27-28 మరియు 26:12-13.  
23) ఈ వాక్యం ఖుర ఆన లో ఎనోాసారాు వచిేంది. చూ. 5:67, 33:39, 51:21, 40:51-52.  
24) చూడండి, 74:24.  
25) చూడండి, 38:5.  
26) ప్రలోక్ సాఫలయమే నిజమైన సాఫలయం. స్తయ-తిరసాకరులు ఇహలోక్ంలో సాఫలయం 

పంద వచ్చే. భూలోక్ంలో దొరికే సుఖస్ంతోషాలు తాతాకలిక్మైనవే! వాస్త వానికి ప్రలోక్ 

సుఖ స్ంతోషాలే చిరకాలముండేవి.  

ْ ٰهرُ   َواَِخْ  ِ مِن  اَفَْصُح  ُهَو  ْوُن 
قُِنْ٘  ِ حمس لَِسان ا فَاَرِْسلُْه َمِعَ رِْدا  يجَصد 

بُْوِن  ِ ٘ اََخاُف اَْن يجَكذ  ْ    اِّن ِ
  

بِاَِخْيَك   َعُضَدَك  َسنَُشدج  قَاَل 
ِصلُْوَن  يَ َوََنَْعُل لَُكَما ُسلْٰطن ا فًََل 

بِاٰيٰتَِنا ََلْ اِ  َمِن  وَ   ا اَنُْتمَ جخم  ُكَماجخم 
    ُكَما الْغٰلُِبْوَن َبعَ اتَّ 

وْٰس بِاٰيٰتَِنا بَي ِنٍٰت  ا َجآَءُهْم مج فَلَمَّ
ْفََت ي   مج ِسْحٌر  اِْلَّ  ٰهَذا٘  َما  قَالُْوا 
اٰبَآئَِنا   ٘ ِفْ بِٰهَذا  َسِمْعَنا  َما  وَّ

لِْْيَ     اْْلَوَّ
ْ٘   وْٰس َوقَاَل مُ  ِ بَِمْن َجآَء عْ اَ   َرب  لَُم 

 ِ ِعْنِدهٖ نْ مِ   يالُْهدٰ ب وَ   تَُكْوُن   َمْن 
ارِ   َٰلٗ  ادلَّ ُيْفلُِح  محش  ََعقَِبُة  َْل  اِنَّٗه 

   الٰظلُِمْوَن 
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38.  మరియు ఫిర 'ఔన  అనాాడు: "ఓ 

నాయకుల్లరా! నేన తప్ప మీకు మరొక్ 

ఆరాధ్య దేవుడు గలడని నాకు తెలియదు.27  

కావున ఓ హామాన ! కాలిేన మటిట  ఇట్టక్లతో 

నాకొక్ ఎతైెన గోపురానిా నిరిమంచ్చ. దానిపై 

ఎకిక నేన బహుశా, మూసా దేవుణి 

చూడగలనేమో! నిశేయంగా, నేన ఇతనిని 

అస్తయవాదిగా భావిసుత నాాన."  

39. మరియు, అతడు మరియు అతడి 

సైనికులు భూమిపై అనాయయంగా అహం 

భావానిా పా్దరిశంచారు. మరియు 

నిశేయంగా, మా వైెపుకు తాము ఎనాడూ 

మరలిరారని భావించారు.  

40. కావున మేము అతనిని మరియు అతని 

సేనలన ప్ట్టట కొని స్ముదాంలోకి 

విసిరివేశాము. ఇక్ చూడు! దురామరుగ ల 

ప్రయవసానం ఏమయిందో!  

41. మరియు మేము వారిని నరక్ం 

వైెపునకు పలిచే నాయకులుగా చేశాము. 

మరియు పునరుతాథ న దినమున వారికల్లంటి 

స్హాయం దొరక్దు.  

42. మరియు మేము ఈ లోక్ంలో కూడా 

అభశాప్ం వారిని వెంటాడేటటా్ట చేశాము. 

మరియు పునరుతాథ న దినమున వారు 

తృణీక్రించబడే వారిలో చేరుతారు.  

43. మరియు వాస్త వానికి – పూరవ తరాల 

వారిని నాశనం చేసిన తరువాత – మేము 

మానవులకు జా్ఞనవృధాి చేయటానికి 

మరియు వారికి మారగ దరశక్తవంగా 

కారుణయంగా ఉండటానికి, మూసాకు గర ంధానిా 

పా్సాదించాము. తదావరా వారు హితబోధ్ 

గర హసాత రని!  

 

27) చూడండి, 79:24.  

َما  الَْمًَلُ  يٰ٘اَيجَها  فِرَْعْوُن  َوقَاَل 
َغْيِْيمجت   اِٰٰلٍ  ِْن  م  لَُكْم  َعلِْمُت 

يٰهَ  ِٰلْ  لََعَ ا فَاَْوقِْد  المُٰن  ِْْيِ   ط 
لَّعَ عَ فَاجْ  ا  ََصْح   ْ ِ

ٰل  ْ٘ ْل  ِ
 طَّ اَ   َل 

٘
اِٰٰل   لُِع 
ِمَن   َْلَُظنجٗه   ْ َواِّن ِ ُموْٰسحمل  اِٰٰلِ 

   الْكِٰذبِْْيَ 
وَُجُنْوُدهٗ  ُهَو  اْْلَْرِض   َواْسَتْكَبَ  ِف 

َْل  اََِلَْنا  اَنَُّهْم  َوَظنجْو٘ا   ِ اْْلَق  بَِغْيِ 
     يُرَْجُعْوَن 
َفنَ وَجُ   فَاََخْذنٰهُ  ِف  َبذْ ُنْوَدهٗ  نُٰهْم 

فَانْ اَْلَم ِ  ََك   رْ ُظ مجت  ََعقَِبُة َن  َكْيَف 
  الٰظلِِمْْيَ 

يَّْدُعْوَن اَِٰل انلَّارِ  ة   اَئِمَّ مجت  وََجَعلْنُٰهْم 
ْوَن     َويَْوَم الْقِيَٰمةِ َْل ُيْنَِصُ

لَْعنَة   ْنَيا  ادلج ٰهِذهِ  ِفْ  مجت  َواَتَْبْعنُٰهْم 
َِن الْ ِة هُ َويَْوَم الِْقٰيمَ   خجم ُبوِْحْْيَ  قْ مَ ْم م 

 
اٰتَ َولَقَ  ُموَْس نَ يْ ْد  ِمْنۣ  الْ   ا  ِكتَٰب 

اْْلُْوّٰٰل   الُْقُرْوَن  اَْهلَْكَنا  َما٘  َبْعِد 
رَْْحَة   وَّ ي  وَُهد  لِلنَّاِس  بََصآئَِر 

ُرْوَن     لََّعلَُّهْم َيَتَذكَّ
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44.  మరియు (ఓ ము'హమమద !) మేము 

మూసాపై మా ఆదేశం (తౌరాత ) పూరిత గా 

అవతరింప్జేసినపుడు, నీవు ('తూర  
ప్రవతపు) ప్శిేమం వైెపున లేవు. మరియు 

నీవు పా్తయక్ష సాకిులలో కూడా లేవు!  

45. కాని నిశేయంగా, (ఆ తరువాత 

కూడా) మేము అనేక్ తరాలన పా్భవింప్ 

జేశాము. వారి మీదుగా ఒక్ సుదీరఘ కాలం 

గడిచి పోయింది. మా సూచనలన వినిపంచ 

టానికి నీవు మద యన  వాసులతో నివసించి 

ఉండలేదు. కాని మేము మా స్ందేశహరులన 

ప్ంపుతూ వచాేము.  

46. మరియు మేము (మూసాన) పలిచి 

నపుడు, నీవు (ఓ ము'హమమద !) 'తూర  
ప్రవతం దగగ ర లేవు. కాని నీవు నీ పా్భువు 

యొక్క కారుణయంతో, నీకు పూరవం హెచేరిక్ 

చేసేవాడు రానట్టవంటి జ్ఞతి వారిని 

హెచేరించటానికి – బహుశా వారు హితబోధ్ 

నే నేరుేకుంటా ర్చమోనని –  (ప్ంప్బడాు వు).  

47. మరియు వారు తమ చేతుల్లరా, 

చేసుకొని ప్ంపన క్రమల ఫలితంగా వారిపై 

ఆప్ద వచిే ప్డినపుపడు, వారు: "ఓ మా 

పా్భూ! నీవు మా వదద కు ఒక్ స్ందేశహరుణి 

ఎందుకు ప్ంప్లేదు? అల్ల చేసేత  మేము నీ 

సూచనలన అనస్రిసూత , విశావసులైన 
వారిలో చేరి ఉండేవారం క్దా!" (అని, తీరుప 

దినమున అనకూడదని).  

48. ఆ తరావత మా తరఫు నండి వారి 

వదద కు స్తయం వచిేనపుడు, వారిల్ల 

అనాారు: "మూసాకు ఇవవబడి నట్టవంటిది, 

ఇతనికి ఎందుకు ఇవవబడ లేదు!" ఏమీ? 

దీనికి పూరవం మూసాకు ఇవవబడిన దానిని 

వారు తిరస్కరించలేదా? వారనాారు: 

"రెండూ (తౌరాత మరియు ఖురఆన) 

మంతర జ్ఞల్లలే! అవి ఒక్దాని కొక్టి స్హాయ 

اِْذ    ِ الَْغْرِب  ِِبَانِِب  ُكْنَت  َوَما 
َوَما ُكْنَت َر  وَْس اْْلَمْ  مُ قََضْيَنا٘ اِٰلٰ 
 يحض  نَ ِهِديْ ِمَن الشٰ 
٘ َولٰكِ  َفَتَطاَوَل نَّا قُُرْون ا  اَنَْشاْنَا   

٘ مجت  َعلَْيِهُم الُْعُمرُ  َوَما ُكْنَت ثَاوِي ا ِفْ
اٰيٰتَِناحمل  َعلَْيِهْم  َتْتلُْوا  َمْدَيَن  اَْهِل 

   َولِٰكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلِْْيَ 
ْورِ اِ انِِب َوَما ُكْنَت ِِبَ  اَدْيَنا  نَ ذْ  الطج
رَّْْحَ  م ِ َولِٰكْن  ب َِك   نْ ة   ْنِذَر  ِْلُ   رَّ

ِْن   م  نَِّذيٍْر  ِْن  م  اَتٰىُهْم  ا٘  مَّ ا  قَْوم 
ُرْوَن     َقْبلَِك لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ

 
بَِما  ِصْيَبٌةۣ  مج تُِصْيَبُهْم  اَْن  َولَْوَْل٘ 

َفَيُقْولُْوا   اَيِْديِْهْم  َمْت  َ   ا َربَّنَ قَدَّ ْوَْل٘ ل
اِ اَرَْسلْ  َفنَ َت  رَُسْوْل   ٰ   تَّبِعَ ََلَْنا  تَِك يٰ ا
   َن ِمَن الُْمْؤِمنِْْيَ ُكوْ َونَ 
 

ِعْنِدنَا   ِمْن  اْْلَقج  َجآَءُهُم  ا  فَلَمَّ
اُْوِٰتَ  َما٘  ِمْثَل  اُْوِٰتَ  لَْوَْل٘  قَالُْوا 

اُْوِٰتَ محش  ُموْٰس  بَِما٘  يَْكُفُرْوا  اََولَْم 
َقْبُل  ِمْن  ِسْحرٰ قَ مجت  ُموْٰس   نِ الُْوا 

   َن   كٰفُِروْ ل ٍ كُ نَّا بِ َهَرايمط َوَقالُْو٘ا اِ ا َتظَ 
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ప్డుతునాాయి." ఇంకా ఇల్ల అనాారు: 

"నిశేయంగా, మేము వీటనిాంటినీ 

తిరస్కరిసుత నాాము."  

49. (ఓ పా్వకాత !) వారితో ఇల్ల అన: "మీరు 

నిజ్ఞయితీప్రులే అయితే, అలా్లహ  దగగ ర 

నండి ఈ రెండింటి క్ంటే ఉతత మమైన మారగ ం 

చూపే ఒక్ గర ంధానిా తీసుకురండి. దానిని 

నేన అనస్రిసాత న."  

50. వారు నీకు ఎల్లంటి స్మాధానం 

ఇవవక్పోతే, వారు కేవలం తమ కోరిక్లన 

అనస్రిసుత నాారని తెలుసుకో! మరియు 

అలా్లహ  మారగ దరశక్తావనిా విడిచి కేవలం 

తన కోరిక్లన అనస్రించే వానిక్ంటే 

ఎకుకవ మారగ భాషుట డు ఎవడు? నిశేయంగా, 

అలా్లహ  దురామరుగ లకు మారగ దరశక్తవం 

చేయడు. (1/2)  

51. * మరియు వారు హితబోధ్ పందాలని, 

వాస్త వంగా, మేము ఈ వచనానిా 

(ఖుర ఆన న) క్ర మక్ర మంగా అందజేశాము.  

52. ఎవరికైతే పూరవం మేము గర ంధానిా 

ఇచాేమో వారు దీనిని (ఖుర ఆన న) 

విశవసిసాత రు.28  

53. మరియు వారికి ఇది వినిపంచ 

బడినపుపడు, వారు ఇల్ల అంటారు: "మేము 

దీనిని విశవసించాము, నిశేయంగా, ఇది మా 

పా్భువు తరఫు నండి వచిేన స్తయం. 

నిశేయంగా, మేము మొదటి నండియ్య 

ముసాింలమై (అలా్లహ కు విధేయులమై) 

ఉనాాము." 29  

 

28) అంటే, యూదులలో 'అబుద లా్లహ  బిన -స్ల్లమ  మరియు 'హబష నండి వచిేన 

కైీస్త వులు (ర'ది.'అనామ ). చూడండి, 26:196-197.  

29) ఈ విషయం ఖుర ఆన లో ఎనోాసారాు వచిేంది. దైవపర వకత లందరూ ('అ.స్.) పా్చారం 

చేసిన ధ్రమం ఇస్ాం మాతర మే. అంటే ఏకైక్ ఆరాధుయడు అలా్లహ  (సు.త.)కు తప్ప 

ఇతరులకు దాస్యం, ఆరాధ్న చేయరాదని. పా్తి కాలపు వారు తమ తమ భాషలలో 

 

ِعْنِد   ِْن  م  بِِكتٍٰب  فَاْتُْوا    اّلٰلِ قُْل 
ُكْنُتْم  اِْن  اَتَّبِْعُه  ِمْنُهَما٘  اَْهٰدي  ُهَو 

    ٰصِدقِْْيَ 
َّْم يَْسَتِجْيُبْوا لََك فَاْعلَْم اَنََّما  فَاِْن ل

اَْهوَ   َضلج اَ َوَمْن  محش  ُهمْ آءَ يَتَّبُِعْوَن 
َهوٰ  اتََّبَع  ِن  ِ ِممَّ ب ي  ْيِ غَ ىُه  ُهد  ِنَ     م 

الَْقْوَم    اّلٰلَ اِنَّ  محش  اّلٰلِ  َيْهِدي  َْل 
  خجم الٰظلِِمْْيَ 

لََعلَُّهْم  الَْقْوَل  لَُهُم  لَْنا  وَصَّ َولََقْد 
ُرْوَن   ىجت  َيَتَذكَّ

َقبْلِٖه  ِمْن  الِْكتَٰب  اٰتَْينُٰهُم  ِْيَن  اََّلَّ
    نَ بِٖه يُْؤِمُنوْ ْم هُ 

ُ ا ِهْم قَ َواَِذا ُيْتَٰل َعلَيْ  بِٖه٘ اِنَُّه ا  ا اَٰمنَّ وْ٘ ل
ِمْن   ٘ اْْلَقج  ب َِنا َقبْلِٖه   رَّ ِمْن  ُكنَّا  اِنَّا 
   ُمْسلِِمْْيَ 
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54. వీర్చ, తమ స్హనానికి ఫలితంగా 

రెండింతలు పా్తిఫల మొస్ంగబడేవారు. 30  

వీర్చ మంచితో చెడున నివారించేవారు. 

మరియు మేము వారికిచిేన జీవనోపాధి 

నండి ఖరుే (దాన ధ్రామలు) చేసేవారు.  

55. మరియు వారు వయరథ మైన మాటలు 

వినాపుపడు, ఇల్ల అంటూ దూరంగా 

తొలగిపోతారు: "మాకు మా క్రమలు 

మరియు మీకు మీ క్రమలు, మీకు స్ల్లం! 31  

మాకు మూరుు లతో ప్నిలేదు."  

 

దానికి వివిధ్ పేరాు ఇచాేరు. అంటే కైీస్త వ ధ్రమం, యూద ధ్రమం, మొదలైనవి. కాని 

వాస్త వానికి పా్వక్త లందరి ధ్రమం ఇసాాం మాతర మే. అంటే అలా్లహ  (సు.త.)కు విధేయులై 

కేవలం ఆయనకే దాస్యం, ఆరాధ్న చేయటం. కాని ఆ పాాచీన దివయగర ంథాలు ఆయా 

పా్వక్త ల పా్చారానికి ఎనోావందల స్ంవతురాల తరువాత లిఖతరూప్ంలోకి వచాేయి. 

దానివలా వాటిని లిఖంచినవారు, తమ పా్వక్త లు వినిపంచిన దివయ స్ందేశాలన వాటి 

అస్లు అవతరించిన రూప్ంలో వాాయలేక్ పోయారు. తరువాత తరాల ధ్రమవేతత లు 

మొదటి వారు వాాసిన వాటితో ఏకీభవించక్ వాటిలో మారుపలు చేసూత  పోయారు. 

ఉదాహరణకు: ఈ రోజ్ఞ పా్ప్ంచంలో అనిాటి క్ంటే ఎకుకవ పాామాణక్ మైనదిగా 

ప్రిగణంచబడే బైబిల్ – ఏదైెతే తౌరాత , 'జబూర  మరియు ఇంజీల  గర ంథాల (Old and 

New Testaments) స్ముదాయమో – అందులో కూడా ఎనోాసారాు మారుపలు 

చేయబడాు యి. చివరి మారుపలు గలది, ఈనాటి Revised Authorized. K.J.V 

(RSV-71) అందుకే అస్లు ఆ పా్వక్త  ('అ.స్.)లు పా్చారం చేసింది, ఏకైక్ ఆరాధుయడైన 

అలా్లహ  (సు.త.) ఆరాధ్న. అయినా ఈనాడు వాటిలో మానవులు మారుపలు 

చేయడంవలా, ఆ గర ంథాలన అనస్రిసుత నావారు ఏకైక్ ఆరాధుయడైన అలా్లహ  (సు.త.) 

ఆరాధ్నన వదలి, బహుదైెవారాధ్న, పా్వక్త  ('అ.స్.)ల విగర హాల ఆరాధ్న చేసుత నాారు. 

కాని ఇసాాం సీవక్రించిన యూదులు మరియు కైీస్త వులు స్తాయనిా తెలుసుకొని: 'మేము 

మొదటి నండియ్య ముసాింలముగా ఉనాాము.' అని అనాారు. ఏకైక్ ఆరాధుయడైన 

అలా్లహ  (సు.త.) ఆరాధ్నయ్య స్తయ ధ్రమమని, ఇసాాం ధ్రామనిా సీవక్రించారు. 

30) స్హనం వహించటం అంటే, ఇక్కడ దైెవపా్వక్త  ('అ.స్.)లన మరియు దివయగర ంథాలన 

విశవసించి ఆ విశావస్ంపై సిథ రంగా ఉండటం. మొదటి దివయగర ంథం మీద సిథ రంగా ఉండి, 

రెండవ దివయగర ంథం వసేత  దానిని అనస్రించటం. ఇల్లంటి వారికి రెండింతలు పా్తిఫల 

ముంది. రెండింతలు పా్తిఫలం పందే ముగుగ రిలో వీరొక్రు. ('స్. బు'ఖారీ) చూ. 13:22.  

31) ఈ స్ల్లం అభవందనం కాదు. మేము మీవంటి మూరుు లతో వాదుల్లడమని తపపంచ్చ 

కోవటానికి ప్లికేది. చూడండి,25:63,43:89. 

بَِما  تَْْيِ  رَّ مَّ اَْجرَُهْم  يُْؤتَْوَن  ٰٓئَِك  اُول
بِاْْلََسَنةِ  َويَْدَرُءْوَن  ْوا  َصَبُ

ي ِئَةَ  ا َرزَقْنٰ  وَ السَّ   ْنفُِقْوَن  ْم يُ هُ ِممَّ
َسِمعُ َواِذَ  َعْنُه  اَعْ   للَّْغوَ ا  اوا  رَُضْوا 

َولَُكْم   اَْعَمانُلَا  نَلَا٘  َوقَالُْوا 
َْل  َعلَْيُكْمحمس  َسلٌٰم  اَْعَمالُُكْمحمس 

     نَبَْتِِغ اْْلِٰهلِْْيَ 
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56. (ఓ పా్వకాత !) నిశేయంగా, నీవు కోరిన 

వారిన్న సనాారా్గన్నకి తేలేవు, కాని అలా్లహ  

తాన కోరిన వారిని స్నామరాగ నికి తెసాత డు. 

మరియు ఆయనకు మ్రరాదరశకతవం పందే్

వారవరో బాగా తెలుసు. 32   

57. వారు ఇల్ల అంటారు: "ఒక్వేళ నీతో 

పాట్ట మేము కూడా ఈ మారగ దరశక్తావనిా 

అవలంబిసేత ! మేము మా భూమి నండియ్య 

పారదాోలబడతాము." 33 ఏమీ? మేము వారిని 

శాంతికి నిలయమైన ఒక్ ప్వితర  స్థ లం 

(మక్కహ)లో సిథ రనివాస్ము నొస్ంగి వారికి 

మా తరఫు నండి జీవనోపాధిగా అనిారకాల 

ఫల్లలన స్మకూరే లేదా? కాని వాస్త వానికి 

వారిలో చాల్ల మందికి ఇది తెలియదు. 34  

58. మరియు మేము ఎనోా నగరాలన, 

జీవన సుఖస్ంప్దలతో ఉపపంగిపోతూ 

ఉండగా, వాటిని నాశనం చేయలేదా! అవిగో 

వారి నివాసాలు, వారి తరువాత వాటిలో 

నివసించిన వారు చాల్ల తకుకవ! మరియు 

నిశేయంగా (చివరకు) వాటికి వారసులం 

అయ్యయది మేమే! 35   

 
32) ఈ ఆయత  దైెవపా్వక్త  ('స్'అ.స్.) పనతండాి అబూ'త్థల్లబ్ మరణంచినపుపడు 

అవతరింప్ జేయబడింది. అతని ఆఖరు ఘడియలలో దైెవపా్వక్త  ('స్'అ.స్.) అతనితో 

అనాారు: ''ఇపుప డైనా: 'ల్లఇల్లహ ఇలాలా్లహ ' అన. దానితో నేన పునరుతాథ న 

దినమున నీ క్షమాప్ణ కొరకు అలా్లహ  (సు.త.)న వేడుకోగలన.'' అక్కడునా ఖురైెష  

స్రాద రులన చూసి అతన అల్ల అనలేదు. ('స్'హీ'హ  బు'ఖారీ) ఇంకా చూడండి. 14:4.  

33) దీనిని ఈవిధ్ంగా బోధించారు: (i) ఆ కాలపు ఖురైెషులు ఇసాాం సీవక్రిసేత , వారి 

తోటివారు, వారిని మత దాోహులుగా ప్రిగణంచి, వారిని వారి నగరం మక్కహ నండి 

పారదాోలుతారని భయప్డాు రు. (ii) అదే విధ్ంగా ఈ కాలంలో కూడా చాల్లమంది ఇది 

స్తయధ్రమమని తెలిసి కూడా తమ బంధువులనండి మరియు తమ స్మాజంనండి 

విడదీయబడతామని భయప్డి స్తాయనిా అవలంబించరు. కాని రాబోయ్య ప్రలోక్ 

జీవితపు శాశవత సుఖాల ముందు ఈ జీవిత సుఖం అతి స్వలపమైనదనే స్తాయనిా వారు 

అరథ ంచేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది! 

34) చూ. 14:35-41, 2:126, 29:67. ఇబాాహీం ('అ.స్.) మక్కహ కొరకు చేసిన పాారథ న.  

35) చూడండి, 15:23. 

اَْحَببَْت  َمْن  َتْهِدْي  َْل  اِنََّك 
ََّشآءُ َمنْ   َيْهِديْ   اّلٰلَ َولِٰكنَّ   ي مجت   

   ْيَن لَُم بِالُْمْهَتدِ اَعْ  وَ هُ وَ 

َمَعَك    اِنْ الُْو٘ا  قَ وَ  الُْهٰدي  نَّتَّبِِع 
اَرِْضَنا  ِمْن  ْف  اََولَْم محش  ُنَتَخطَّ

ْٰٰب٘ اََِلْهِ  ا اِٰمن ا ُّيج َُّهْم َحَرم  ْن ل ِ ُنَمك 
نَّا   ُ دلَّ ِْن  م  ِزْق ا  ر  ٍء  ََشْ  ِ

ُك  َثَمرُٰت 
    َْل َيْعلَُمْونَ ْم َولِٰكنَّ اَْكََثَهُ 

  
ِمنْ َوكَ  اَْهلَْكَنا  قَْريَ ْم    بَِطَرْت   ٍۣة 
لَْم  مجت  يَْشَتَها َمعِ  َمٰسِكُنُهْم  فَتِلَْك 

قَلِْيًل   اِْلَّ  َبْعِدهِْم  ِْنۣ  م  محش تُْسَكْن 
   ُكنَّا ََنُْن الْٰورِثِْْيَ وَ 
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59. మరియు నీ పా్భువు నగరాలన ఏ 

మాతర మూ నాశనం చేసేవాడు కాదు, ఎంత 

వరకైతే వాటి ముఖయ నగరానికి మా సూచన 

(ఆయాత )లన వినిపంచే స్ందేశహరులన 

ప్ంప్మో! మేము నగరాలన వాటి పా్జలు 

దురామరుగ లైపోతేనే తప్ప, నాశనం చేసేవారం 

కాము. 36  

60. మరియు మీకు ఇవవబడినవనీా ఈ 

పాాప్ంచిక్ జీవితపు సుఖస్ంతోషాల సామాగిర  
మరియు దాని అలంక్రణలు మాతర మే! కాని 

అలా్లహ  వదద  ఉనాది దీని క్ంటే ఎంతో 

ఉతత మమైనది మరియు నితయమైనది. ఏమీ? 

మీరిది అరథ ం చేసుకోలేరా? 37  

61. ఏమీ? మేము చేసిన మంచి 

వాగాద నానిా తప్పకుండా పందేవాడు, 38  

మేము ఒస్ంగిన ఈ పాాప్ంచిక్ సుఖ-

స్ంతోషాలు పంది, పునరుతాథ న దినమున 

మా ముందు (శిక్షకై) హాజరు చేయబడే 

వాడితో స్మానడు కాగలడా?  

62. మరియు (జా్ఞప్క్ముంచ్చకోండి!) ఆ 

రోజ్ఞ ఆయన (అలా్లహ ) వారిని పలిచి ఇల్ల 

పా్శిాసాత డు: "మీరు నా భాగసావములని నొకిక 

చెపపన వారు ఇపుపడు ఎక్కడునాారు?" 39  

 
36) స్ందేశహరులు ఎలాపుపడు పదద  నగరాలలోనే ప్ంప్బడాు రు. వార్చ దాని చ్చటూట  ఉనా 

చినా గార మాల వారికి కూడా పా్చారం చేశారు. కేవలం స్తయ-తిరసాకరులుగా ఉనాంత 

మాతార న, ఏ నగరవాసులు కూడా నాశనం చేయబడలేదు. స్తయ-తిరసాకరంతో బాట్ట 

వాటిలోని పా్జలు దురామరాగ నికి, విశావసుల ప్టా దౌరజ నాయనికి పాలపడినపుపడే అవి నాశనం 

చేయబడతాయి. చూడండి, 11:117, 6:130-132, 28:59.  

37) దైెవపా్వక్త  ('స్'అ.స్.) పా్వచనం: 'అలా్లహ  (సు.త.) సాకిి! ఈ పాాప్ంచిక్ జీవితం ప్రలోక్ 

జీవితం ముందు, ఒక్డు తన వాేలున స్ముదాంలో ముంచి బయటికి తీసేత , దానికి అంటే 

నీటితో స్మానమైనది.' ('స్'హీ'హ  ముసాిం).   

38) అలా్లహ  (సు.త.) మంచి వాగాద నం చేసిన, స్దవరత నలైన విశావసులకు: 'ఎల్లంటి 

భయమూ ఉండదు మరియు వారు దుుఃఖప్డరు కూడా!' చూడండి, 2:38, 62, 112, 

262, 274, 277, 3:170, 5:69, 6:48, 7:35, 49, 10:62, 46:13.  

39) చూడండి, 6:22-23.  

ََكَن   الُْقٰري    َربجَك َوَما  ُمْهلَِك 
ِهَ  اُم   ٘ ِفْ َيْبَعَث  رَ َحٰٰت  يَّْتلُوْ ا  ا ُسْوْل  

اٰيٰتَِنا َعلَيْ  ُكنَّ َومَ مجت  ِهْم  ْهلِِِك مُ   ا ا 
   ٰر٘ي اِْلَّ َواَْهلَُها ٰظلُِمْوَن الْقُ 

َفَمَتاُع  ٍء  ََشْ ِْن  م  اُْوتِيُْتْم  َوَما٘ 
َوزِيْنَُتَها  ْنَيا  ادلج ِعْنَد  مجت  اْْلَيٰوةِ  َوَما 

اَبْٰق  اّلٰلِ   خجم اَفًََل َتْعقِلُْوَن  محش َخْيٌ وَّ
  
وََّعْدنٰهُ اَ  َفُهَو وَْعد    فََمْن  َحَسن ا  ا 
تَّ مَ كَ   قِْيهِ َْل  مَّ َمتَ ْعنٰ ْن  اْْلَيٰوةِ ا ُه  َع 

ِمَن   الْقِيَٰمةِ  يَْوَم  ُهَو  ُثمَّ  ْنَيا  ادلج
   الُْمْحََضِيَْن 

اَيَْن   َفَيُقْوُل  ُيَنادِيِْهْم  َويَْوَم 
ِْيَن ُكْنُتْم تَزُْعُمْوَن   ََكٓءَِي اَّلَّ   ُُشَ
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63.  ఎవరికైతే ఆ మాట (శిక్ష) వరిత సుత ందో, 

వారిల్ల వినావించ్చకుంటారు: "ఓ మా 

పా్భూ! మేము దారి తపపంచినవారు వీర్చ! 

మేము దారి తపపన విధ్ంగానే వీరిని కూడా 

దారి తపపంచాము. వీరితో మా కల్లంటి 

స్ంబంధ్ం లేదని నీ ముందు పా్క్టిసుత నాాము. 

అస్లు వీరు మమమలిా ఆరాధించనే 

లేదు."40   

64.  మరియు వారితో ఇల్ల అనబడు 

తుంది: "మీరు సాటి క్లిపంచిన మీ భాగ- 

సావములన పలవండి!" అపుపడు వారు, 

వారిని (భాగసావములన) పలుసాత రు, కాని 

వారు, వారికి స్మాధానమివవరు. మరియు 

వారు శిక్షన చూసి: "ఒక్వేళ వాస్త వానికి 

తాము స్నామరాగ నిా అవలంబించి వుంటే 

ఎంత బాగుండేది!" 41 అని (అంటారు).  

65.  మరియు (జా్ఞప్క్ముంచ్చకోండి!) 

ఆయన (అలా్లహ ) వారిని పలిచిన రోజ్ఞ ఇల్ల 

పా్శిాసాత డు: "మేము ప్ంపన స్ందేశహరులకు 

మీరు ఏవిధ్ంగా స్మాధానమిచాేరు?"  

66.  ఆ రోజ్ఞ వారి స్మాధానాలనీా  (కారణ్య 

లనీా) అస్పషట మైపోతాయి మరియు వారు 

ఒక్రితోనొక్రు స్ంపా్దించ్చకోనూ లేరు.  

67.  కాని ఎవడైతే ప్శాేతాత ప్ప్డి, 

విశవసించి, స్తాకరాయలు చేసాత డో! అతడు 

సాఫలయం పందేవారిలో చేరగలడని ఆశించ 

వచ్చే!  

 

40) అస్లు వీరు మమమలిా ఆరాధించనే లేదు. ఈ వాక్యం ఖుర ఆన లో ఎనోాసారాు 

వచిేంది. చూడండి, 6:49, 19:81-82, 46:56, 10:28, 29:25, 2:166-167  

మొదలైనవి.  

41) ఇంకా చూడండి, 18:52,53.  

ِ قَاَل  اَّلَّ َعلَ   َحقَّ  الَْقْوُل ِهُم  يْ ْيَن 
ِْينَ ا   ِء ُؤَْلٓ هٰ٘   َربََّنا  اَ َّلَّ ْغَويَْنامجت  

َغَويَْنا  َكَما  تََبَّاْنَا٘ مجت  اَْغَويْنُٰهْم 
  َما ََكنُْو٘ا اِيَّانَا َيْعُبُدْوَن حمس اََِلَْك 

   
ََكَٓءُكْم   ُُشَ اْدُعْوا  َوقِْيَل 
 َ ل يَْسَتِجْيُبْوا  فَلَْم   ُهمْ فََدَعوُْهْم 

الَْعذَ  ََكنُْوا لَْو  مجت  اَب َوَراَُوا  اَنَُّهْم 
    نَ وْ َيْهَتدُ 
 

 ُيَنادِيِْهْم َفَيُقْوُل َماَذا٘ اََجْبُتُم ْومَ َويَ 
  الُْمرَْسلِْْيَ 

يَْوَمئٍِذ   اْْلَْۣنَبآُء  َعلَْيِهُم  َفَعِمَيْت 
   َفُهْم َْل يَتََسآَءلُْوَن 

وََعمِ  َواَٰمَن  تَاَب  َمْن  ا  َل فَاَمَّ
اَ َص  َفَعٰس٘  ِمَن  يَُّكوْ   نْ اِْل ا  َن 

    الُْمْفلِِحْْيَ 
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68.  మరియు నీ పా్భువు తాన కోరిన 

దానిని స్ృష్ట సాత డు మరియు ఎనాకుంటాడు. 

మరియు ఎనాకునే హకుక వారికి ఏ 

మాతర ం లేదు. అలా్లహ  ప్రమ ప్వితుర డు, 

వారు సాటి క్లిపంచే భాగసావముల క్ంటే 

మహోనాతుడు.   

69.  మరియు నిశేయంగా, వారి 

హృదయాలు, ఏమి దాసుత నాాయో మరియు 

ఏమి వయక్త ప్రుసుత నాాయో నీ పా్భువుకు 

బాగా తెలుసు.  

70.  మరియు ఆయనే, అలా్లహ ! ఆయన 

తప్ప మరొక్ ఆరాధ్య దైెవం లేడు! మొదట 

(ఇహలోక్ంలో) మరియు చివరకు 

(ప్రలోక్ంలో) సుత తింప్దగినవాడు కేవలం 

ఆయనే! మరియు విశవ నాయయాధిప్తయం 

ఆయనదే. మీరంతా ఆయన వైెపునకే 

మరలింప్బడతారు.  

71.  వారితో అన: "ఏమీ? మీరు 

ఆలోచించారా? ఒక్వేళ అలా్లహ  మీపైన 

పునరుతాథ న దినం వరకు ఎడతెగకుండా రాతిర  

ఆవరింప్జేసేత , అలా్లహ  తప్ప మర్చ దేవుడైనా, 

మీకు వెలుగున తేగలడా? అయితే 

మీరెందుకు వినరు?"  

72.  ఇంకా ఇల్ల అన: "ఏమీ? మీరు 

ఆలోచించారా? ఒక్వేళ అలా్లహ  మీపైన 

పునరుతాథ న దినం వరకు ఎడతెగకుండా 

ప్గలున అవతరింప్జేసేత , అలా్లహ  తప్ప 

మర్చ దేవుడైనా మీరు విశార ంతి పందేందుకు, 

మీ వదద కు రాతిర ని తేగలడా? అయితే, 

మీరెందుకు గమనించరు?"  

73.  ఆయన తన కారుణయంతో మీ కొరకు, 

రాతిర  మరియు ప్గటిని – విశార ంతి పందటా 

నికి మరియు ఆయన అనగర హానిా 

అనేవష్ంచటానికి – చేశాడు, మీరు 

َويَْخَتارُ لُقُ ََيْ   َك بج رَ وَ  يََشآُء  َما  محش  
اْْلَِيَُة  لَُهُم  ََكَن    اّلٰلِ ُسْبٰحَن  محش  َما 
ا يُْْشُِكْوَن     َوتَٰعَٰل َعمَّ

 
َيْعلَُم َما تُِكنج ُصُدْورُُهْم    َربجَك وَ 

  َوَما ُيْعلُِنْوَن 

اِٰٰلَ   اّلٰلُ   وَ هُ وَ  اِ َْل٘  اْْلَْمُد    محش وَ هُ ْلَّ    َٰلُ 
اْْلُ ِف  اْْلُْكُم  حمس  ةِ ِخرَ َواْْلٰ   ّٰلٰ وْ   َوَٰلُ 

   َواََِلْهِ تُرَْجُعْوَن 
  

َجَعَل   اِْن  اََرَءْيُتْم    اّلٰلُ قُْل 
يَْوِم   اِٰٰل  ا  َمد  َسْ َْل  اَلَّ َعلَْيُكُم 

  ُكمْ يَاْتِْي   اّلٰلِ الْقِيَٰمةِ َمْن اِٰٰلٌ َغْيُ  
   ْوَن تَْسَمعُ  اَفًََل محش بِِضَيآءٍ 

اََرَءيْ  اِ قُْل    اّلٰلُ َعَل  جَ   نْ ُتْم 
يَْوِم   اِٰٰل  ا  َمد  َسْ انلََّهاَر  َعلَْيُكُم 

يَاْتِْيُكْم    اّلٰلِ الْقِيَٰمةِ َمْن اِٰٰلٌ َغْيُ  
فِْيهِ  تَْسُكُنْوَن  اَفًََل محش  بِلَْيٍل 

ْوَن     ُتْبِِصُ
َجَعَل   رَّْْحَتِٖه  َْل لَكُ َوِمْن  اَلَّ ُم 

لِ هَ َوانلَّ  َوِْلَ اَر  فِْيهِ  ا وْ بْتَغُ تَْسُكُنْوا 
   َولََعلَُّكْم تَْشُكُرْوَن  لِهٖ ِمْن َفْض 
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క్ృతజా్ఞలుగా వయవహరించాలని.42  

74. మరియు (జా్ఞప్క్ముంచ్చకోండి) ఆ రోజ్ఞ 

ఆయన (అలా్లహ ) వారిని పలిచి ఇల్ల 

పా్శిాసాత డు: "మీరు నా భాగసావములని నొకిక 

చెపపన వారు ఇపుపడు ఎక్కడునాారు?"  

75. మరియు మేము పా్తి స్మాజం నండి 

ఒక్ సాకిిని 43 నిలబ్నటిట  ఇల్ల అంటాము: "మీ 

నిదరశనానిా తీసుకురండి!" అపుపడు వారు 

స్తయం, నిశేయంగా, అలా్లహ  వైెపే ఉందని 

తెలుసుకుంటారు. మరియు వారు 

క్లిపంచ్చకునా వనీా వారిని తయజంచి 

ఉంటాయి. (5/8)  

76. * వాస్త వానికి ఖారూన , మూసా జ్ఞతికి 

చెందినవాడే. కాని అతడు వారి ఎడల 

దురాహంకారానికి పాలపడాు డు. 44 మరియు 

మేము అతడికి ఎనోా నిధులన ఇచిే 

ఉంటిమి. వాటి తాళపుచెవులన 

బలవంతులైన ప్ది మంది లేదా అంత క్ంటే 

ఎకుకవ మంది కూడా ఎంతో క్షట ంతో 

మాతర మే మోయగలిగే వారు. అతని జ్ఞతి 

వారు అతనితో అనాారు: "నీవు విరర వీగకు, 

నిశేయంగా, అలా్లహ  విరర వీగే వారంటే 

ఇషట ప్డడు!  

 
42) రాతిర  మరియు ప్గలు ఈ రెండూ అలా్లహ  (సు.త.) అనగర హించిన వరాలు. ఒక్వేళ 

రాతిర  లేకుంటే, పా్జలందరూ ఒకేసారి విశార ంతి తీసుకోలేక్పోయ్యవారు. పా్తి ఒక్కడు తన 

ఇషాట నసారం విశార ంతి తీసుకుంటే పా్ప్ంచ కారయక్ర మాలు స్రళంగా జరిగేవి కావు. మానవుల 

జీవితాలు ప్రస్పర స్హయోగం, వలానే స్రళంగా జరుగుతునాాయి. దాని కొరకు 

రాతిర ంబవళ్ళు ఎంతో ఉప్యోగక్రమైనవి. 

43) ఈ సాకిులు పా్వక్త లు ('అలైహిమ  స్.). పా్తి పా్వక్త  తన కాలపు పా్జలకు సాకిిగా 

ఉంటాడు. 

44) ఎంత గొప్ప పా్వక్త న అనస్రించినా, అహంభావం మరియు సావభమానంతో పా్వరిత ంచే 

వారిని అలా్లహ  (సు.త.) పాేమించడు. ఈ ఉదాహరణ ఇక్కడ మూసా ('అ.స్.) జ్ఞతికి 

చెందిన ఖారూన్ అనే గొప్ప ధ్నవంతుడైన వయకిత  విషయంలో ఇవవబడింది. ఇంకా చూ. 

29:39, 40:24.  

اَيَْن   َفَيُقْوُل  ُيَنادِيِْهْم  َويَْوَم 
ِْيَن ُكْنُتْم تَزُْعُمْوَن   ََكِٓءَي اَّلَّ   ُُشَ

  
ا َفُقلَْنا   ٍة َشِهْيد  اُمَّ  ِ

َونَزَْعَنا ِمْن ُك 
اَنَّ اْْلَقَّ    ُمْو٘اَعلِ ا بُرَْهانَُكْم فَ تُوْ َها 
 ِ ْوَن  ا  ْنُهْم مَّ عَ   وََضلَّ   ّلِلٰ  خجم ََكنُْوا َيْفََتُ
 

قَ  ُموْٰس ا اِنَّ  قَْوِم  ِمْن  ََكَن  ُرْوَن 
َواٰتَْينُٰه ِمَن الُْكنُْوزِ  ممس  َفَبِٰغ َعلَْيِهمْ 

 ُ بِالُْعْصَبةِ اُوِّٰل    َما٘ اِنَّ َمَفاَِتَٗه َْلَُنْوٓا
ةِ لْقُ ا َٰلٗ مخض  وَّ قَاَل  َتْفَرحْ قَْومُ   اِْذ  َْل   ٗه 

   رِِحْْيَ لْفَ بج ا َُيِ  َْل  ّلٰلَ ااِنَّ 
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77.  "మరియు అలా్లహ  నీకు ఇచిేన 

స్ంప్దతో ప్రలోక్ గృహానిా పందటానికి 

పా్యతిాంచ్చ. మరియు ఇహలోక్ం నండి 

లభంచే భాగానిా మరచిపోకు. నీకు అలా్లహ  

మేలు చేసినటా్ట, నీవు కూడా (పా్జలకు) 

మేలు చేయి. 45 భూమిపై క్లాోలం ర్చకతిత ంచ 

టానికి పా్యతిాంచకు. నిశేయంగా, అలా్లహ  

క్లాోలం ర్చకతిత ంచే వారిని పాేమించడు!"  

78.  అతడు (ఖారూన ) అనాాడు: 

"నిశేయంగా ఇది (ఈ ధ్నం) నాకు నా జా్ఞనం 

వలానే ఇవవబడింది!" 46 ఏమీ? అతడికి 

తెలియదా? నిశేయంగా, అలా్లహ  అతడికి 

ముందు ఎనోా తరాల వారిని – అతడి క్ంటే 

ఎకుకవ బలం మరియు ఎకుకవ ధ్న 

స్ంప్దలు గలవారిని కూడా – నాశనం 

చేశాడని? మరియు పాపాతుమలు వారి 

పాపాలన గురించి పా్శిాంప్బడరు.  

79.  తరువాత అతడు తన వైెభవంతో తన 

జ్ఞతివారి ఎదుటకు వచాేడు. ఇహలోక్ 

జీవితపు సుఖాలు కోర్చవారు ఇల్ల అనాారు: 

"అయోయ మా దౌరాాగయం! ఖారూన కు 

లభంచినట్టవంటివి (ధ్న-స్ంప్తుత లు) మాకు 

కూడా లభంచి ఉంటే ఎంత బాగుండేది? 

నిశేయంగా అతడు ఎంతో 

అదృషట వంతుడు!"  

 

45) ఏ విధ్ంగానైతే నీ పా్భువుకు నీపై హకుక ఉందో, అదేవిధ్ంగా నీ ఆతమకు, నీ భారాయ 

పలాలకు, నీ బంధువులకు మరియు నీ అతిథులు మొదలైనవారికి కూడా నీ మీద, నీ 

ఆదాయం మీద హకుక ఉంది. కావున పా్తి ఒక్కనికి వాని హకుక చెలాించ్చ.  

46) ఇట్టవంటి వాకాయనికి చూడండి, 28:78 మరియు 41:50.  

اٰتٰىَك   فِْيَما٘  اَر    اّلٰلُ َواْبَتِغ  ادلَّ
ِمَن    اْْلِٰخَرَة  نَِصْيَبَك  تَنَْس  َوَْل 
ْنَيا  اَْحَسَن    ادلج َكَما٘    اّلٰلُ َواَْحِسْن 
الَْفَساَد    اََِلَْك  َتْبِغ  ِف  َوَْل 

َُيِبج َْل    اّلٰلَ اِنَّ  محش  اْْلَْرِض 
      الُْمْفِسِدْينَ 

٘   َل ا قَ  َما اُ اِنَّ ِعلٍْم   لََعٰ  ْوتِيُْتٗه 
اَنَّ  محش  ِعْنِديْ  َيْعلَْم  قَْد    اّلٰلَ اََولَْم 

َمْن   الُْقُرْوِن  ِمَن  َقْبلِٖه  ِمْن  اَْهلََك 
ا  ََجْع  اَْكََثُ  وَّ ة   قُوَّ ِمْنُه  اََشدج  محش ُهَو 

يُْسـ َ  ُذنُْوبِِهُم   ُل َوَْل  َعْن 
   َن ْجرُِموْ لْمُ ا

لََعٰ  زِيْنَ ِفْ   هٖ قَْومِ   فََخَرَج  قَاَل محش  تِهٖ  
ْنَيا  ادلج اْْلَيٰوَة  يُرِيُْدْوَن  ِْيَن 

اَّلَّ
قَ  اُْوِٰتَ  َما٘  ِمْثَل  نَلَا  ُرْوُنحمل  ا يٰلَْيَت 

ٍ َعِظْيٍم  ْو َحظ     اِنَّٗه ََّلُ
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80.  కాని జా్ఞనస్ంప్నాలనాారు: "మీ 

దౌరాాగయం! అలా్లహ  ఇచేే పా్తిఫలమే, 

విశవసించి స్తాకరాయలు చేసే వారికి ఎంతో 

శ్రర షఠ మైనది. మరియు ఈ మహా భాగయం, 

స్హనం వహించే వారికి తప్ప ఇతరులకు 

లభంచదు." 47  

81. ఆ పదప్ మేము అతడిని, అతడి 

గృహంతో స్హా భూమిలోకి అణగదాొకాకము. 

అతడిని, (శిక్ష నండి) కాపాడటానికి –  

అలా్లహ కు వయతిర్చకగా – అతడికి ఏ 

స్మూహం లేక్ పోయింది. మరియు అతడు 

కూడా తనన తాన కాపాడుకో లేక్ 

పోయాడు.  

82. మరియు నినాటి వరకు అతడి 
(ఖారూన ) వలే కావలనని ఎవరైెతే కోరుతూ 

వచాేరో, వారు ఇపుపడు ఇల్ల ప్లుక్ 
సాగారు: "తెలుసుకోండి! 48  అలా్లహ  తన 

దాసులలో, తాన కోరిన వారికి జీవనోపాధిని 

విస్త రింప్జేసాత డు. 49  మరియు (తాన కోరిన 
వారికి) తగిగ సాత డు. ఒక్ వేళ అలా్లహ  

అనగర హమే మాపై లేకుంటే ఆయన 

మమమలిా కూడా భూమిలోకి అణగదాొకిక 

ఉండేవాడు. తెలుసుకోండి! స్తయ-తిరసాక 

రులు ఎనాడూ సాఫలయం పందలేరు!"  

 

47) 'హదీస ' ఖుదీు: అలా్లహ  (సు.త.) అంటాడు: 'నేన నా స్దవరత నలైన దాసుల కొరకు 

సిదా ప్రచిన వసుత వులు ఎల్లంటి వంటే, వాటిని ఇంతవరకు ఏ క్నూా చూడలేదు, ఏ చెవి 

వినలేదు మరియు ఏ ఆతమ కూడా ఊహించ లేదు!' (బు'ఖారీ, ముసాిం).  

48) వయ క్ అనా: ఈ శబాద నికి Woe un to thee, Oh, Ah, Know అనే అరాథ లిచాేరు. 

అంటే, నీ పాడుగాన, అయోయ, తెలుసుకో మొదలైనవి.  

49) అలా్లహ  (సు.త.) ధ్న స్ంప్తుత లు పా్సాదించినంత మాతార నా అలా్లహ  (సు.త.) వానితో 

స్ంతుషుట డయాయడని మరియు అలా్లహ  (సు.త.) వాటిని ఇవవని వాని మీద కోప్ంతో 

ఉనాాడని కాదు. శాశవత సుఖస్ంతోషాలు కేవలం విశవసించి స్తాకరాయలు చేసేవారికే 

లభసాత యి. భూలోక్ సుఖస్ంతోషాలు, ప్రలోక్ సుఖస్ంతోషాల ముందు అతి 

స్వలపమైనవి.  

وَ  الْعِلَْم  اُْوتُوا  ِْيَن  اَّلَّ ُكْم  يْلَ َوقَاَل 
ل ِ خَ   اّلٰلِ ثََواُب   وََعِمَل  ْيٌ  اَٰمَن  َمْن 
ْوَن  ٰقى َْل يَُل وَ   مجت ا َصاِْل     َها٘ اِْلَّ الٰصِبُ
 

اْْلَْرَضيمط َفَما   فََخَسْفَنا بِٖه َوبَِدارِهِ 
ِمْن   ْونَٗه  يَّْنُِصُ فِئٍَة  ِمْن  َٰلٗ  ََكَن 

ِمَن  اّلٰلِ ُدْوِن   ََكَن  َوَما  مخض 
     الُْمْنَتِِصِيَْن 

 
تَ وَ  ِْيَن  اَّلَّ مَ مَ اَْصَبَح  ََكنَٗه نَّْوا 

ُ بِاْْلَْمِس     اّلٰلَ   نَّ َويَْكاَ   نَ وْ َيُقْول
ِمْن   ََّشآُء  ي لَِمْن  ِْزَق  الر  يَبُْسُط 

َويَْقِدرُ  نَّ  مجت  ِعَبادِهٖ  مَّ اَْن    اّلٰلُ لَْوَْل٘ 
بَِنا  َْلََسَف  َْل محش  َعلَْيَنا  َويَْكاَنَّٗه 
 خجم  ُيْفلُِح الْكٰفُِرْوَن 
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83. ఆ ప్రలోక్ జీవితపు గృహానిా మేము 

భూమిలో పదద రిక్ం చూప్గోరని వారి కొరకు 

మరియు క్లాోలం ర్చకతిత ంచని వారి కొరకు 

పా్తేయకిసాత ము. మరియు దైెవభీతి గలవారికే 

(మేలైన) ప్రయవసానం ఉంట్టంది.  

84. మంచి ప్నలు చేసివచిేన వారికి వాటి 

క్ంటే ఉతత మమైన (పా్తిఫలం) లభసుత ంది. 50 

మరియు చెడు  ప్నలు చేసి వచిేన వారికి, 

వారు చేసూత  ఉండిన చెడు ప్నలకు తగినంత 

పా్తిఫలమే ఇవవబడుతుంది.  

85. (ఓ ము'హమమద !) నిశేయంగా, ఈ 

ఖుర ఆన న నీకు విధిగా చేసినవాడు (నీపై 

అవతరింప్జేసినవాడు - అలా్లహ ) తప్పక్ 

నినా నీ నిరిీత సాథ నానికి తిరిగి తెసాత డు. 51 

వారితో ఇల్ల అన: "ఎవడు స్నామరగ ం 

తీసుకొని వచాేడో, మరియు ఎవడు 

స్పషట ంగా మారగ భాషట తవంలో ప్డి ఉనాాడో, నా 

పా్భువుకు బాగా తెలుసు."  

86. మరియు నీకు ఈ గర ంధ్ం (ఖుర ఆన ) 

ఇవవబడుతుందని నీ వెనాడూ ఆశించలేదు, 

ఇది కేవలం నీ పా్భువు కారుణయం వలానే 

లభంచింది. కావున నీవు ఎనాటికీ స్తయ-

తిరసాకరులకు తోడపడే వాడవు కావదుద !  

 

50) చూడండి, 27:89 పా్తి మంచిప్నికి పదిరట్్ల అధిక్ంగా పుణయఫలితం ఇవవబడుతుంది. 

అలా్లహ  (సు.త.) కోరితే అంతక్ంటే ఎకుకవ పుణయఫలితం ఇసాత డు. కాని పా్తి చెడు  ప్నికి 

దానంత శిక్ష మాతర మే విధించబడుతుంది. పునరుతాథ న దినమున ఎవరికీ అనాయయం 

జరుగదు చూడండి, 6:160.  

51) అంటే తప్పక్ తిరిగి మక్కహ కు తెసాత డు. కావున హిజాత కు 8 స్ంవతాురాల తరువాత 

దైెవ పా్వక్త  ('స్'అ.స్.) తిరిగి మక్కహ కు విజేయులై వచాేరు. (ఇబ్నా-'అబాాస  ర'ది.'అ. 

క్థనం, 'స్'హీ'హ. బు'ఖారీ).  

 ِ اْْلِٰخَرُة لَْك ت اُر  ادلَّ ََنْ   ِْيَن  َعلُهَ   لَِّلَّ ا 
يُرِ  ِف عُ   نَ يُْدوْ َْل  ا  الُوًّ َوَْل   ْْلَْرِض 
ا    َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتَّقِْْيَ محش فََساد 

َخْيٌ  فَلَٗه  بِاْْلََسَنةِ  َجآَء  َمْن 
ِْنَها  فًََل مجت  م  ي ِئَةِ  بِالسَّ َجآَء  َوَمْن 

ال َعِملُوا  ِْيَن  اَّلَّ ِ ُُّيَْزي  ي  اِْلَّ سَّ اِٰت 
   لُْوَن ا َيْعمَ نُوْ َما ََك 
 ِ اَّلَّ فَرَ اِنَّ  ْراَٰن الْقُ لَْيَك  عَ   َض ْي 

َمَعادٍ  اِٰٰل  َك  ْ٘ قُْل  محش  لََرآدج ِ ب  اَْعلَُم   رَّ
ِفْ  ُهَو  َوَمْن  بِالُْهٰدي  َجآَء  َمْن 

بِْْيٍ    َضلٍٰل مج
 

اََِلَْك    
٘
يجلْٰق اَْن  تَرُْجْو٘ا  ُكْنَت  َوَما 

ِنْ   تُٰب الْكِ  م  رَْْحَة   فًََل   ب َِك رَّ   اِْلَّ 
ِ تَُكْوَننَّ َظِهْي    يمن  فِرِيْنَ كٰ لْ ا ل 



 భాగం: 20 28. సూరహ్ అల్-ఖ'స'స్ 795 20 : ْزءُ الجُ  َصص  لقَ ا ُسوَرةُ  -28
 

 

A-20 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

87.  మరియు అలా్లహ  ఆయాతులు, నీపై 

అవతరింప్జేయబడిన తరువాత; వారు 

(స్తయ-తిరసాకరులు) వాటి (ప్ఠనం / 

పా్చారం) నండి నినా ఏ మాతర ం అడు గించ 

నివవరాదు. మరియు (పా్జలన) నీ పా్భువు 

వైెపునకు ఆహావనించ్చ. మరియు నీవు బహు- 

దైెవారాధ్కులలో చేరిపోకు.  

88.  మరియు అలా్లహ తో పాట్ట ఏ ఇతర 

దైెవానీా ఆరాధించకు. ఆయన (అలా్లహ ) 

తప్ప మరొక్ ఆరాధ్య దైెవం లేడు. కేవలం 

ఆయన ముఖం తప్ప పా్తీది నశిసుత ంది. 52 

స్రవ నాయయాధిప్తయం కేవలం ఆయనదే 

మరియు ఆయన వైెపునకే మీరంతా 

మరలింప్బడతారు. (3/4)  

***** 

 

52) చూడండి, 55:26-27.                   *** 

اٰيِٰت   َعْن  نََّك  يَُصدج َبْعَد    اّلٰلِ َوَْل 
اََِلَْك  اُنْزِلَْت  اِٰٰل    اِْذ    ب َِك رَ َواْدُع 

 ممه َوَْل تَُكْوَننَّ ِمَن الُْمْْشِكِْْيَ 

   

ٰ اِلٰه    اّلٰلِ َوَْل تَْدُع َمَع   َْل٘ اِٰٰلَ جحم  َخرَ ا ا
اِْلَّ ُكج يمط  ُهوَ   ْلَّ اِ  َهالٌِك  ٍء  ََشْ   

  خجم ُم َواََِلْهِ تُرَْجُعْوَن  كْ َٰلُ اْلُْ   محش هٗ هَ وَجْ 
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29. సూరహ్ అల్-'అంకబూత్ 

'అంక్బూత : సాలీడు పురుగు లేక్ సాల పురుగు. దీని పేరు 41వ ఆయత  నండి 

తీసుకోబడింది. ఇందులో 69 ఆయాతులు ఉనాాయి. అస్తాయధారంపై ఉనా 

పా్తిదీ స్తయపు గాలికి ఒక్ రోజ్ఞ ఎగిరిపోకుండా ఉండదు. ఇది చివరి మకకహ 

సూరహ  అని చాల్ల మంది వాయఖాయతల అభపాాయం. అలీఫ -ల్లమ -మీమ , 

అక్షరాలతో పాారంభమయ్యయ ఈ స్మూహపు 4 (29-32) సూరాహ లలో ఇది 

మొదటిది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపర దాత అయన అల్్లహ్ పేరుతో 

1. * అలిఫ -ల్లమ -మీమ .  

2. ఏమీ? పా్జలు: "మేము విశవ 

సించాము!" అని అనాంత మాతార నేా తాము 

విడిచిపటట  బడతారని మరియు తాము 

ప్రీకిింప్బడరని భావిసుత నాారా? 1  

3. మరియు వాస్త వానికి, మేము వారికి 

పూరవం గతించిన వారిని కూడా ప్రీకిించి 

ఉనాాము. కావున నిశేయంగా, స్తయ 

వంతులు ఎవరో మరియు అస్తయవంతులు 

ఎవరో అలా్లహ  వయక్త ప్రుసాత డు.  

4. లేక్, చెడు ప్నలు చేసుత నావారు, మా 

(శిక్ష) నండి తపపంచ్చకోగలరని 

భావిసుత నాారా? ఎంత చెడు  నిరియం వారిది!  

5. అలా్లహ న క్లుసుకునే కోరిక్ ఉనా 

వాడు, అలా్లహ  నిరియించిన ఆ స్మయం 

తప్పక్ రాననాదని నమామలి. మరియు 

ఆయన స్రవం వినేవాడు, స్రవజా్ఞడు.   
 

1) మొటట  మొదట విశావస్ం (ఇసాాం) సీవక్రించిన 'అమామర  అతని తలాి-దండాులైన 

సుమయయహ మరియు యాస్ర , 'సుహేబ  మరియు బిల్లల  మొదలైన వారు (ర'ది. 

'అనామ ) ఎనోా తీవామైన ప్రీక్షలకు గురిచేయబడాు రు.  

  الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّلٰلِ ِمْسِب 
   ممه الٓمّٓ 

اَْن  ُكْو٘ا  يجَْتَ اَْن  انلَّاُس  اََحِسَب 
ُقْولُْو٘ا اَٰمنَّا وَُهْم َْل ُيْفَتُنوْ     َن يَّ

َفَتنَّا  ِ   َولََقْد  ِمنْ اَّلَّ َقْبلِِهمْ ْيَن    
ِ   ّلٰلُ اَمنَّ  فَلََيْعلَ  َصَدقُْوا ْينَ اَّلَّ  

    َوََلَْعلََمنَّ الْكِٰذبِْْيَ 
 

َيْعَملُْوَن  ِْيَن  اَّلَّ َحِسَب  اَْم 
َّْسبُِقْونَا  ي اَْن  ي ِاِٰت  َما محش  السَّ َسآَء 

   ََيُْكُمْوَن 
لَِقآ  يَرُْجْوا  ََكَن  فَاِنَّ   ّلٰلِ اَء  َمْن 

ِمْيُع   ُهوَ وَ   محشَْلٍٰت   اّلٰلِ اََجَل   السَّ
   مُ لَْعلِيْ ا
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6. కావున (అలా్లహ  మారగ ంలో) పాట్టప్డే 

వాడు నిశేయంగా, తన (మేలు) కొరకే 

పాట్టప్డుతునాాడని (తెలుసుకోవాలి). 2  

నిశేయంగా, అలా్లహ  స్రవలోకాల వారి 

అక్కర ఏ మాతర ం లేనివాడు.   
7.  మరియు ఎవరైెతే విశవసించి స్తాక 

రాయలు చేసాత రో, నిశేయంగా, అల్లంటి వారి 

(పూరవపు) పాపాలన మేము తప్పక్ తొల 

గిసాత ము మరియు వారు చేసిన స్తాకరాయ 

లకు ఉతత మమైన పా్తిఫలం ఇసాత ము.  

8. మరియు మేము మానవునికి తన తలాి-

దండాులతో మంచిగా వయవహరించమని 

ఆదేశించాము.3  కాని వారిదద రూ, నీవు ఎరు 

గని వానిని నాకు భాగసావమిగా చేయమని 

బలవంత పడితే, నీవు వారి ఆజా్ఞపాలన 

చేయకు. 4  మీరందరూ నా వైెపుకే మరలి 

రావలసి ఉనాది, అపుపడు నేన మీకు, 

మీరు ఏమి చేసూత  ఉండేవారో తెలుపుతాన.  

9. మరియు ఎవరైెతే విశవసించి 

స్తాకరాయలు చేసూత  ఉంటారో, మేము వారిని 

తప్పక్ స్దవరత నలతో చేరుేతాము.  

 

2) జిహాదున్: (i) తన స్తయ ధ్రామనిా, తన సావతంతార యనిా, సేవచఛన కాపాడుకోవ టానికి 

దానిని అడు గించే వారితో; (ii) స్తయం మీద మరియు స్నామరగ ం మీద ఉండటానికి తన 

ఆతమలోని అస్తయం, అధ్రమంతో, (iii) దుషట  పాేరణలతో – చేసే పోరాటం. చూ.49:15. 
3) ఖుర ఆన లో కేవలం, ఏకైక్ ఆరాధుయడు అలా్లహ  (సు.త.) ఆరాధ్నే చేయాలనీ మరియు 

తలాి-దండాులతో మంచిగావయవహరించాలని అలా్లహ  (సు.త.) ఆదేశిసుత నాాడు. తమ 

తలాి దండాులన ఆదరించేవార్చ అలా్లహ  (సు.త.) యొక్క సాథ నానిా అరథ ం చేసుకో 

గలుగుతారు. చూ.31:14-15. 

4) స్'అద  బిన  అబీ వఖాు 'స (ర'ది.'అ.) ఇసాాం సీవక్రించినపుపడు అతని తలాి, 'నీవు ఇసాాం 

మరియు ము'హమమద  (స్అ.స్.)న వదలనంత వరకు నేన అనా-పానీయాలన 

ముటట న' అని మొండి ప్ట్టట  ప్ట్టట తుంది. అపుపడు ఈ ఆయత  అవతరింప్జేయబడింది. 

('స్. ముసాిం, తిరిమజీ'). 

جٰ َوَمنْ  ُُّيَ   فَاِنََّما  نِلَْفِسهٖ ا َهَد  محش هُِد 
   لََغِنل َعِن الْٰعلَِمْْيَ  اّلٰلَ اِنَّ 
  

الٰصلِٰحِت  وََعِملُوا  اَٰمُنْوا  ِْيَن  َواَّلَّ
َسي ِاٰتِِهْم  َعْنُهْم  َِرنَّ  نَلَُكف 

اَْحَسنَ نَلَ وَ  ِْجزِيَنَُّهْم  اَّلَّ ََكنُوْ   ا ْي 
    َيْعَملُْوَن 
بِوَ نْسَ اْْلِ   ا نَ يْ َووَصَّ  ُحْسن ا ااَن  يْهِ  محش دِلَ

جٰ  لَيَْس  َهدٰ َواِْن  َما  ِِبْ  لِتُْْشَِك  َك 
تُِطْعُهَما  فًََل  ِعلٌْم  بِٖه  اَِٰلَّ  محش  لََك 

ُكنُْتْم  بَِما  فَاُنَب ِئُُكْم  َمرِْجُعُكْم 
   َتْعَملُْوَن 

اَٰمُنْوا ِْيَن  الٰصلِ وَعَ   َواَّلَّ ٰحِت ِملُوا 
     لِِحْْيَ لٰص ا ُهْم ِف نَلُْدِخلَنَّ 
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10.  మరియు పా్జలలో కొందరు (తమ 

నాలుక్లతో): "మేము అలా్లహ న 

విశవసించాము." అని అనే వయకుత లునాారు. 

కాని వారు అలా్లహ  మారగ ంలో హింసించబడి 

నపుపడు, మానవులు పటిట న ప్రీక్షలన 

(బాధ్లన)  అలా్లహ  యొక్క శిక్షగా భావి 

సాత రు; మరియు ఒక్వేళ నీ పా్భువు నండి 

స్హాయం వసేత  వారు (క్ప్ట-విశావసులు) 

అంటారు: "నిశేయంగా, మేము మీతోనే 

ఉనాాము." 5 స్రవలోకాల వారి హృదయాల 

సిథ తి అలా్లహ కు తెలియదా ఏమిటి?  

11. మరియు నిశేయంగా, అలా్లహ  విశవ 

సించినవారిని స్పషట ప్రుసాత డు మరియు ఆయన 

క్ప్ట-విశావసులన కూడా స్పషట ప్రుసాత డు. 6  
12.  మరియు స్తయ-తిరసాకరులు, 

విశావసులతో: "మీరు మా మారాగ నిా  అనస్ 

రించండి. మేము మీ పాపాలన భరిసాత ము." 

అని అంటారు. వాస్త వానికి వారి పాపాలలో 

నండి దేనిని కూడా వారు భరించరు. 

నిశేయంగా, వారు అస్తయవాదులు. 7   

13. మరియు నిశేయంగా, వారు తమ 

బరువులన మోసాత రు. మరియు తమ 

బరువులతో పాట్ట ఇతరుల బరువులన 

 

5) ఇల్లంటి భావమిచేే మరొక్ ఆయత కు చూడండి, 4:141.  

6) అంటే అలా్లహ  (సు.త.), సుఖ-దుుఃఖాల నిచిే విశావసులవరో మరియు క్ప్ట-

విశావసులవరో విశదం చేసాత డు. ఎవరైెతే పా్తి సిథ తిలో అలా్లహ  (సు.త.)కు క్ృతజా్ఞలై 

ఉంటారో వార్చ నిజమైన విశావసులు. ఇంకా చూడండి, 47:31 మరియు 3:179, ఇది 

క్ప్ట-విశావసులన (మునాఫిఖులన) గురించి వచిేన మొదటి ఆయత .  

7) స్తయ-తిరసాకరులు: 'మీరు మా మారాగ నిా అనస్రిసేత  మేము మీ పాపాలన భరిసాత ము.' 

అని అనే మాటలు అబదాాలని ఇక్కడ విశదీక్రించబడింది. అలా్లహ  (సు.త.)  అంట్ట 

నాాడు: ''భారం మోసేవాడు, ఎవరి భారానిా మోయడు!'' పునరుతాథ న దినమున 

సేాహితుడు తన సేాహితుని సిథ తిని అడగడు, 70:10 మరియు దగగ రి బంధువులు కూడా 

ఒక్రినొక్రు అడుగుకోరు. చూడండి, 35:18.  

اَٰمنَّا   ُقْوُل  يَّ َمْن  انلَّاِس    بِاّلٰلِ َوِمَن 
ِف   اُْوذَِي  فِْتَنةَ   اّلٰلِ فَاَِذا٘   َجَعَل 
َكَعَذاِب   َجآَء محش  اّلٰلِ انلَّاِس  َولَئِْن 

ِْن   م  ب َِك نَِْصٌ  ُكنَّا ُقوْ ََلَ   رَّ اِنَّا  لُنَّ 
بَِما   بِاَْعلَمَ   اّلٰلُ اََولَيَْس  محش  ُكمْ َمعَ 
    ٰعلَِمْْيَ  الْ ُصُدْورِ  ِفْ 
 

اَٰمُنْوا   اّلٰلُ َوََلَْعلََمنَّ   ِْيَن  اَّلَّ
   َوََلَْعلََمنَّ الُْمنٰفِقِْْيَ 

اَٰمُنوا   ِْيَن  لَِّلَّ َكَفُرْوا  ِْيَن  اَّلَّ َوقَاَل 
 نْلَْحِمْل َخٰطيُٰكْممحشا وَ اتَّبُِعْوا َسبِْيلَنَ 

ِِبٰمِ َومَ  ُهْم  َخٰطيٰ ا  ِمْن  م ِ لِْْيَ    نْ ُهْم 
  ْم لَكِٰذبُْوَن نَّهُ اِ محش ءٍ ََشْ 

َع   مَّ َواَثَْقاْل   اَثَْقالَُهْم  َوََلَْحِملُنَّ 
الْقِيَٰمةِ  حمس  اَثَْقالِِهمْ  يَْوَم  َولَيُْسـ َلُنَّ 

ْوَن  ا ََكنُْوا َيْفََتُ  خجم َعمَّ
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కూడా మోసాత రు. 8 మరియు నిశేయంగా, 

వారు పునరుతాథ న దినమున, తమ బూటక్ 

క్లపనలన గురించి పా్శిాంప్బడతారు.   
14. మరియు వాస్త వానికి, మేము నూ'హ న 

అతని జ్ఞతివారి వదద కు ప్ంపాము. అతన 

వారి మధ్య యాభై తకుకవ వేయి 

స్ంవతురాల వరకు (వారిని అలా్లహ  ధ్రమం 

వైెపుకు ఆహావనిసూత ) నివసించాడు; చివరకు 

వారు దురామరగ సిథ తిలో ఉనాపుపడు, వారిని 

తుఫాన ప్ట్టట కునాది.9   
15. తరువాత మేము అతనిని (నూ'హ న) 

మరియు నావలో ఎకికన వారిని రకిించి, దానిని 

స్రవలోకాల వారికి ఒక్ సూచనగా చేశాము.  

16. మరియు (జా్ఞప్క్ం చేసుకోండి!) ఇల్లగే 

ఇబాాహీమ  కూడా తన జ్ఞతి వారితో ఇల్ల 

అనాాడు: "కేవలం అలా్లహ నే ఆరాధించండి 

మరియు ఆయన యందు భయ-భకుత లు 

క్లిగి ఉండండి. మీరు అరథ ం  చేసుకోగలిగితే, 

ఇది మీకు ఎంతో మేలైనది.  

17.  "నిశేయంగా, మీరు అలా్లహ న వదలి 

విగర హాలన ఆరాధిసూత , ఒక్ అభూత క్లపన 

చేసుత నాారు. నిశేయంగా అలా్లహ న వదలి 

మీరు ఎవరినైతే, ఆరాధిసుత నాారో, వారికి 

మీకు జీవనోపాధిని స్మకూర్చే యోగయత 

 
8) ఇట్టవంటి ఆయత కు చూడండి,16:25. దైెవపా్వక్త  ('స్'అ.స్.) పా్వచనం: ''ఇతరులన 

స్నామరాగ నికి పలిచిన వారికి, వారు స్నామరాగ నిా అనస్రిసేత  పునరుతాథ న దినం వరకు 

వారంతా చేసే స్తాకరాయల ఫలితాల పుణయం దొరుకుతుంది. దురామరాగ లకు, పాప్ 
కారాయలకు, దుషట  కారాయలకు ఆహావనించే వారు తమన అనస్రించిన వారి పాప్ 
భారానిా పునరుతాథ న దినం వరకు భరిసాత రు.'' ('స్'హీ'హ  బు'ఖారీ).  

9) నూ'హ  ('అ.స్.) గాథ కొరకు చూడండి, 11:25-48 ఇక్కడ దీని ఉదేద శమేమిటంటే: ఒక్ 

పా్వక్త  ('అ.స్.) కూడా తాన పాేమించే వారిని స్నామరాగ నికి తేలేడు. ఇంకా చూడండి, 28:56 

నూ'హ  ('అ.స్.) వారికి 950 సంవతసర్గలు ఇసాాం ధ్రమ పా్చారం చేశారు. మారగ దరశక్తవ 
మంతా అలా్లహ  (సు.త.) మారగ దరశక్తవమే. చూడండి, 3:73.  

 
  

اَرْسَ  قَْومِ لْنَ َولََقْد  اِٰٰل  ا  نُوْح  ٖه ا 
فِْيهِ فَ  اِ لَبَِث  َسَنٍة  اَلَْف  ْلَّ ْم 
ََع ْْيَ سِ َخْ  ا   ْوفَاُن م  الطج فَاََخَذُهُم  محش 

     وَُهْم ٰظلُِمْوَن 
فِْيَنةِ  السَّ َواَْصٰحَب  فَاَنَْجْينُٰه 

   وََجَعلْنَٰها٘ اٰيَة  ل ِلْٰعلَِمْْيَ 

ا  لَِقْوِمهِ  قَاَل  اِْذ  ُدوا  ْعُب َواِبْرٰهِْيَم 
َخْيٌ محش  ُه َواتَُّقوْ   اّلٰلَ  لَُّكْم    ذٰلُِكْم 

   ْوَن مُ لَ عْ ُتْم تَ اِْن ُكنْ 
 
  

ن ا ا اَْوثَ   اّلٰلِ اِنََّما َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن  
اِفَْك   ََتْلُُقْوَن  ِْيَن  محش  وَّ اَّلَّ اِنَّ 

ُدْوِن   ِمْن  َْل   اّلٰلِ َتْعُبُدْوَن 
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లేదు. కావున మీరు, మీ  జీవనోపాధిని 

అలా్లహ  నండియ్య అపేకిించండి మరియు 

ఆయననే ఆరాధించండి. మరియు ఆయనకే 

క్ృతజా్ఞలై ఉండండి. మీరంతా ఆయన వైెపునకే 

మరలింప్బడతారు.  

18.  "ఒక్వేళ మీరు అబదామని తరస్కరిసేత , 
(ఆశేరయమేమీ లేదు) వాస్త వానికి మీకు 

పూరవం ఎనోా స్మాజ్ఞలు (దివయ 

స్ందేశాలన) అబదాాలని తిరస్కరించాయి. 

మరియు స్ందేశహరుని బాధ్యత, స్పషట ంగా 

మీకు స్ందేశానిా అందజేయటం మాతర మే!"  

19.  అలా్లహ  స్ృష్ట ని ఏవిధ్ంగా పాారంభసుత  

నాాడో, తరువాత దానిని ఏవిధ్ంగా మరల 

ఉనికిలోకి తెసుత నాాడో, వారు గమనించడం 

లేదా? నిశేయంగా, ఇది అలా్లహ కు ఎంతో 

సులభం!  

20.  వారితో అన: "మీరు భూమిలో 

స్ంచారం చేసి చూడండి. ఆయన స్ృష్ట ని 

ఏవిధ్ంగా పాారంభంచాడో!10 తరువాత 

అలా్లహ య్య మరల (రెండవ సారి) దానిని 

ఉనికిలోకి తెసాత డు! నిశేయంగా, అలా్లహ  

పా్తీదీ చేయగల స్మరుథ డు!"  

21.  ఆయన తాన కోరిన వారిని శికిిసాత డు 

మరియు తాన కోరిన వారిని క్రుణసాత డు. 
మరియు ఆయన వైెపుకే మీరంతా 

మరలింప్బడతారు.  

22.  మరియు మీరు భూమిలో గాని, 

ఆకాశంలో గాని ఆయన నండి తపపంచ్చకో 

జ్ఞలరు. మరియు అలా్లహ  తప్ప మీకు 

స్ంరక్షకుడు గానీ మరియు స్హాయకుడు 

గానీ ఎవవడూ లేడు.  

23.  మరియు ఎవరైెతే, అలా్లహ  
సూచనలన మరియు ఆయనతో కాబోయ్య 

 
10) చూడండి, 23:12-14.  

ْنَد  ا عِ َيْملُِكْوَن لَُكْم رِزْق ا فَاْبَتُغوْ 
ِْزَق   اّلٰلِ  َوا الر  َٰلٗ ْعُبُدْوُه َواشْ   محش  ُكُرْوا 
     ُعْونَ جَ رْ هِ تُ اََِلْ 

ِْن   َب اَُمٌم م  بُْوا َفَقْد َكذَّ ِ َواِْن تَُكذ 
اِْلَّ محش  َقْبلُِكمْ  الرَُّسْوِل  لََعَ  َوَما 

  اْلَلُٰغ الُْمبِْْيُ 
 

اْْلَلَْق   اّلٰلُ   ئُ اََولَْم يََرْوا َكْيَف ُيْبدِ 
ِ محش  يُعِْيُدٗه مَّ  ثُ    ْيٌ  يَسِ   اّلٰلِ   َك لََعَ اِنَّ ذٰل
 

ِسْيُ  فَاْنُظُرْوا  ْرِض ْْلَ ا  ِف ْوا  قُْل   
اْْلَلْقَ  بََداَ    ئُ يُنْشِ   اّلٰلُ ُثمَّ    َكْيَف 
اْْلِٰخَرَة  ِ    اّلٰلَ اِنَّ  محش  النَّْشاَةَ 

ُك  لََعٰ 
ٍء قَِديٌْر   ممه ََشْ

َمنْ  َويَرَْحُم  ََّشآُء  ي َمْن  ُب  ِ   ُيَعذ 
 َّ    ْوَن لَبُ َواََِلْهِ ُتقْ مجت َشآءُ ي

بُِمْعِجزِ َوَما٘   ِف اَنُْتْم   ِض رْ اْْلَ   يَْن 
َمآءِ  السَّ ِف  ِْن  حمس  َوَْل  م  لَُكْم  َوَما 

َْل نَِصْيٍ  اّلٰلِ ُدْوِن  ٍ وَّ ِّٰل   خجم ِمْن وَّ
بِاٰيِٰت   َكَفُرْوا  ِْيَن  َولَِقآئِٖه٘   اّلٰلِ َواَّلَّ



 భాగం: 20 29. సూ. అల్-'అంకబూత్ 801 20 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ العَنَكبُوت   -29 
 

 

A-20 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

స్మావేశానిా తిరస్కరిసాత రో, అల్లంటి వారు 

నా క్రుణప్టా నిరాశ చెందినవారు. 11  
మరియు అల్లంటి వారికి బాధాక్రమైన శిక్ష 
ప్డుతుంది.  

24. ఇక్ అతని (ఇబాాహీమ ) జ్ఞతివారి 

జవాబు ఈ విధ్ంగా అనడం తప్ప మరొక్టి 

లేక్ పోయింది: "ఇతనిని చంప్ండి లేదా కాలిే 

వేయండి. "చివరకు అలా్లహ  అతనిని అగిా 

నండి రకిించాడు. 12  నిశేయంగా ఇందులో 

విశవసించే వారికి సూచనలునాాయి.  

25. మరియు (ఇబాాహీమ ) ఇల్ల అనాాడు: 

"నిశేయంగా మీరు పాాప్ంచిక్ జీవితంలో 

అలా్లహ  న వదలి, విగర హారాధ్నన మీ మధ్య 

పాేమాభమానాలకు సాధ్నంగా చేసుకు 

నాారు. కాని పునరుతాథ న దినమున మీకు 

ప్రస్పరం స్ంబంధ్మే లేదంటారు మరియు 

ప్రస్పరం శపంచ్చకుంటారు మరియు మీ 

ఆశర యం నరకాగిాయ్య మరియు మీకు 

స్హాయప్డేవారు ఎవవరూ ఉండరు." (7/8)  

26. * అపుపడు లూ'త  అతనిని 

విశవసించాడు. (ఇబాాహీమ ) ఇల్ల అనాాడు: 

"నేన నా పా్భువు వైెపునకు వలస్పోతాన. 13  

నిశేయంగా, ఆయనే స్రవ శకిత మంతుడు, 

మహా వివేక్వంతుడు."  

27. మరియు మేము అతనికి (ఇబాా 

హీమ కు) ఇస 'హాఖ  మరియు య'అఖూబ  

లన పా్సాదించి, అతని స్ంతతిలో పా్వక్త  

ప్దవినీ మరియు గర ంధానిా ఉంచి, 

పా్ప్ంచంలో అతనికి, అతని పా్తిఫల్లనిా 

 
11) చూడండి, 7:156.  

12) చూడండి, 21:69.  

13) ఇబాాహీమ  ('అ.స్.) తన భారయ సారహ్ మరియు తన స్దరుని కుమారుడు లూ'త్ 

('అ.స్.)లతో, తమ దేశం కూస్త్ అంటే - కూఫా పాాతంలోని ఒక్ నగరం నండి షామ  

వైెపునకు పా్సాథ నం చేశారు. ఎందుక్ంటే ఆ దేశపు పా్జలు – వారు ఇసాాం అనస్రిసుత నాం 

దుకు – వారిపై దౌరజ నాయలు చేశారు.  

رَّ  ِمْن  يَئُِسْوا  ٰٓئَِك  ٰٓئَِك  ْْحَ اُول َواُول ِٰتْ 
 َ       َعَذاٌب اََِلْمٌ ُهْم ل

٘ اَْن قَالُوا  اِ ِمهٖ٘ وْ قَ   َجَواَب   َفَما ََكنَ  ْلَّ
ِقُْوُه فَاَنْٰجىُه   ِمَن    اّلٰلُ اْقُتلُْوُه اَْو َحر 

ل َِقْوٍم محش  انلَّارِ  َْلٰيٍٰت  ذٰلَِك  ِفْ  اِنَّ 
     يجْؤِمُنْوَن 

م ِ  َْذُتْم  اَتَّ اِنََّما    اّلٰلِ ُدْوِن  ْن  َوقَاَل 
مَّ ن  ا اَْوثَ  بَيْنِكُ احمل  ةَ  اْْلَيٰ َودَّ ِف  وةِ ْم 
يَْكُفُر  مَّ ثُ مجت  ا يَ نْ ادلج  الْقِيَٰمةِ  يَْوَم   

يَلَْعُن  وَّ بَِبْعٍض  َبْعُضُكْم 
ا  َبْعض  َماْٰوىُكُم  حمس  َبْعُضُكْم  وَّ

ِْن نِِٰصِيَْن   ىحج انلَّاُر َوَما لَُكْم م 
لُْوٌط  َٰلٗ  اِ جحم  فَاَٰمَن  ْ َوقَاَل  ُمَهاِجٌر  ّن ِ  

ْ اِٰٰل   ِ   ْيُم  ِزْيُز اْْلَكِ الْعَ   ُهوَ نَّٗه  اِ   محش َرب 
 
َويَْعُقْوَب   َنا َهبْ وَ وَ  اِْسٰحَق  َٰل٘ٗ 

َة َوالِْكتَٰب  انلجُبوَّ ِيَّتِهِ  ُذر  وََجَعلَْنا ِفْ 
ْنَيا  ادلج ِف  اَْجَرهٗ  ِف  مجت  َواٰتَْينُٰه  َواِنَّٗه 
    اْْلِٰخَرةِ لَِمَن الٰصلِِحْْيَ 
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ఇచాేము. 14 మరియు ప్రలోక్ంలో అతన 

నిశేయంగా, స్దవరత నలతో పాట్ట 

ఉంటాడు.15  

28.  మరియు (జా్ఞప్క్ం చేసుకోండి) లూ'త  

తన జ్ఞతి వారితో ఇల్ల అనాాడు: 

"నిశేయంగా, మీరు చాల్ల నీతిమాలిన ప్ని 

చేసుత నాారు. మీకు పూరవం లోక్ంలో ఉనా 

వారిలో ఎవవడునూ దానిని చేయలేదు. 16  

29.  "వాస్త వానికి, మీరు (కామంతో) 

పురుషుల వదద కు పోతునాారు! మరియు 

దారి కొడుతునాారు! మరియు మీ స్భలలో 

అస్భయక్రమైన ప్నలు చేసుత నాారు!" అతని 

జ్ఞతివారి జవాబు కేవలం ఇల్లగే ఉండేది: 

"నీవు స్తయవంతుడవే అయితే అలా్లహ  

శిక్షన మా పైకి తీసుకురా!"  

30.  అపుడు లూ'త  ఇల్ల పాారిథ ంచాడు: "ఓ 

నా పా్భూ! దుషట  జనలపై నాకు విజయము 

నొస్ంగు."  

31.  మరియు మా దూతలు ఇబాాహీమ  

వదద కు శుభవారత  తీసుకొని వచిేనపుడు 

వారనాారు: "నిశేయంగా, మేము ఈ 

 
14) ఈ పా్తిఫల మేమిటంటే అతన ఇబాాహీమ  ('అ.స్.)  అబుల్-అంబియా అనబడాు రు. 

అంటే పా్వక్త  ('అ.స్.)ల మూలపురుషుడు. ఎందుక్ంటే అతని స్ంతానం నండి 

ఎంతోమంది పా్వక్త లు వచాేరు. అతని పదద కుమారుడు, స్యియదా హాజర  పుతుర డైన 

ఇసామ'యీల  ('అ.స్.) వంశం నండి మహాపా్వక్త  ము'హమమద  ('స్'అ.స్.) వచాేరు. 

మరియు అతని రెండవ కుమారుడు ఇస'హాఖ  ('అ.స్.) యొక్క కుమారుడైన 

య'అఖూబ  ('అ.స్.) నండి అతని కుమారుడైన యూసుఫ  ('అ.స్.) వచాేరు. మరియు 

య'అఖూబ  ('అ.స్.) యొక్క ప్నాండు మంది కుమారుల నండి ఇంకా ఎంతోమంది 

పా్వక్త లు వచాేరు. దావూద , సులైమాన , మూసా మరియు 'ఈసా ('అలైహిమ . స్.)లు 

అందరూ య'అఖూబ  ('అ.స్.) స్ంతతి వార్చ, అంటే ఇబాాహీమ  ('అ.స్.) స్ంతతి వార్చ. 

అందుకే యూదులు, కైీస్త వులు, ముసాిములే గాక్ ముషా్కులు కూడా ఇబాాహీమ  
('అ.స్.)న ఆదరిసాత రు. పా్తి ఒక్కరూ మేము ఇబాాహీమ  ('అ.స్.) ధ్రామనేా ఆచరిసుత నాా 
మని, అంటారు. కాని, వాస్త వానికి అతని ధ్రమం, ఏక్దైెవ సిదాాంతం (ఇసాాం) మాతర మే.  

15) చూడండి, 16:122.  

16) లూ'త  ('అ.స్.) గాథ కొరకు చూడండి, 11:69-83.  

 
  
لَِقوْ وَ  قَاَل  اِْذ  ا  اِنَُّكْم    ِمهٖ٘ لُْوط 

الَْفاحِ َْلَاْتُ  ُكْم  قَ َب سَ   ا مَ َشَةحمس  ْوَن 
َِن الْٰعلَِمْْيَ     بَِها ِمْن اََحٍد م 

الر َِجاَل  َْلَاْتُْوَن  اَئِنَُّكْم 
ِفْ  َوتَاْتُْوَن  بِْيَلممق  السَّ َوَتْقَطُعْوَن 

الُْمْنَكرَ  ََكَن محش  نَادِيُْكُم  َفَما 
قَ  قَالُواْومِ َجَواَب  اَْن   ٘ اِْلَّ ِ   ٖه٘  َنا ائْت
ُكنْ   اّلٰلِ بَِعَذاِب   ِمنَ اِْن    َت 

    ْْيَ ِدقِ لٰص ا
ِ قَاَل   الَْقْوِم    َرب  لََعَ  ِنْ  انُِْصْ

 خجم الُْمْفِسِدْيَن 
اِبْرٰهِْيَم  رُُسلَُنا٘  َجآَءْت  ا  َولَمَّ
اَْهِل  ُمْهلُِكْو٘ا  اِنَّا  قَالُْو٘ا  يحمل  بِالْبُْْشٰ
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నగరవాసులన నాశనం చేయబోతునాాము. 

ఎందుక్ంటే వాస్త వానికి దాని పా్జలు 

దురామరుగ లై పోయారు!"  

32. (ఇబాాహీమ ) అనాాడు: "వాస్త వానికి 

అక్కడ లూ'త  కూడా ఉనాాడు క్దా!" 

వారనాారు: "అక్కడ ఎవరునాారో, మాకు 

బాగా తెలుసు. మేము అతనిని మరియు 

అతని కుట్టంబంవారిని రకిిసాత ము – అతని 

భారయ తప్ప – ఆమ వెనక్ ఉండిపోయ్య 

వారిలో చేరిపోయింది!" 17  

33. ఆ తరువాత మా దూతలు లూ'త  

వదద కు రాగా అతన వారి నిమితత ం చాల్ల 

చింతించాడు.18  మరియు ఇబాందిలో ప్డి 

పోయాడు. వారిల్ల అనాారు: "నీవు భయ 

ప్డకు మరియు దుుఃఖప్డకు! నిశేయంగా, 

మేము నినా మరియు నీ కుట్టంబం వారిని 

రకిిసాత ము – నీ భారయ  తప్ప – ఆమ వెనక్ 

ఉండిపోయ్యవారిలో చేరిపోయింది!  

34. "నిశేయంగా, మేము ఈ నగరవాసుల 

మీద ఆకాశం నండి ఘోర విప్తుత  అవతరింప్ 

జేయబోతునాాము. ఎందుక్ంటే వారు 

అవిధేయులయాయరు!"  

35. మరియు వాస్త వానికి, బుదాిమంతుల 

కొరకు మేము దీని దావరా ఒక్ స్పషట మైన 

సూచనన వదలిపటాట ము. 19  

36. మరియు మేము మద్యన్ వాసుల 

వదద కు వారి స్దరుడు షు'ఐబ్న 

 

17) చూడండి, 7:83 మరియు 11:81.  

18) చూడండి, 11:77.  

19) స్డోమ  మరియు గొమరార హ  (లూ'త  జ్ఞతివారి) నగరాలు ఉండే చోటాలో, ఈ రోజ్ఞ 

మృత స్ముదాం (Dead Sea) ఉంది. దాని పేరు ఇల్ల ఎందుకు ప్డిందంటే అందులో 

గంధ్క్ం మరియు పటాష  (Sulphur and Potash) అతయధిక్ంగా ఉండటం వలా అందులో 

ఏ జీవరాశి గానీ వృక్ష రాశి గానీ నివసించజ్ఞలదు.  

الْقَ  ََكنُ مجت  ةِْريَ ٰهِذهِ  اَْهلََها  ْوا اِنَّ 
 مجن لِِمْْيَ ظٰ 
فِيْ قَاَل  اِنَّ  لُوْ   ُ قَ   محشا ط  َها  ََنُْن  ال ْوا 

فِْيَها  بَِمْن  َواَْهلَٗه٘ حمس  اَْعلَُم  َينَّٗه  ِ نَلَُنج 
 اْمَراَتَٗهحمس ََكنَْت ِمَن الْغِٰبِيَْن  

  اِْلَّ
  

َء   ٓ ا ِسْ ا٘ اَْن َجآَءْت رُُسلَُنا لُْوط  َولَمَّ
َذرَْع  وََض   بِِهمْ  بِِهْم  قَا   اَق  َْل   لُْواوَّ

َوَْل   اِ ََتَْف  مُ ََتَْزْنيمط  َك وْ جج َن نَّا 
ِمَن   ََكنَْت  اْمَراَتََك  اِْلَّ  َواَْهلََك 

    الْغِٰبِيَْن 
الَْقْريَةِ   ٰهِذهِ  اَْهِل   

ُمْْنِلُْوَن لََعٰ٘ اِنَّا 
ََكنُْوا  بَِما  َمآءِ  السَّ َِن  م  رِْجز ا 

   َيْفُسُقْوَن 
اٰيَ لَقَ وَ  ِمْنَها٘  تََّرْكَنا  بَ ْد   ۣ ل َِقْومٍ ة   ي َِنة  

   َن يَّْعقِلُوْ 
َفَقاَل َمدْ   ٰلٰ اِ وَ  ُشَعْيب احمل  اََخاُهْم  َيَن 
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ప్ంపాము.20  అతన ఇల్ల అనాాడు: "నా 

జ్ఞతి పా్జల్లరా! కేవలం అలా్లహ నే 

ఆరాధించండి. మరియు అంతిమ దినం 

కొరకు నిరీకిిసూత  (భయప్డుతూ) ఉండండి. 

మరియు దౌరజ నయప్రులుగా భూమిలో క్లాోలం 

ర్చకతిత సూత  తిరగక్ండి!"  

37. అయినా వారు అతనిా అస్తుయడని 

తిరస్కరించారు, అపుపడు వారిని భూకంపం 

ప్ట్టట కునాది, అపుపడు వారు  తమ 

ఇండాలోనే, (చచిే) శవాలుగా మారి ప్డి 
పోయారు.  

38. మరియు వాస్త వంగా, 'ఆద  మరియు 

స్'మూద  జ్ఞతుల వారి (వినాశ) విషయం 

(మిగిలి పోయిన) వారి నివాస్ స్థ ల్లల నండి, 

మీకు స్పషట ంగా తెలుసుత నాది. 21 వాస్త వానికి, 

వారు (స్తాయనిా) గర హించేవారు అయి 

నప్పటికీ, షై'తాన  వారి క్రమలన వారికి 

మంచివిగా క్నబడేటటా్టచేశాడు. ఆ తరువాత 

వారిని (రుజ్ఞ) మారగ ం నండి తొలగించాడు.  

39. ఇక్ ఖారూన , 22 ఫిర 'ఔన  మరియు 

హామానలన23  (కూడా మేము ఇదే విధ్ంగా 

నాశనం చేశాము). వాస్త వానికి, మూసా వారి 

వదద కు స్పషట మైన సూచనలన తీసుకొని 

వచాేడు; కాని వారు భూమిలో అహంభావం 

చూపారు. కావున వారు (మా శిక్షనండి) 

తపపంచ్చకోలేక్ పోయారు.  

40. కావున పా్తి ఒక్కరినీ మేము అతని 

పాపానికి బదులుగా ప్ట్టట కునాాము. వారిలో 

కొందరిపైకి మేము 'తుఫాన  గాలిని 
 

20) షు'ఐబ  ('అ.స్.) గాథకు చూడండి, 11:85-93.  

 21) 'ఆద  జ్ఞతివారి నివాస్ం – అ'హ్ఖాఫ్ – యమన  లోని హ'దరమౌత  దగగ ర ఉంది. 

స్'మూద  జ్ఞతివారి నివాస్ం మదాయన  'సాలి'హ , అనేది, 'హిజ్ఞ'జ  ఉతత ర పాాంతంలో 

మదీనహ మునవవరహ - తబూక ల మధ్య, స్'ఊది 'అర్చబియాలో ఉంది. . చూడండి, 9:7.  

22) ఖారూన  గాథకు చూడండి, 28:76-82.  

23) హామాన  గాథకు చూడండి, 28:6.  

اْعُبُدوا   اَْلَْوَم    اّلٰلَ يَٰقْوِم  َوارُْجوا 
اْْلَْرِض  ِف  َتْعَثْوا  َوَْل  اْْلِٰخَر 

   ُمْفِسِدْيَن 
 

الرَّ  فَاََخَذْتُهُم  بُْوُه  ُة  ْجفَ فََكذَّ
 يمن  ٰجثِِمْْيَ  هِمْ فَاَْصَبُحْوا ِفْ َدارِ 

  
وَّ  ا  ا َثُمْودَ وَََعد  لَُكْم  ْد  قَ وَ   ا  َ تََّبْيَّ

ٰسِكنِِهمْ  مَّ ِْن  لَُهُم يحم  م  َوَزيََّن 
َعِن   ُهْم  فََصدَّ اَْعَمالَُهْم  ْيٰطُن  الشَّ

بِْيِل َوََكنُْوا ُمْستَْبِِصِيَْن   يحض السَّ
 
وَ ا َوقَ  َوفِرَْعْوَن  َولََقْد  يمط  مٰنَ ا هَ ُرْوَن 

مج  بِاْلَي ِنِٰت وْٰس َجآَءُهْم   
وْ فَ  ِف  اْسَتْكَبُ وَ ْرِض ْْلَ اا  ََكنُْوا   َما 

 ممه ٰسبِقِْْيَ 
بَِذْۣنبِهٖ  اََخْذنَا  ْن  مجت  فَّلُُكًّ  مَّ فَِمْنُهْم 

ْن   اَرَْسلَْنا َعلَْيهِ َحاِصب امجت َوِمْنُهْم مَّ
ْن   مَّ َوِمْنُهْم  ْيَحُةمجت  الصَّ اََخَذتُْه 
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ప్ంపాము.24 మరి కొందరిని ఒక్ 

భయంక్రమైన గరజ న ('స్య 'హా) చికికంచ్చ 

కునాది. 25  ఇంకా కొందరిని భూమిలోనికి 

కూరిేవేశాము, 26 ఇంకా ఇతరులన ముంచి 

వేశాము. 27  మరియు అలా్లహ  వారి కల్లంటి 

అనాయయం చేసేవాడు కాడు, కాని వార్చ 

తమకు తాము అనాయయం చేసుకునాారు.  

41. అలా్లహ న వదిలి ఇతరులన స్ంరక్ష 

కులుగా చేసుకునావారి ఉప్మానానిా సాలె్

పురుగు నిరిమంచ్చకునా ఇంటితో పోలే 
వచ్చే. నిశేయంగా, అనిాటి క్ంటే 

బలహీనమైన ఇలాు సాలపురుగు ఇలాే! వారిది 

తెలుసుకుంటే ఎంత బాగుండేది! 28  

42. వారు ఆయనన వదిలి దేనిని 

పాారిథ సుత నాారో, అలా్లహ కు బాగా తెలుసు. 

మరియు ఆయన స్రవ శకిత మంతుడు మహా 

వివేక్వంతుడు.  

43. మరియు ఈ ఉదాహరణలన మేము 

పా్జలకు (అరథ ంచేసుకోవాలని) ఇసుత నాాము. 

మరియు జా్ఞనం గలవారు తప్ప ఇతరులు 

వీటిని అరథ ం చేసుకోలేరు.  

44. అలా్లహ  ఆకాశాలన మరియు భూమిని 

స్తయబదాంగా స్ృష్ట ంచాడు. నిశేయంగా, 

విశవసించే వారికి ఇందులో ఒక్ సూచన ఉంది.  

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

 
24) 'తుఫాన  గాలి 'ఆద  జ్ఞతివారిపై వచిేంది.  

25) ఈ శిక్ష వచిేన వారు స్'మూద  జ్ఞతివారు.  

26) ఇది ఖారూన కు స్ంభవించిన శిక్ష.  

27) ఇది ఫిర 'ఔన  మరియు అతని సైనికులకు స్ంభవించిన శిక్ష.  

28) ఏ విధ్ంగానైతే సాలపురుగు అలాిన ఇలాు బలహీనమైనదో! అదే విధ్ంగా అలా్లహ  
(సు.త.) న వదలి ఇతరులన ఆరాధించే వారి ఆరాధ్న కూడా వయరథ మైనదే. ఎందుక్ంటే 

వారు (ఆ దేవతలు) తమన ఆరాధించేవారికి ఎల్లంటి స్హాయం చేయలేరు. 

----- 

َوِمْنهُ َسفْ خَ  اْْلَْرَضمجت  بِهِ  مَّ َنا  ْن  ْم 
ََكَن  وَ مجت  اَْغَرْقَنا   ُهمْ مَ لِ ظْ َِلَ   اّلٰلُ َما 

  َولِٰكْن ََكنُْو٘ا اَنُْفَسُهْم َيْظلُِمْوَن  

ُدْوِن   ِمْن  َُذْوا  ِْيَن اَتَّ اَّلَّ   اّلٰلِ َمَثُل 
الَْعْنَكُبْوِتمجت   َكَمَثِل  اَْوَِلَآَء 

بَيْت ا اِ  ََذْت  اْلُُيْوِت اَوْ   َواِنَّ محش  َتَّ َهَن 
الْ  ََكنُ جحم  َكُبْوِت َعنْ َلَْيُت  ْوا لَْو 
   َن َيْعلَُموْ 

ِمْن    اّلٰلَ   نَّ اِ  يَْدُعْوَن  َما  َيْعلَُم 
ََشْ  ِمْن  الَْعزِيُْز    ُهوَ وَ محش  ءٍ ُدْونِٖه 

   اْْلَِكْيُم 
اْْلَْمثَ  لِلنَّاِس ا َوتِلَْك  نََْضِبَُها  مجت  ُل 

     ْونَ َوَما َيْعقِلَُها٘ اِْلَّ الْٰعلِمُ 
مٰ   اّلٰلُ َخلََق   َواْْلَْرَض وِٰت  السَّ
ِفْ محش  بِاْْلَق ِ    يَة  َْلٰ   ذٰلَِك   اِنَّ 

 ِ  خجم لُْمْؤِمنِْْيَ ل 
 

 


