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45.  [*] (ఓ ప్ర వకా్త!) నీపై దివయజా్ఞనం 

(వ'హీ) ద్వారా అవతరంప్జేయబడిన 

గ్ర ంధాన్ని చదివి విన్నపంచు మరయు నమా'జ్ 
ను సా్థపంచు. న్నశ్చయంగా, నమా'జ్ అశీ్లల 

మైన ప్నుల నుండి మరయు అధర్మమైన 

ప్నుల నుండి న్నషేధిస్త ంది. మరయు అలీ్లహ్ 

ధాయనమే (అన్నిటి కంటే) గొప్పది. మరయు 

మీరు చేసేదంతా అలీ్లహ్కు బాగా తెలుస్.  

46. (*) మరయు నీవు గ్ర ంధ ప్ర జలతో – 

దురామరాాన్ని అవలంబంచిన వారతో తప్ప – 

కేవలం ఉతత మమైన రీతిలోనే వాదించు. 29  

మరయు వారతో ఇల్ల అను: "మేము మా 

వదద కు అవతరంప్జేయబడిన ద్వన్నన్న 

మరయు మీ వదద కు అవతరంప్జేయబడిన 

ద్వన్నన్న విశ్ాసంచాము. మరయు మా 

ఆరాధయదేవుడు మరయు మీ ఆరాధయ 

దేవుడు ఒకకడే (అలీ్లహ్). మరయు మేము 

ముసీంలమై (ఆయనకే విధేయులమై) 

ఉన్నిము."  

47. (ఓ ము'హమమద్!) ఈ విధంగా మేము 

నీ పై ఈ గ్ర ంధాన్ని అవతరంప్జేశాము. 

క్తవున మేము (ఇంతకు పూర్ాం) గ్ర ంధాన్ని 

ఇచిచన వారలో కందరు దీన్నన్న విశ్ాసస్థత రు.30 

మరయు ఇతర్ ప్ర జలలో నుండి కూడా 

కందరు దీన్నన్న విశ్ాసస్థత రు.31  మరయు మా 

సూచనలను సతయ-తిర్ స్థకరులు తప్ప 

మరెవారూ తిర్సకరంచరు.32  

48.  మరయు (ఓ ము'హమమద్!) ఇంతకు 

పూర్ాం నీవు ఏ గ్ర ంధాన్ని కూడా చదివే  

 

29) చూడండి, 16:125.  

30) వీరు 'అబ్దద లీ్లహ్ బన్-సల్లం మరయు ఇతరులు.  

31) వీరు మకకహ ముష్రర కులలో నుండి కందరు.  

32) ఇటువంటి ఆయాతులకు చూడండి, 31:32, 40:63 మరయు 41:28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َما٘   الِْكتِٰب   اُوِْحَ اُتُْل  ِمَن  اََِلَْك 
َتْنٰٰه   لٰوَة  الصَّ اِنَّ  لٰوَةمحش  الصَّ َواَقِِم 

َوالْمُ  الَْفْحَشآءِ  وَ ْن َعِن  ُر  كْ ََلَِكرِمحش 
محش    اّلٰلِ  َما ْعلَ يَ   اّلٰلُ وَ اَْكََبُ ُم 

     تَْصَنُعْوَن 
 

اَِلَّ  الِْكتِٰب  اَْهَل  ُُتَادِلُْو٘ا  َوََل 
اِ  اَْحَسُنحمس  ِِهَ  ِْيَن  بِالَِِّتْ  اَلَّ َلَّ 

ِْي٘   بِاَلَّ اَٰمنَّا  َوقُْولُْو٘ا  ِمْنُهْم  َظلَُمْوا 
اََِلْ  َواُنْزَِل  اََِلَْنا  وَ كُ اُنْزَِل  ٰ ْم   ا نَ هُ اِل

ٰ وَ  ََنْنُ   ُهُكمْ اِل وَّ  َله   َواِحٌد 
   ُمْسلُِمْوَن 

 
 

الِْكتَٰبمحش  اََِلَْك  اَنَْزْْلَا٘  َوَكٰذلَِك 
الِْكتَٰب   اٰتَْينُٰهُم  ِْيَن  يُْؤِمُنْوَن فَاَلَّ

بِٖهمحش  يُّْؤِمُن  َمْن  ٰهُ٘ؤََلِٓء  َوِمْن  بِٖهمجت 
الْكٰفُِروْ  اَِلَّ  بِاٰيٰتَِنا٘  ََيَْحُد   نَ َوَما 

    
كُ مَ وَ  مِ ا  َقْبلِٖه  ِمْن  َتْتلُْوا    نْ ْنَت 
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వాడవు క్తవు మరయు దేన్నన్న కూడా నీ కుడి 

చేతితో వార సే వాడవూ క్తవు. 33 అల్ల 

జరగివుంటే ఈ అసతయవాదులు తప్పక 

అనుమాన్నన్నకి గురఅయి ఉండేవారు.  

49. వాసత వాన్నకి ఇవి, సపష్ట మైన సూచనలు 

(ఖుర్ఆన్ ఆయాత్) జా్ఞనమివాబడిన వార 

హృదయాలలో (భదర ంగా) ఉంచబడాాయి. 

మరయు మా సూచనలను (ఆయాత్ లను) 

దురామరాులు తప్ప మరెవారూ 

తిర్సకరంచరు.  

50. మరయు వారు ఇల్ల అంటారు: 

"ఇతన్న ప్ర భువు తర్ఫు నుండి ఇతన్న మీద 

అదుుత సంకేతాలు ఎందుకు అవతరంప్ 

జేయబడ లేదు?" వారతో ఇల్ల అను: 

"న్నశ్చయంగా, అదుుత సంకేతాలనీి 

అలీ్లహ్ దగా్ర్నే ఉన్నియి. 34  మరయు 

నేను కేవలం సపష్ట ంగా హెచచరక చేసేవాడను 

మాతర మే!"  

51. ఏమీ? వాసత వాన్నకి మేము నీపై 

అవతరంప్జేసన ఈ గ్ర ంధం (ఖుర్ఆన్) వారకి 

విన్నపంచబడుతోంది కద్వ! ఇది వారకి 

చాలద్వ? 35 న్నశ్చయంగా, ఇందులో విశ్ాసంచే 

ప్ర జలకు క్తరుణ్యం మరయు హితబోధ 

లున్నియి.  

52.  (ఓ ము'హమమద్!) వారతో ఇల్ల అను: 

"న్నకూ మరయు మీకూ మధయ స్థకిిగా 

 

33) చూడండి, 7:157, 158.  

34) చూడండి, 6:109. 

35) ఖుర్ఆన్, అలీ్లహ్ (స్.త.) అదుుత సంకేతాలలో ఒకటి. అందుకే ఖుర్ఆన్లో అలీ్లహ్ 

(స్.త.) ద్వన్నవంటి ఒకక సూరహ్నైనా ర్చించి తెమమన్న సతయ-తిర్స్థకరులతో సవాలు 

చేశాడు. క్తన్న వారు ఈ న్నటికీ ద్వన్నన్న పూరాచేయలేక పోయారు. ఇంతకంటే మంచి 

అదుుత సంకేతం ఇంకేం క్తవాలి? విశ్ాసంచన్నవారు ఎన్ని అదుుత సంకేతాలు చూసన్న 

విశ్ాసంచరు. ఉద్వహర్ణ్కు: ఫిర్'ఔన్ మరయు అతన్న జ్ఞతివారు.  

اًِذا تٰ كِ  بَِيِمْينَِك  هه  ََتُطُّ ََل  وَّ ٍب 
ْرتَاَب الُْمْبِطلُْوَن     َلَّ

 
بَي ِنٌٰت  اٰيٌٰتٌۣ  ُهَو  ُصُدْورِ  بَْل  ِِفْ   

ََيَْحُد   َوَما  الْعِلَْممحش  اُْوتُوا  ِْيَن  اَلَّ
  بِاٰيٰتَِنا٘ اَِلَّ الٰظلُِمْوَن 

 
 
لَوْ ا َوقَ  ِنْ   ََل٘ لُْوا  م  اٰيٌٰت  َعلَْيهِ    اُنْزَِل 
ِ رَّ  ِعْنَد  هٖ ب  اَْلٰيُٰت  اِنََّما  قُْل  محش  اّلٰلِ محش 

بِْْيٌ     َواِنََّما٘ اَنَا نَِذيٌْر مُّ
 
  

يَ  َعلَْيَك  اََولَْم  اَنَْزْْلَا  اَنَّا٘  ْكفِِهْم 
الِْكتَٰب ُيْتٰٰل َعلَْيِهْممحش اِنَّ ِِفْ ذٰلَِك  

ذِكْ   خجم ْؤِمُنْوَن  يُّ  ي لَِقْومٍ رٰ لَرَْْحًَة وَّ
 

َكٰٰف   َوبَيَْنُكْم  بَ   بِاّلٰلِ قُْل  ْيِِنْ 
ٰموِٰت  السَّ ِِف  َما  َيْعلَُم  َشِهْيًدامجت 
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అలీ్లహ్ యే చాలు! ఆక్తశాలలోనూ మరయు 

భూమి లోనూ ఉని సమసత మూ ఆయనకు 

తెలుస్." మరయు ఎవరైెతే, అసతాయన్ని 

విశ్ాసంచి, అలీ్లహ్ ను తిర్సకరస్థత రో, 

అల్లంటి వారే నష్ట ప్డేవారు.  

53. మరయు వారు (అవిశాాస్లు) శిక్షను 

తార్గా తీస్కుర్మమన్న న్ననుి 

కోరుతున్నిరు.36  మరయు ద్వన్నకై ఒక 

గ్డువు (అలీ్లహ్ తర్ఫు నుండి) 

న్నర్ణ యించబడి ఉండకపోతే! ఆ శిక్ష వారపై 

ఎప్పపడో వచిచ ప్డి ఉండేది. మరయు 

న్నశ్చయంగా, అది వారకి తెలియకుండానే 

అకస్థమతుత గా వచిచ వార మీద ప్డనునిది!  

54. వారు (అవిశాాస్లు) శిక్షను తార్గా 

తీస్కుర్మమన్న న్ననుి కోరుతున్నిరు. 

మరయు న్నశ్చయంగా నర్క్తగిి సతయ-

తిర్స్థకరులను చుటుట ముట్ట నునిది.  

55. ఆ రోజు, శిక్ష వార పైనుండి మరయు 

వార పాద్వల కిర ంది నుండి వారన్న 

కముమకునిప్పపడు, వారతో ఇల్ల అనబడు 

తుంది: "మీరు చేసూత  ఉండిన కర్మల 

ఫలితాన్ని చవి చూడండి."  

56. ఓ విశ్ాసంచిన న్న ద్వస్ల్లరా! 

న్నశ్చయంగా, న్న భూమి ఎంతో విశాలమైనది. 

క్తవున మీరు కేవలం ననేి ఆరాధించండి. 37  

57. ప్ర తి ప్రర ణి చావును చవిచూస్త ంది. ఆ 

తరువాత మీర్ందరూ మా వైప్పనకే మర్లింప్ 

బడతారు.  

 

36) చూడండి, 8:32. 

37) ఏ సాలంలోనైతే అలీ్లహ్ (స్.త.)ను ఆరాధించడం కష్ట మయిపోతుందో మరయు ఇసీ్థం 

ధర్మం మీద న్నలువడం దుర్ుర్మవుతుందో అల్లంటి చోటునుండి ప్ర సా్థనం (హిజర త్) 

చేయటాన్నకి అనుమతి ఇవాబడింది. ఉద్వహర్ణ్కు మొట్ట మొదటి ముసీంలు 'హబషాకు, 

ప్ర సా్థనం చేశారు, ద్వన్న తరువాత మదీనహ కు. 

 ِ ب اَٰمُنْوا  ِْيَن 
َواَلَّ اْْلَاِطِل  َواَْلَْرِضمحش 
ُهُم  بِاّلٰلِ َوَكَفُرْوا   ٰٓئَِك  اُول حمل 
ْوَن     اْْلِِٰسُ

  
بِالَْعَذاِبمحش  لَْوََل٘ وَ   َويَْسَتْعِجلُْونََك 

الْعَ جَ اَ  َآَءُهُم  َّلَّ َسًّمي  مُّ   محشاُب ذَ ٌل 
  َوََلَاْتَِينَُّهْم َبْغَتًة وَُّهْم ََل يَْشُعُرْوَن  

 
  

َواِ  بِالَْعَذاِبمحش  نَّ يَْسَتْعِجلُْونََك 
 يحض َجَهنََّم لَُمِحْيَطٌةٌۣ بِالْكٰفِرِيَْن 

 
فَْوقِِهْم  ِمْن  الَْعَذاُب  َيْغٰشىُهُم  يَْوَم 

َتْ  اَرْجُ َوِمْن  ذُْوقُْوا  ِهمْ لِ ِت  َويَُقْوُل   
   َملُْوَن عْ ْم تَ َما ُكْنتُ 

اَرِِْضْ  اِنَّ  اَٰمُنْو٘ا  ِْيَن  اَلَّ يٰعَِبادَِي 
   َواِسَعٌة فَاِيَّاَي فَاْعُبُدْوِن 

اََِلَْنا  ُثمَّ  الَْمْوِتيمط  َذآئَِقُة  َنْفٍس  ُُكُّ 
   تُرَْجُعْوَن 
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58.  ఇక ఎవరైెతే విశ్ాసంచి, సతాకరాయలు 

చేస్థత రో! వారకి మేము సారా్ంలో గొప్ప 

భవన్నలలో సార్ న్నవాసం ఇస్థత ము. ద్వన్న కిర ంద 

సెలయేళ్ళు ప్ర వహిసూత  ఉంటాయి. అకకడ 

వారు శాశ్ాతంగా ఉంటారు. సతాకరాయలు 

చేసన వార ప్ర తిఫలం ఎంత శ్రర ష్ఠ మైనది!  

59.  అల్లంటి వారే! సహనం వహించిన 

వారు మరయు తమ ప్ర భువును 

నముమకుని వారు!  

60.  మరయు (ప్ర ప్ంచంలో) ఎన్ని 

పార ణులున్నియి. అవి తమ ఆహారాన్ని 

మోస్కుంటూ తిర్గ్వు! అలీ్లహ్ యే వాటికీ 

మరయు మీకు కూడా జీవన్నపాధిన్న 

సమకూరుచతున్నిడు. మరయు ఆయనే 

సర్ాం వినేవాడు, సర్ాజాుడు.  

61.  మరయు ఒకవేళ నీవు వారతో: 

"ఆక్తశాలనూ మరయు భూమినీ సృష్రట ంచి, 

సూర్య-చందుర లను ఉప్యుకాంగా చేసంది 

ఎవరు?" అన్న అడిగితే, వారు తప్పక: 

"అలీ్లహ్!" అన్న అంటారు. అయిన్న వారు 

ఎందుకు మోసగింప్బడుతున్నిరు (సతయం 

నుండి మర్లింప్బడుతున్నిరు)?  

62.  అలీ్లహ్ తన ద్వస్లలో, తాను కోరన 

వారకి జీవన్నపాధిన్న ప్పష్కలంగా ప్ర స్థదిస్థత డు 

మరయు తాను కోరన వారకి ద్వన్నన్న కుదించి 

ఇస్థత డు. న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్కు ప్ర తిద్వన్నన్న 

గురంచి బాగా తెలుస్. 38  

 

38) అలీ్లహ్ (స్.త.) ఇహలోకంలో ప్ర స్థదించే ధనసంప్తుత లకు విశాాసంతో, సతాకరాయ 

లతో సంబంధం లేదు. అలీ్లహ్ (స్.త.) ధనసంప్తుత లు, హోద్వలు ఇచేచది లేక 

పేదవారగా ఉంచేది కూడా మానవులను ప్రీకిించడాన్నకే. ఇహలోక జీవితం అతి సాలప 

మైనది. క్తనీ శాశ్ాతమైన ప్ర్లోక జీవితంలో కేవలం విశాాస్లై సతాకరాయలు చేస అలీ్లహ్ 

وََعِملُوا   اَٰمُنْوا  ِْيَن   ٰصلِٰحِت الَواَلَّ
اَّْلَنَّةِ  َْلُ  َِن  م  َِئنَُّهْم  َُتْرِْي    ا َرًف غُ َبو 

فِيَْهامحش  ٰخِِلِْيَن  اَْلَنْٰهُر  َتْتَِها  ِمْن 
    ىحج نِْعَم اَْجُر الْٰعِملِْْيَ 

 ِ َولََعٰ  اَلَّ ْوا  َصََبُ  َرب ِِهمْ ْيَن 
ُْوَن     َيَتَوَّكَّ

رِزَْقَهاجمس َتِْمُل  َدآبٍَّة َلَّ  ِْن  م   َوََكَي ِْن 
وَ زُ رْ يَ   ّلٰلُ اَ  َواِيَّاُكْمحمس    ُهوَ ُقَها 

مِ     لَْعلِْيُم  اْيعُ السَّ
 

ٰموِٰت  ْن َخلََق السَّ َولَئِْن َساَْْلَُهْم مَّ
ْمَس وَ  الشَّ َر  الَْقَمَر  َواَْلَْرَض وََسخَّ

   مجت فَاَّٰٰن يُْؤفَُكْوَن اّلٰلُ ََلَُقْولُنَّ 
 
 

ََّشآءُ   اّلَٰلُ  ي لَِمْن  ِْزَق  ْن  مِ   يَبُْسُط الر 
اِنَّ  هٖ  دِِعَبا  َلهمحش  ِ   اّلٰلَ َويَْقِدُر   ل ِ كُ ب
   ٍء َعلِْيٌم َشْ 
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63.  మరయు ఒకవేళ నీవు వారతో: 

"ఆక్తశ్ం నుండి నీటిన్న కురపంచి, ద్వన్న నుండి 

న్నరీీవంగా ఉని భూమికి  జీవితాన్ని ఇచిచంది 

ఎవరు?" అన్న అడిగితే, వారు తప్పకుండా: 

"అలీ్లహ్!" అన్న అంటారు. నీవు ఇల్ల అను: 

"సకల స్తత తార లు అలీ్లహ్కే శోభిస్థత యి !" క్తన్న 

చాల్ల మంది అరా్ం చేస్కోలేరు. 39  

64.  మరయు ఈ పార ప్ంచిక జీవితం కేవలం 

విన్నద క్తలకిేప్ం మరయు కీర డ మాతర మే. 

మరయు అసలు ప్ర్లోక గ్ృహ జీవితమే 

వాసత వమైన జీవితం. ఇది వారు తెలుస్కుంటే 

ఎంత బాగుండేది!  

65.  వారు న్నవలోకి ఎకికనప్పపడు తమ 

భకాిన్న కేవలం అలీ్లహ్కు మాతర మే 

ప్ర తేయకించుకన్న, ఆయననే పార రాస్థత రు; క్తన్న 

ఆయన వారన్న ర్కిించి నేల మీదకు తీస్కు 

రాగానే ఆయనకు స్థటి కలిపంచస్థగుతారు.40  

 

(స్.త.) అనుమతితో సారా్ం పందినవారకే ఎడతెగ్న్న శాశ్ాత స్ఖసంతోషాలు 

ఉంటాయి.  

39) దీన్నన్న అరా్ం చేస్కోవటాన్నకి వారు తమ తెలివిన్న ఉప్యోగించరు. క్తవున వారు 

విగ్ర హాలను, జిన్నితులను, చచిచన వారన్న, ప్పణ్య ప్పరుషులను, దైవదూతలను 

మొదలైన వాటిన్న తమ ఆరాధయదైవాలుగా చేస్కుంటారు.  

40) ఇకిర మ (ర్'ది.'అ.) మకకహ విజయం సమయంలో మకకహ విడిచి పారపోతాడు. అతడు 

ఒక న్నవలో ఎకికపోతూ ఉండగా అది ప్ర మాదంలో చికుకకుంటుంది. ద్వన్నలో ఉనివారు 

ప్ర్సపర్ం ఇల్ల చెప్పుకుంటారు: ''అలీ్లహ్ (స్.త.)ను వేడుకోండి. ఆయన తప్ప 

మమమలిి మరెవారూ క్తపాడలేరు.'' అప్పడు అతడు ఆలోచిస్థత డు: ''సముదర ంలో అలీ్లహ్ 

(స్.త.) తప్ప మరొకరు క్తపాడలేకుంటే నేలపై కూడా ఇతరులవారూ క్తపాడలేరు. 

ఒకవేళ తాను ఇకకడి నుండి బర తికి బయట్ప్డితే దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) సన్నిధిలోకి పోయి 

ఇసీ్థం స్వాకరస్థత ను.'' అన్న అనుకుంటాడు. అదేవిధంగా జరుగుతుంది. అతడు (ర్'ది.'అ.) 

ఇసీ్థం స్వాకరంచి ఇసీ్థం ప్ర చార్ంలో చాల్ల పాటుప్డాత రు. (ఇబ్ని-కస్వ'ర్).  

ِمَن   َل  نَّزَّ ْن  مَّ َساَْْلَُهْم  َولَئِْن 
َمآءِ َمآًء فَاَْحَيا بِهِ اَْلَ  ْرَض ِمْنٌۣ  السَّ
ََلَُقْولُنَّ   َمْوتَِها  قُِل اّلٰلُ َبْعِد  محش 

ِ اْْلَْمُد   ََل ّلِلٰ اَْكََثُُهْم  بَْل  محش 
    خجملُْوَن قِ َيعْ 
ْنَيا٘ وَ  ادلُّ اْْلَيٰوُة  ٰهِذهِ  لَْهٌو   اَِلَّ   َما 

لَِٰهَ   اَْلِٰخَرَة  اَر  ادلَّ َواِنَّ  لَعٌِبمحش  وَّ
   اْْلََيَواُنجحم لَْو ََكنُْوا َيْعلَُمْوَن 

 
َدَعُوا   الُْفلِْك  ِِف  َركُِبْوا    اّلٰلَ فَاَِذا 

ََنٰىُهْم  ا  فَلَمَّ ِْيَنمخف  ادل  َلُ  ُُمْلِِصْْيَ 
ِ  اَِل   يحض ا ُهْم يُْْشُِكْوَن ذَ اِ  الََْب 
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66.  ఈ విధంగా మేము వారకి ప్ర స్థదించిన 

వాటికి కృతఘ్నిలై (పార ప్ంచిక) భోగ్ 

భాగాయలలో మున్నగి ఉని (ద్వన్న ఫలితం) 

వారు మునుమందు తెలుస్కుంటారు.  

67. ఏమీ? వారకి తెలియద్వ? న్నశ్చయంగా, 

మేము 'హర్మ్ ను (మకకహ ను) ఒక శాంతి 

న్నలయంగా నలకల్లపమన్న! 41 మరయు 

వార చుటుట  ప్ర కకల ఉని ప్ర జలు ఎగ్రేస్కు 

పోబడుతున్నిర్న్న? అయిన్న వారు 

అసతాయన్ని నమిమ, అలీ్లహ్ అనుగ్ర హాన్ని 

తిర్సకరస్థత రా?  

68. మరయు అలీ్లహ్ మీద అబదా్వలు 

కలిపంచే వాన్నకంటే, లేక తన వదద కు సతయం 

వచిచనప్పడు ద్వన్నన్న అబదామన్న తిర్సకరంచే 

వాన్నకంటే, ఎకుకవ దురామరాుడు ఎవడు? 

ఏమీ? ఇల్లంటి సతయ-తిర్స్థకరులకు నర్కమే 

న్నవాస సాలం క్తద్వ?  

69. మరయు ఎవరైెతే మా కర్కు 

హృదయ పూర్ాకంగా పాటుప్డతారో, వారకి 

మేము మా మారాాల వైప్పనకు 

మారా్దర్శకతాం చేస్థత ము. మరయు 

న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ సజీనులకు తోడుగా 

ఉంటాడు. (1/8)  

***** 

 

 41) చూడండి, 28:57.                       *** 

ِ ُروْ َِلَْكفُ  َما٘ اٰتَْينُٰهْمحمت َوَِلََتَمتَُّعْوايحم ا ب
   فََسْوَف َيْعلَُمْوَن 

َجَعلْنَ  اَنَّا  يََرْوا  اٰمًِنا اََولَْم  َحَرًما  ا 
َحْولِِهْممحش   ِمْن  اْلَّاُس  ُف  يَُتَخطَّ وَّ

َوبِنِْعَمةِ   يُْؤِمُنْوَن    ّلٰلِ ااَفَبِاْْلَاِطِل 
     َن ُروْ فُ يَكْ 

 
ا ِن  ِممَّ اَْظلَُم    اّلٰلِ لََعَ  ي  فَْتٰ َوَمْن 

ا َجآَءههمحش   ِ لَمَّ َب بِاْْلَق 
َكِذبًا اَْو َكذَّ

َمثًْوي  َجَهنََّم  ِِفْ  ل ِلْكِٰفرِيَْن    اَلَيَْس 
  
 

َْلَْهِدَينَُّهْم  فِْيَنا  ٰجَهُدْوا  ِْيَن  َواَلَّ
 خجم  ْْيَ ُمْحِسنِ الْ لََمَع    اّلٰلَ ُسُبلََنامحش َواِنَّ  

  



وم   -30   భాగం: 21 30. సూరహ్ అర్-రూమ్ 812 21 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ الرُّ

 30. సూరహ్ అర్-రూమ్ 

అర్-రూమ్: బైజంతీన్ (Estern Roman Empire / The Byzantine / 

Constantinople) అంటే రోమన్ సామా్రజ్యం. వీరు గ్ర ంథప్ర జలు (కైైసత వులు). 

ప్రియన్లు అగిి పూజ్ఞరులు. ఆ క్తలంలో ఈ రెండే పదద  స్థమాాజ్ఞయలు ఉండేవి. ఈ 

సూర్హ్ మధయ మకకహ క్తలంలో, ప్ర సా్థనం (హిజర త్) కంటే 6-7 సంవతసరాలకు  

ముందు (కీర .శ్. 615-616)లలో అవతరంప్జేయబడింది. కైైసత వ రాజులైన 

రోమన్లు, ప్రియన్ లకు జేరూసలం మరయు ఇతర్ భాగాలు కోలోపతారు. 

ప్రియనులంటే ఇష్ట ప్డే మకకహ ముష్రర కులు దీన్నకి సంతోష్ప్డి దైవప్ర వకా 

('స'అ.స.)ను మరయు అతన్న తోటి ముసీంలను ఎగ్తాళిచేస్థత రు. అప్పపడు ఈ 

సూర్హ్ అవతరంప్జేయబడుతుంది. అలీ్లహ్ (స్.త.) వాగాద నం ప్ర క్తర్ం 7 సంవ 

తసరాలలోనే రోమన్లు తిరగి జేరూసలంను తీస్కుంటారు. రోమన్ చకర వరా 

హెరాకల్ (Heraclius) ప్రియనులను ఓడించి వారన్న ఏసయా మైనర్ నుండి 

పార్దోర లుతాడు. చివర్కు కీర . శ్కం 626లో ప్రియన్ స్థమాాజయం పూరాగా న్నరూమలించ 

బడుతుంది. రోమన్ల ఈ విజయం ఖుర్ఆన్ లో చెప్పబడిన ద్వన్ని సతయ 

ప్రుస్త ంది. 60 ఆయాతులుని ఈ సూర్హ పేరు 2వ ఆయత్ నుండి 

తీస్కోబడింది. ఈ సమూహప్ప 4 (29-32) సూరాహ్లలో ఇది 2వది.  

అనంత కరుణామయుడు అప్రర 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * అలిఫ్-ల్లమ్-మీమ్.  

2. రోమన్లు ప్రాజితులయాయరు;  

3. తమ పరుగు భూభాగ్ంలోనే! మరయు 

వారు తమ ఈ ప్రాజయం తరువాత, తిరగి 

విజేతలు క్తగ్లరు 1 –  

4. (రాబోయే) కన్ని2 సంవతసరాలలోనే. 

మొదట్ నయిన్న, తరువాత నయిన్న 

న్నర్ణయాధిక్తర్ం కేవలం అలీ్లహ్దే మరయు ఆ 

రోజు విశాాస్లు సంతోష్ప్డతారు;  

 

1) పరుగు నేల అంటే షామ్ మరయు ఫలస్వత న్. 

2) బి'ద్ఇన్: అంటే, 3 నుండి 10 అన్న అరా్ం. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ْيمِ حِ الرَّْْحِٰن الرَّ  اّلٰلِ ِمْسِب 
 ممه الٓمّٓ 

ْوُم    يحض ُغلَِبِت الرُّ
َبْعِد   ِْنٌۣ  م  وَُهْم  اَْلَْرِض  اَْدَّٰن   ٘ ِِفْ

 يحض َسَيْغلُِبْوَن َغلَبِِهْم 
حمق   ِسنِْْيَ بِْضِع  ِ ِِفْ  ِمْن    ّلِلٰ اَْلَْمُر 

يَّفْ  َويَْوَمئٍِذ  َبْعُدمحش  َوِمْنٌۣ  ُح رَ َقْبُل 
 يحض  ْوَن ِمنُ ؤْ الْمُ 
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5. అలీ్లహ్ అండదండల వలీ. 3 ఆయన 

తాను కోరన వారకి సహాయం చేస్థత డు. 

మరయు ఆయనే సర్ా శ్కాిమంతుడు, అపార్ 

కరుణాప్ర ద్వత.  

6. మరయు (ఇది) అలీ్లహ్ చేసన వాగాద నం 

అలీ్లహ్ తన వాగాద న్నన్ని భంగ్ప్ర్చడు, క్తనీ 

వాసత వాన్నకి చాల్ల మందికి తెలియదు. 4   

7. వారకి ఇహలోక జీవితప్ప బాహయ రూప్ం 
మాతర మే తెలుస్ మరయు వారు 

ప్ర్లోక్తన్ని గురంచి ఏమరుపాటులో ప్డి 

ఉన్నిరు.  

8. ఏమీ? వారు తమలో తాము (ఎనిడూ) 

ఆలోచించ లేద్వ? ఆక్తశాలనూ భూమినీ 

మరయు వాటి మధయ ఉనిదంతా, అలీ్లహ్ 

సతయంతో ఒక న్నరీణ త గ్డువు కర్కు మాతర మే 

సృష్రట ంచాడన్న? అయిన్న న్నశ్చయంగా, 

ప్ర జలలో చాల్ల మంది తమ ప్ర భువును 

దరశంచ వలస ఉని వాసత వాన్ని 

తిర్సకరస్త న్నిరు.  

9. ఏమీ? వీరు భూమిపై ప్ర యాణ్ం 

చేయలేద్వ? వీర పూరాకుల గ్తి ఏమయిందో 

చూడటాన్నకి? వారు, వీరకంటే ఎకుకవ 

బలవంతులుగా ఉండేవారు మరయు వారు 

భూమిన్న బాగా దునేివారు, సేదయం చేసేవారు 

మరయు ద్వన్నపై, వీర కట్ట డాల కంటే ఎకుకవ 

కట్ట డాలు కటాట రు 5  మరయు వార వదద కు 

వార సందేశ్హరులు, సపష్ట మైన సూచనలు 

తీస్కన్న వచాచరు. అలీ్లహ్ వార కల్లంటి 

అన్నయయం చేయలేదు, క్తన్న వారే తమకు 

తాము అన్నయయం చేస్కున్నిరు.  

 
3) ఇది ద్వద్వప్ప ఎన్నమిది సంవతసరాల తరువాత 2 హిజీర లో (622 కీర స్త  శ్కంలో) క్తబోయే 

బదర ర్ యుదాం గురంచి చెప్పబడుతోంది.  

  4) ఇది రోమన్లు తిరగి విజేతలు అవుతార్ని వాగాద నం. అది పూరా అయింది.  

5) వంకర్ అక్షరాలలో ఉని వాకయం న్నబ్దల్ ఖుర్ఆన్లో ఈ విధంగా వాయఖ్యయన్నంచబడింది: 

''వారు ద్వన్నన్న వీరకంటే ఎకుకవ సంఖయలో వసంప్జేశారు.''   

َّ  مَ محش َيْنُْصُ اّلٰلِ بَِنْْصِ     ُهوَ َشآُءمحش وَ ْن ي
   يحض الَْعزِيُْز الرَِّحْيُم 

ُُيْلُِف  اّلٰلِ وَْعَد   ََل  وَْعَدهه    اّلٰلُ محش 
ََل  اْلَّاِس  اَْكََثَ  َولِٰكنَّ 

   َيْعلَُمْوَن 
اْْلَيٰوةِ   َِن  م  َظاهًِرا  َيْعلَُمْوَن 

وَُهمْ  ْنَياخمت  اَْلٰ   ادلُّ ُهْم  رَ خِ َعِن  ةِ 
   غٰفِلُْوَن 
َيتَ  َما ُروْ كَّ فَ اََولَْم  اَنُْفِسِهْميمط   ٘ ِِفْ ا 
ٰموِٰت َواَْلَْرَض َوَما   اّلٰلُ َخلََق   السَّ

 ِ ب  
اَِلَّ محش  بَيَْنُهَما٘  َسًّمي مُّ َواََجٍل   ِ اْْلَق 

بِلَِقآِئ   اْلَّاِس  َِن  م  َكثِْْيًا  َواِنَّ 
   لَكٰفُِرْوَن  َرب ِِهمْ 
َ اَوَ  يَِسْْيُ ل َفَيْنُظُرْوا    ْواْم  اَْلَْرِض  ِِف 
ِمْن  َن  ََك   َف َكيْ  ِْيَن  اَلَّ ََعقَِبُة 

ةً   قُوَّ ِمْنُهْم  اََشدَّ  ََكنُْو٘ا  َقْبلِِهْممحش 
اَْلَرْ  اَثَاُروا  اَْكََثَ وَّ َض وََعَمُروَْها٘ 

رُُسلُُهْم  وََجآَءْتُهْم  َعَمُروَْها  ا  ِممَّ
ََكَن   َفَما   ُهمْ مَ َِلَْظلِ   اّلٰلُ بِاْْلَي ِنِٰتمحش 
  ىجتْوَن  لِمُ ْظ يَ   َولِٰكْن ََكنُْو٘ا اَنُْفَسُهمْ 
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10. చివర్కు చెడు క్తరాయలు చేసన వార 

ముగింప్ప చెడుగానే జరగింది. ఎందుకంటే, 

వారు అలీ్లహ్ సూచనలను అబదా్వలన్న 

న్నరాకరంచే వారు వాటి గురంచి ఎగ్తాళి 

చేసేవారు.  

11. అలీ్లహ్యే సృష్రట  పార ర్ంభిస్థత డు, 

తరువాత ద్వన్నన్న తిరగి ఉన్నకిలోకి (పూర్ా 
సాతిలోకి) తెస్థత డు, ఆ తరువాత మీర్ంతా 

ఆయన వైప్పనకే మర్లింప్బడతారు.  

12. మరయు ప్ర ళయం నలకని రోజు, 

అప్రాధులందరూ దిగాుైంతి చెందుతారు.  

13. మరయు వారు అలీ్లహ్కు భాగ్ 

స్థాములుగా కలిపంచిన వారెవారూ వార 

సఫార్స్ చేయరు. మరయు వారు 

కలిపంచుకుని తమ భాగ్స్థాములను 

తిర్సకరస్థత రు.  

14. మరయు ఏ రోజున ప్ర ళయం 

నలకంటుందో, ఆ రోజు వారు విభిని 

వరాాలుగో విడిపోతారు.  

15. అప్పపడు ఎవరైెతే, విశ్ాసంచి, 

సతాకరాయలు చేస ఉంటారో, వారు సారా్ంలో 

ఆనందంతో ప్ర్వశించిపోతూ ఉంటారు.  

16. మరయు ఎవరైెతే సతయ-తిర్స్థకరులై 

మా సూచనలను మరయు ప్ర్లోక 
సమావేశాన్ని తిర్సకరంచారో, అల్లంటి 

వారు శిక్ష కర్కు హాజరు చేయబడతారు. 6  

17. క్తవున మీరు సాయంతర ము వేళ 

మరయు ఉదయం పూట్ అలీ్లహ్ ప్వితర తను 

కన్నయాడండి.  

18. మరయు ఆక్తశాలలోనూ మరయు 

భూమిలోనూ సర్ాస్తత తార లు ఆయన 

(అలీ్లహ్)కే మరయు సంధ్యయ క్తలంలోనూ 

మరయు మధ్యయహ్న క్తలంలోనూ (స్తత తార లు 

 

6) చూడండి, 7:147.  

اََسآُءوا  ِْيَن  اَلَّ ََعقَِبَة  ََكَن  ُثمَّ 
بِاٰيِٰت   بُْوا  َكذَّ اَْن  ي 

ٰ٘ ْوٓا   اّلٰلِ السُّ
 خجم َوََكنُْوا بَِها يَْسَتْهزُِءْوَن 

ُثمَّ    اّلَٰلُ  يُعِْيُدهه  ُثمَّ  اْْلَلَْق  َيْبَدُؤا 
      رَْجُعْونَ تُ  اََِلْهِ 
 

اَعُة   السَّ َتُقْوُم  لُِس  ُيبْ َويَْوَم 
   لُْمْجرُِمْوَن ا

ََكٓئِِهْم  ُُشَ ِْن  م  َُّهْم  ل يَُكْن  َولَْم 
ََكٓ    ئِِهْم كِٰفِرْيَن  ُشَفعُٰٓؤا َوََكنُْوا بُِْشَ

 
يَْوَمئٍِذ   اَعُة  السَّ َتُقْوُم  َويَْوَم 

   يََّتَفرَّقُْوَن 
 ٰ ا ِْيَن  اَلَّ ا  وَعَ َمنُ فَاَمَّ ا لُومِ ْوا 

َروَْض  ِِفْ  َفُهْم  ٍة الٰصلِٰحِت 
 ْ    ْوَن ََبُ ّيُّ

بِاٰيٰتَِنا  بُْوا  َوَكذَّ َكَفُرْوا  ِْيَن  اَلَّ ا  َواَمَّ
فَاُ  اَْلِٰخَرةِ  ِِف َولَِقآِئ  ٰٓئَِك  ول
ْوَن     الَْعَذاِب ُُمََْضُ

ُتْمُسْوَن   اّلٰلِ فَُسْبٰحَن   ِحْْيَ 
   وَِحْْيَ تُْصبُِحْوَن 

َواَْلَْرِض   ِِف   اْْلَْمدُ   َوَلُ  ٰموِٰت  السَّ
    ُتْظِهُرْوَن وَِّحْْيَ  ا وََعِشيي 



وم   -30   భాగం: 21 30. సూరహ్ అర్-రూమ్ 815 21 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ الرُّ
ఆయనకే)! 7   

19. ఆయన సజీవిన్న న్నరీీవి నుండి తీస్థత డు. 

మరయు న్నరీీవిన్న సజీవి నుండి తీస్థత డు. 

మరయు ఆయన, భూమి మృతి చెందిన 

తరువాత ద్వన్నకి పార ణ్ం పోస్థత డు. ఇదే విధంగా 

మీరు కూడా (గోరీల నుండి) వలికి 
తీయబడతారు.   

20. మరయు ఆయన సూచనలలో ఒకటి 

మిమమలిి మటిట నుండి సృష్రట ంచడం.8 ఆ 

తరువాత మీరు మానవులుగా (భూమిలో) 

వాయపస్త న్నిరు!  

21. మరయు ఆయన సూచనలలో; 

ఆయన మీ కర్కు మీ జ్ఞతి నుండియే – 

మీరు వారవదద  సౌఖయం పందటాన్నకి – మీ 

సహవాస్లను (అ'జ్ఞాజ్ లను) ప్పటిట ంచి, మీ 

మధయ పేర మను మరయు క్తరుణాయన్ని 

కలిగించడం. న్నశ్చయంగా ఇందులో ఆలోచించే 

వారకి ఎన్ని సూచనలున్నియి.  

22. మరయు ఆయన సూచనలలో ఆయన 

ఆక్తశాలనూ మరయు భూమినీ సృష్రట ంచడం; 
మరయు మీ భాష్లలో మరయు మీ 

ర్ంగులలో ఉని విభేద్వలు కూడా 

ఉన్నియి. న్నశ్చయంగా, ఇందులో జా్ఞనులకు 

ఎన్ని సూచనలున్నియి.  

23. మరయు ఆయన సూచనలలో, మీరు 

రాతిర  పూట్ మరయు ప్గ్టి పూట్, న్నదర  
పోవట్ం మరయు మీరు ఆయన అనుగ్ర హాన్ని 

అనేాష్రంచడం కూడా ఉన్నియి. 

న్నశ్చయంగా, ఇందులో శ్ర ధాతో వినేవారకి 
ఎన్ని సూచనలున్నియి.  

 
7) ఈ రెండు ఆయాతులలో ప్ర తి దినప్ప 5 నమా'జుల ప్ర స్థత వన ఉంది. తుమ్సూన అంటే 

మగి్రబ్ మరయు 'ఇషా నమా'జులు. తు'స్బి'హూన అంటే ఫజ్ర ర్ నమా'జు మరయు 

'అషియయన్ అంటే 'అసర ర్ నమా'జు, తు''జ్'హిరూన్ అంటే ''జుహా్ర్ నమా'జు అన్న అరా్ం 

(ప్'తహ ర అల్-ఖదీర్). ఇంక్త చూడండి, 11:114, 17:78 మరయు 20:130.  

8) చూడండి, 3:59, 23:12 మరయు ఇతర్ చోటీ్లో కూడా.   

َويُْخرُِج   الَْمي ِِت  ِمَن  الََْحَّ  ُُيْرُِج 
وَ  الََْح ِ  ِمَن  اَْلَْرَض الَْمي َِت  يَُْحِ 

  خجم َبْعَد َمْوتَِهامحش َوَكٰذلَِك َُتْرَُجْوَن  

ِْن تُ  ٍب  َرا َوِمْن اٰيٰتِٖه٘ اَْن َخلََقُكْم م 
٘ اِ ُثمَّ  وْ َذا    َن  اَنُْتْم بََْشٌ َتْنتَِْشُ
 
ِْن  َومِ  م  لَُكْم  َخلََق  اَْن  اٰيٰتِٖه٘  ْن 

اَنُْفِسُكْم اَْزَواًجا ل ِتَْسُكُنْو٘ا اََِلَْها 
اِنَّ وَ  رَْْحًَةمحش  وَّ ةً  َودَّ مَّ بَيَْنُكْم  َجَعَل 

ُرْوَن   َتَفكَّ   ِِفْ ذٰلَِك ََلٰيٍٰت ل َِقْوٍم يَّ
 

 ٰ ا َخلْ يٰ َوِمْن  ٰموِٰت ال  قُ تِٖه  سَّ
َواْختِ  نَتُِكْم  اَلْسِ   ََلُف َواَْلَْرِض 

ََلٰيٍٰت  ذٰلَِك  ِِفْ  اِنَّ  َواَلَْوانُِكْممحش 
  ل ِلْٰعلِِمْْيَ 

مَ  اٰيٰتِٖه  ِْل َوِمْن  بِاَلَّ َناُمُكْم 
فَْضلِٖهمحش  ِْن  م  َوابْتَِغآؤُُكْم  َواْلََّهارِ 

 َّ   ُعْوَن  ْسمَ اِنَّ ِِفْ ذٰلَِك ََلٰيٍٰت ل َِقْوٍم ي
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24. మరయు ఆయన సూచనలలో, 

ఆయన మీకు మరుప్పను చూపంచి, 

భయాన్ని మరయు ఆశ్ను కలుగ్జేయడం; 9  

మరయు ఆక్తశ్ం నుండి నీటిన్న కురపంచి 

ద్వన్నతో న్నరీీవి అయిన భూమికి పార ణ్ం 

పోయడం కూడా ఉన్నియి. న్నశ్చయంగా, 

ఇందులో బ్దధాిమంతులకు ఎన్ని సూచన 

లున్నియి.  

25. మరయు ఆయన సూచనలలో, 

ఆయన ఆజాతో భూమాయక్తశాలు న్నలకడ 

కలిగి ఉండట్ం.10  ఆ తరువాత ఆయన 

మిమమలిి ఒకక పలుప్ప పలవగానే మీర్ంతా 

భూమి నుండి లేచి ఒకేస్థర బయటికి రావట్ం 

కూడా ఉన్నియి.  

26. మరయు ఆక్తశాలలో మరయు 

భూమిలో ఉని సమసత మూ ఆయనదే. అనీి 

ఆయనకే ఆజా్ఞనువరా్నులై ఉంటాయి.  

27. మరయు ఆయనే సృష్రట న్న ఆర్ంభించిన 

వాడు, ఆ తరువాత ద్వన్నన్న తిరగి ఉన్నకిలోకి 

తెచేచవాడు. 11 ఇది ఆయనకు ఎంతో 

స్లభమైనది. భూమాయక్తశాలలో ఆయన 

సౌమయమే సరోానితమైనది. 12  ఆయనే 

సర్ా శ్కాిమంతుడు, మహా వివేచన్నప్రుడు.  

28. ఆయన, సాయంగా మీకే చెందిన ఒక 

ఉప్మాన్నన్ని మీకు తెలుప్పతున్నిడు. 

ఏమీ? మేము మీకు జీవన్నపాధిగా 

సమకూరచన ద్వన్నలో మీ బాన్నసలు మీతో 

పాటు సరసమానులుగా, భాగ్స్థాములు 

క్తగ్లరా? మీరు ప్ర్సపర్ం ఒకర ప్టీ్ ఒకరు 

భీతి కలిగి ఉనిటీు, వార ప్టీ్ కూడా భీతి 

 

9) వరి్ం కురువ వచచనే ఆశ్. చూడండి, 13:12. 

10) చూడండి, 13:2. 

11) చూడండి, 10:4. 

12) చూడండి, 42:11.  

الََْبْ َومِ  يُرِيُْكُم  اٰيٰتِٖه  ا ْوًف خَ   َق ْن 
َمآًء  َمآءِ  السَّ ِمَن  ُِل  يَُن  وَّ َطَمًعا  وَّ

َمْوتَِهامحش َبْعَد  اَْلَْرَض  بِهِ  اِنَّ   َفُيَْحٖ 
  ِِفْ ذٰلَِك ََلٰيٍٰت ل َِقْوٍم يَّْعقِلُْوَن  

  
َمآُء  السَّ َتُقْوَم  اَْن  اٰيٰتِٖه٘  َوِمْن 

ثُ هٖ بِاَْمرِ   ُض َواَْلَرْ  َدََعُكْم  محش  اَِذا  مَّ 
م ِ َدْعَوًة  اَْلَ نَ حمط  اَنُْتْم   اَِذا٘  ْرِض 

  ََتْرُُجْوَن 
َواَْلَْرِضمحش   ٰموِٰت  السَّ ِِف  َمْن  َوَله 

ه     قٰنُِتْوَن  ُُكٌّ لَّ
ِْي َيْبَدُؤا اْْلَلَْق ُثمَّ يُعِْيُدهه    ُهوَ وَ  اَلَّ
الَْمثَ   ُهوَ وَ  َوَلُ  َعلَْيهِمحش  ُل اَْهَوُن 

َواَْلَْرِضمجت    ِِف   اَْللََْعٰ  ٰموِٰت  السَّ
 خجم يُْز اْْلَِكْيُم َعزِ الْ  ُهوَ وَ 

ِْن   م  َثًَل  مَّ لَُكْم  ََضََب 
ا  مَّ ِْن  م  لَُّكْم  َهْل  اَنُْفِسُكْممحش 

ِِفْ َملَ  ََكَٓء  ُُشَ ِْن  م  اَيَْمانُُكْم  َكْت 
َسَوآٌء   فِْيهِ  فَاَنُْتْم  َرزَقْنُٰكْم  َما 

َكِخيْ  ُكْم  َفتِ ََتَافُْوَنُهْم 
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కలిగి ఉంటారా? ఈ విధంగా మేము 

బ్దధాిమంతులకు మా సూచనలను వివరసూత  

ఉంటాము. 13  

29. క్తన్న దురామరాులై నటువంటి వారు, 

జా్ఞనము లేకుండా, తమ కోరకలను 

అనుసరస్థత రు. అలీ్లహ్ మారా్భర ష్ట తాంలో 

వదిలిన వయకాికి మారా్దర్శకతాం ఎవడు 

చేయగ్లడు? 14 మరయు వారకి సహాయప్డే 

వారు ఎవారూ ఉండరు.  

30. క్తవున నీవు నీ ముఖ్యన్ని, ఏక్తగ్ర  

చితత ంతో, సతయ ధర్మం (ఇసీ్థం)పై సార్ంగా 

న్నలుప్ప. అలీ్లహ్ మానవులను ఏ 

సాభావంతో ప్పటిట ంచాడో, ఆ సాభావంపైనే 

ఉండాలి. 15 అలీ్లహ్ సృష్రట న్న  మార్చకూడదు 

 

13) ఇల్లంటి స్థమతలకు చూ. 16:75-76. మానవులు, తమతోటిమానవులైన 

బాన్నసలను తమతో సమానులుగా స్వాకరంచలేరు. అయితే అలీ్లహ్ (స్.త.) తాను 

సృష్రట ంచిన ద్వన్నన్న తనకు సమానంగా ఏవిధంగా స్వాకరంచగ్లడు. ఆయన (స్.త.)ను 

వదలి, ఆయన (స్.త.) ప్పటిట ంచిన వాటిన్న ఆరాధించట్ం ఎల్ల క్షమించగ్లడు. అందుకే 

ఆయన (స్.త.) ఖుర్ఆన్ లో వయకాంచేశాడు. ష్రర్కర్(అలీ్లహ్కు స్థటి కలిపంచడం) 

అలీ్లహ్ (స్.త.) ఎనిటికీ క్షమించడు. 

14) ఎందుకంటే అలీ్లహ్ (స్.త.) తర్ఫు నుండి వారకే మారా్దర్శకతాం లభిస్త ంది, 

ఎవరైెతే మారా్దర్శకతాాన్ని అపేకిిస్థత రో! ఇక ఎవరైెతే హృదయపూర్ాకంగా అలీ్లహ్ 

(స్.త.) మారా్ దర్శకతాాన్ని అపేకిించరో ఆయన వారన్న మారా్భర ష్ట తాంలో వదలుతాడు. 

ఇదే స్నితులీ్లహ్ - అలీ్లహ్ (స్.త.) సంప్ర ద్వయం. ఈ విష్యం ఖుర్ఆన్లో 

ఎన్నిస్థరీు విశ్దీక రంచబడింది. అలీ్లహ్ (స్.త.)  మానవులకు మరయు జిన్నితులకు 

మంచి చెడుల మధయ విచక్షణా జా్ఞన్నన్నిసంగి; విశ్ాసంచి, మంచి ప్నులు చేసేవారకి 

సారా్ం మరయు చెడుద్వర ప్టేట  వారకి నర్కం, అన్న వయకాంచేశాడు. మరయు ప్ర తి యుగ్ం 

వారకి, అలీ్లహ్ (స్.త.) ను మాతర మే ఆరాధించమన్న మరయు మంచిన్న చేయమన్న 

ఆదేశించటాన్నకి, చెడు నుండి న్నవారంచటాన్నకి మారా్దర్శకులుగా ప్ర వకాలను ప్ంప, వార 

వదద కు దివయజా్ఞనం (వ'హీ) ప్ంప్పతూ వచాచడు. చూడండి, 14:4 మరయు 2:7. 

15) దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 'ప్ర తి వయకాి పుట్టు కతో స్థాభావికంగా అలీ్లహ్ 

(స్.త.)కు విధేయుడు (ముసా్ం) అయి ఉంటాడు. క్తనీ ముసీమేతరులైన అతన్న 

తలీిదండుర లు అతన్నన్న యూదుడు, కైైసత వుడు, మజూస్వ (లేక ఇతర్ మతస్త డి)గా చేస్థత రు,' 

('స'హీ'హ్ బ్ద'ఖ్యరీ మరయు 'స'హీ'హ్ ముసీం).  

ُل    ُكْممحش سَ فُ اَنْ  ِ ُنَفص  َكٰذلَِك 
   ٍم يَّْعقِلُْوَن لَِقوْ ِت يٰ اَْلٰ 

اَْهَوآَءُهْم   َظلَُمْو٘ا  ِْيَن  اَلَّ اتََّبَع  بَِل 
َمْن يَّْهِدْي َمْن اََضلَّ بَِغْْيِ ِعلٍْممجت فَ 

ِْن نِْٰصِيَْن اّلٰلُ     محش َوَما لَُهْم م 
 

َحنِْيفً  ِيِْن  لِِل  وَْجَهَك    امحشفَاَقِْم 
اْلَّاَس   ّلٰلِ ا   فِْطَرَت  َفَطَر   الَِِّتْ 

ِْلَلِْق    َهامحشلَيْ عَ  َتْبِديَْل  محش  اّلٰلِ ََل 
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స్మా! ఇదే సరైెన ధర్మం, క్తన్న చాల్ల మంది 

తెలుస్కోలేరు. (1/4)   

31. * (ఎలీప్పపడు) మీరు ఆయన వైప్పనకే 

ప్శాచతాత ప్ంతో మర్లుతూ ఉండండి. 

మరయు ఆయన యందు భయ-భకాులు 

కలిగి ఉండండి. మరయు నమా'జ్ను 

నలకలపండి. మరయు ఆయనకు 

(అలీ్లహ్కు) స్థటి (భాగ్స్థాములు) కలిపంచే 

వారలో చేరపోకండి;  

32. వారలో ఎవరైెతే, తమ ధరామన్ని 

విభజించి వేరేారు తెగ్లుగా చేస్కున్నిరో! 

ప్ర తి వరా్ం వారు తమ వదద  నుని ద్వన్నతోనే 

(సధాాంతంతోనే) సంతోష్ప్డుతున్నిరు. 16  

33. మరయు మానవులకు ఆప్ద వచిచ 

నప్పడు, వారు తమ ప్ర భువు వైప్పనకు 

ప్శాచతాత ప్ంతో మర్లి ఆయనను వేడుకుం 

టారు. ఆ తరువాత ఆయన క్తరుణ్యం నుండి 

కంత వారకి రుచి చూపంచినప్పపడు, వారలో 

కందరు తమ ప్ర భువుకు స్థటి (భాగ్స్థాము 

లను) కలిపంచ  స్థగుతారు; 17  

34. మేము వారకి అనుగ్ర హించిన ద్వన్నపై 

వారు కృతఘ్ిత చూప్టాన్నకి. సరే! 

(కంతక్తలం) మీరు స్ఖ్యలను అనుభ 

వించండి, తరువాత మీరు తందర్లోనే 

తెలుస్కుంటారు.  

 

16) అంటే ప్ర తి ధర్మం, తెగ్ లేక వరా్ం వారు తాము అనుసరంచేద్వన్నతోనే సంతుషుట లై 

ఉంటారు. మరయు వార వదద  ద్వన్నన్న సమరాంచే వాద్వలు కూడా ఉంటాయి. వాసత వాన్నకి 

సతయం మీద ఒకే ఒకక ధర్మం, తెగ్ ఉండగ్లదు. ఆ ధర్మమే – అలీ్లహ్ (స్.త.) 

మారా్దర్శకతాం చేసన, ప్ర వకా ('అ.స.) లందరూ మరయు చివర ప్ర వకా ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) కూడా అనుసరంచి, బోధించిన ధర్మం – ఇసీ్థం; మహా ప్ర వకా ('స'అ.స.) 

మరయు అతన్న అనుచరు (ర్'ది. 'అనుహ మ్) లు అనుసరంచిన ధర్మం. ఇంక్త చూ. 6:159, 

21:92-93 మరయు 23:52-53.  

17) చూడండి, 16:54. 

َولِٰكنَّ   الَْقي ُِمحمط  ِْيُن  ادل  ذٰلَِك 
 يمج  َيْعلَُمْوَن اَْكََثَ اْلَّاِس ََل 

َواَقِْيُموا   ُقْوُه  َواتَّ اََِلْهِ  ُمنِيْبِْْيَ 
ِمَن   تَُكْونُْوا  َوََل  لٰوَة  الصَّ

      يحضكِْْيَ الُْمْْشِ 

فَرَّقُوْ  ِْيَن  اَلَّ دِِمَن  َوََكنُْوا ْم  ْيَنهُ ا 
يِْهْم  دَلَ بَِما  ِحْزٍبٌۣ  ُُكُّ  ِشَيًعامحش 

    فَرُِحْوَن 
 َربَُّهمْ  َدَعْوا  َواَِذا َمسَّ اْلَّاَس َُضٌّ 

ِْنُه  م  اََذاَقُهْم  اَِذا٘  ُثمَّ  اََِلْهِ  نِيْبِْْيَ  مُّ
ِْنهُ  م  فَرِيٌْق  اَِذا  ِ ْم  رَْْحًَة   مْ َرب ِهِ ب

 يحض ُكْوَن يُْْشِ 

َفَتَمتَُّعْوايحم اٰتَ بَِما٘  ْوا  َِلَْكُفرُ  ْينُٰهْممحش 
   فََسْوَف َتْعلَُمْوَن 
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35. లేక మేము వారపై ఏదైన్న 

ప్ర మాణాన్ని18 అవతరంప్జేశామా అది వారు 

ఆయనకు కలిపంచే భాగ్స్థాములను గురంచి 

ప్లుకటాన్నకి? 19  

36. మరయు మేము మానవులకు 

క్తరుణ్యప్ప రుచి చూపంచినప్పపడు వారు 

ద్వన్నతో చాల్ల సంతోష్ప్డతారు. క్తన్న వారు 

తమ చేతుల్లరా చేస్కుని కర్మల 

ఫలితంగా 20 వారకేదైన్న కీడు కలిగితే న్నరాశ్ 

చెందుతారు.  

37. ఏమీ? వారకి తెలియద్వ? అలీ్లహ్ 
తాను కోరన వారకి జీవన్నపాధిన్న ప్పష్కలంగా 

ఇస్థత డన్న మరయు (తాను కోరన వారకి) 

మితంగా ఇస్థత డన్న? న్నశ్చయంగా, ఇందులో 

విశ్ాసంచే వారకి ఎన్ని సూచనలున్నియి.  

38. క్తవున నీవు నీ బంధువుకు అతన్న 

హకుక ఇవుా మరయు యాచించన్న 

పేదవాన్నకి మరయు బాట్స్థరకి (కూడా). 21 

ఇది అలీ్లహ్ ప్ర సనితను కోరేవారకి ఎంతో 

ఉతత మమైనది. మరయు ఇల్లంటివారే 

స్థఫలయము పందేవారు.  

39.  మరయు ప్ర జల సొతుత లో కలిస వృదాి 

పంద్వలన్న మీరు ఒసంగునటిట ది (రబా'22 - 

 

18) స్ల్'తానున్: అంటే ఇకకడ దివయజా్ఞనం వ'హీ అన్న అరా్ం. 

19) చూడండి, 35:40. 

20) చూడండి, 4:79. 

21) చూడండి, 17:26. బంధువులకు, పేదవారకి మరయు బాట్స్థరులకు మీరు ఇచేచది 

వారపై చేసన అనుగ్ర హం క్తదు. మీరు వార హకుక చెలీిస్త న్నిరు. పేదవాడైన దగా్ర 

బంధువుకు ఇవాట్ం వలీ రెండింతలు ప్పణ్యం దొరుకుతుంది. ఒకటి నీవు నీ దగా్ర వాన్నకి 

ఇచిచనందుకు, రెండవది పేదవాన్నకి ఇచిచనందుకు ('స'హీ'హ్ 'హదీస్').  

22) రిబా': వడా్డ అనేప్దం ఖుర్ఆన్ అవతర్ణాకర మంలో ఈ ఆయత్లో మొదటిస్థర 

వచిచంది. ద్వన్న అరా్ం: ఏదైన్న ఇచిచ – ఇచిచన ద్వన్న కంటే – ఎకుకవ తీస్కోవట్ం. ఇబ్ని 

'అబాాస్ మరయు చాల్ల మంది ఇతర్ 'స'హాబీలు (ర్'ది.'అనుహ మ్) ఈ ఆయత్లో వచిచన 

ప్దం రబా' అంటే ఈ విధమైన వాయఖ్యయనం కూడా ఇచాచరు: ఒక పేదవాడు ఒక ధనవంతు 

فَ  ُسلْٰطًنا  َعلَْيِهْم  اَنَْزْْلَا  ُهَو اَْم 
    َيَتََكَُّم بَِما ََكنُْوا بِٖه يُْْشُِكْوَن 

فَرُِحْوا  رَْْحًَة  اْلَّاَس  اََذْقَنا  َواَِذا٘ 
تُِصبْ َواِ بَِهامحش   بَِما ْم  هُ ْن  َسي ِئٌَةٌۣ 
مَ  اَ قَدَّ َيْقَنُطْوَن ِهمْ يِْديْ ْت  ُهْم  اَِذا   
   

اَنَّ   يََرْوا  ِْزَق    اّلٰلَ اََولَْم  الر  يَبُْسُط 
 َّ ي ذٰلَِك  لَِمْن  ِِفْ  اِنَّ  َويَْقِدُرمحش  َشآُء 

   ََلٰيٍٰت ل َِقْوٍم يُّْؤِمُنْوَن 
َوالْمِ  هه  َحقَّ الُْقْرٰٰب  َذا  ْْيَ ْسكِ فَاِٰت 

ابْ َوا َخْْيٌ َن  ذٰلَِك  بِْيِلمحش  ِ لسَّ ل  ِيْ     نَ َّلَّ
وَْجَه   ُهُم  اّلٰلِ يُرِيُْدْوَن  ٰٓئَِك  َواُول حمس 

   الُْمْفلُِحْوَن 
ِنْ  ٘ اَْمَواِل  َوَما٘ اٰتَْيُتْم م  بَُوا۠ ِِفْ ِبًا ل َِْيْ ر 
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వడా్డ మీద ధనం), అలీ్లహ్ వదద  వృధాి పందదు. 

మర మీరు అలీ్లహ్ ప్ర సనిత కోర ఒసంగే 

'జక్తతు (ధనము)ను (అలీ్లహ వదద ) వృదాి 

పందించిన వార్లవుతారు.  

40.  అలీ్లహ్ యే మిమమలిి ప్పటిట ంచాడు, 

తరువాత జీవన్నపాధిన్నచాచడు. తరువాత 

ఆయనే మిమమలిి మర్ణంప్జేస్థత డు. ఆ 

తరువాత మళ్ళు బర తికిస్థత డు. అయితే? మీరు 

(అలీ్లహ్కు) స్థటిగా (భాగ్స్థాములుగా) 

కలిపంచిన వారలో, ఎవడైన్న వీటిలో నుండి 

ఏదైన్న ఒకక ప్న్నన్న చేయగ్లవాడు 

ఉన్నిడా! 23 ఆయన ప్ర్మ ప్వితుర డు, 

మీరు స్థటి కలిపంచే భాగ్స్థాముల కంటే 

ఆయన మహోనితుడు.   

41.  మానవులు తమ చేజేతుల్ల 

సంపాదించుకుని ద్వన్న ఫలితంగా భూమిలో 

మరయు సముదర ంలో కలీోలం వాయపంచింది. 

ఇది వారు  చేసన కన్ని దుష్కర్మల 

ఫలితాన్ని రుచి చూప్టాన్నకి, బహుశా 

ఇల్లగైన్న వారు ద్వరకి తిరగి వస్థత రేమోనన్న 

(అలీ్లహ్ వైప్పనకు) మర్లుతా రేమోనన్న!   

42.  వారతో ఇల్ల అను: "భూమిలో 

ప్ర యాణ్ం చేస చూడండి, మీకు పూర్ాం 

గ్తించిన వార ముగింప్ప (అంతం) ఎల్ల 

జరగిందో! వారలో చాల్ల మంది 

బహుదైవారాధకులై ఉండిర."  

 

న్నకి లేక ఒక వయకాి తన రాజుకు, లేక ఒక సేవకుడు తనను పటుట కునివాన్నకి, తాను ఇచిచన 

ద్వన్నకంటే ఎకుకవ తిరగి వచుచననే ఆశ్తో ఇచేచ బహుమానం, అన్న. ఇచేచట్ప్పపడు, 

ఎకుకవ తిరగి వస్త ంది అనే భావన ఉండట్ం వలీనే, ఇది న్నష్రదాం చేయబడింది (ఇబ్ని-

కస్వ'ర్, అయ్సర్ అతత ఫాస్వర్). చూడండి, 3:130 మరయు 2:275-281. 

23) దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 'ఒక దుషుట డు మర్ణసేత , కేవలం మానవులే గాక ప్శు-

ప్కిులు, చెటీు-చేమలు కూడా వాన్న నుండి శాంతి పందుతాయి.' ('స. బ్ద'ఖ్యరీ, ముసీం). 

ِعْنَد   يَْربُْوا  فَََل  َوَما٘ اّلٰلِ اْلَّاِس  مجت 
َزكٰوةٍ  ِْن  م  َه وَجْ   يُْدْونَ تُرِ   اٰتَْيُتْم 

ٰٓئَِك  اّلٰلِ     ُفْوَن عِ  الُْمْض ُهمُ  فَاُول
ُثمَّ َرزَقَُكْم    اّلَٰلُ  ِْي َخلََقُكْم  اَلَّ

ُّيْيِ  ُثمَّ  يُِمْيُتُكْم  َهْل ُثمَّ  ْيُكْممحش 
ِمْن   يَّْفَعُل  ْن  مَّ ََكٓئُِكْم  ُُشَ ِمْن 
ٍءمحش ُسْبٰحَنهه َوتَٰعٰٰل  ِْن َشْ ذٰلُِكْم م 

ا يُْْشِكُ   خجم  ْونَ َعمَّ

ا هَ ظَ  ِ َر  الََْب  ِِف  بَِما رِ َواْْلَحْ   لَْفَساُد   
َِلُِذْيَقُهْم  اْلَّاِس  اَيِْدي  َكَسَبْت 
لََعلَُّهْم  َعِملُْوا  ِْي  اَلَّ َبْعَض 

   ِجُعْوَن يَرْ 

فَاْنُظُرْوا   اَْلَْرِض  ِِف  ْوا  ِسْْيُ قُْل 
ِمْن   ِْيَن  اَلَّ ََعقَِبُة  ََكَن  َكْيَف 

ْْشِ ُهمْ َقْبُلمحش ََكَن اَْكََثُ      ْْيَ كِ  مُّ
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43. క్తవున నీవు నీ ముఖ్యన్ని సరైెన ధర్మం 

(ఇసీ్థం) వైప్పనకే సార్ంగా న్నలుప్ప 24 – అలీ్లహ్ 

తర్ఫు నుండి – ఆ రోజు రాకముందే దేన్ననైతే 

ఎవాడూ తలగించలేడో! ఆ రోజు అందరూ 

చెదిరపోయి వేరేారు అయిపోతారు.25  

44. సతాయన్ని తిర్సకరంచిన వాడు, తన 

తిర్స్థకర్ ఫలితాన్ని అనుభవిస్థత డు. 

మరయు సతాకరాయలు చేసన వారు, తమ 

కర్కే (స్థఫలయ మారాాన్ని) తయారు 

చేస్కుంటారు.  

45. ఇది ఆయన (అలీ్లహ్), తన 

అనుగ్ర హంతో విశ్ాసంచి సతాకరాయలు చేసే 

వారకి  ప్ర తిఫల మివాటాన్నకి. 26 న్నశ్చయంగా, 

ఆయన సతయ-తిర్స్థకరులను పేర మించడు.  

46. ఇక ఆయనసూచనలలో ఆయన 

గాలులను శుభవారా్లిచేచవిగా ప్ంప, మీకు 

తన క్తరుణాయన్ని రుచి చూప్ట్ం మరయు 

ఆయన ఆజాతో ఓడలను నడిప మిమమలిి 

ఆయన అనుగ్ర హాన్ని అనేాష్రంచన్నవాట్ం 

కూడా ఉన్నియి. ఇవనీి మీరు కృతజాతలు 

తెలుప్పకోవటాన్నకి!   

47. మరయు (ఓ ము'హమమద)  

వాసత వాన్నకి మేము నీకు పూర్ాం కూడా, 

సందేశ్హరులను తమ-తమ జ్ఞతి వార 

వదద కు ప్ంపాము.27 వారు, వార వదద కు 

 

24) అలీ్లహ్ (స్.త.) దృష్రట లో సతయ ధర్మం: అంటే – అలీ్లహ్ (స్.త.)కు ద్వసయం (ఇసీ్థం) 

– మాతర మే. చూడండి, 3:19. 

25) ఒకటి విశాాస్లది, రెండవది సతయ-తిర్స్థకరులది.  

26) సారా్ం పందటాన్నకి కేవలం విశ్ాసంచి సతాకరాయలు చేయట్మే సరపోదు. ద్వన్నకి 

అలీ్లహ్ (స్.త.)  అనుగ్ర హం కూడా ఉండాలి. ఆయన (స్.త.) యే సతాకరాయల ప్ర తి 

ఫల్లన్ని ఎన్ని రెటీు అధికం చేస ఇస్థత డు.  

27) చూడండి, 10:74. 

وَجْ  ِيْ َهَك فَاَقِْم  لِِل  ِمْن  نِ   الَْقي ِِم   
ِمَن   َله  َمَردَّ  َلَّ  يَْوٌم  يَّاِِْتَ  اَْن  َقْبِل 

ُعْوَن يَْوَمئٍِذ يَّ  اّلٰلِ  دَّ    صَّ
َوَمْن   ُكْفُرههمجت  َفَعلَْيهِ  َكَفَر  َمْن 
فََِلَنُْفِسِهْم  َصاِْلًا  َعِمَل 

 يحض َيْمَهُدْوَن 

ِيْ َي  َِلَْجزِ  وََعِملُواٰمَ   نَ اَلَّ ا ُنْوا 
ََل مِ ٰصلِٰحِت  ال اِنَّهه  فَْضلِٖهمحش  ْن 

   ُّيِبُّ الْكٰفِرِيَْن 
ِيٰ  الر  يُّرِْسَل  اَْن  اٰيٰتِٖه٘  َح  َوِمْن 

رَّْْحَتِٖه  ِْن  م  َِلُِذْيَقُكْم  وَّ ٍٰت  ِ ُمبَْش 
َوِْلَبَْتُغْوا  بِاَْمرِهٖ  الُْفلُْك  َوِْلَْجرَِي 

َ لَُّكْم  لَعَ ِمْن َفْضلِٖه وَ    ُرْوَن  ْشكُ ت

ِمْن َقْبلَِك رُُسًَل اِٰل    ا اَرَْسلْنَ ْد  َولَقَ 
بِاْْلَي ِنِٰت  فََجآُءوُْهْم  قَْوِمِهْم 

ِمَن   اَْجَرُمْوامحش فَاْنَتَقْمَنا  ِْيَن  اَلَّ
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సపష్ట మైన సూచనలను తీస్కన్న వచాచరు. 

ఆ తరువాత మేము అప్రాధులకు ప్ర తీక్తర్ం 

చేశాము. 28 మరయు విశాాస్లకు సహాయం 

చేయట్ం మా కరా్వయం.   

48. అలీ్లహ్ యే గాలులను ప్ంపేవాడు, 

క్తవున అవి మేఘాలను పైకి ఎతుత తాయి, ఆ 

తరువాత ఆయన వాటిన్న తాను కోరనటీు 

ఆక్తశ్ంలో వాయపంప్జేస్థత డు. మరయు వాటిన్న 

ముకకలు ముకకలుగా చేస, తరువాత వాటి 

మధయ నుండి వరిాన్ని  కురపస్థత డు. ఆయన 

ద్వన్నన్న తన ద్వస్లలో తాను కోరనవారపై 

కురపంచగా వారు సంతోష్ప్డతారు!  

49. మరయు వాసత వాన్నకి, అది (వరి్ం) 

కురువక ముందు వారు ఎంతో న్నరాశ్ చెంది 

ఉండేవారు.  

50. క్తవున (ఓ మానవుడా!) అలీ్లహ్ 

క్తరుణ్య చిహాిలను చూడు: ఆయన 

న్నరీీవంగా ఉని భూమిలో ఏవిధంగా పార ణ్ం 

పోస్థత డో! న్నశ్చయంగా, ఇదే విధంగా ఆయన 

(మర్ణానంతర్ం) మృతులకు కూడా పార ణ్ం 

పోస్థత డు! మరయు ఆయన ప్ర తీది చేయగ్ల 

స్థమరా్యం (శ్కాి) గ్లవాడు.  

51. మరయు మేము తీవర మైన (చెడు) 

గాలిన్న ప్ంపతే, ద్వన్న నుండి వార ప్ంట్లను 

ప్స్ప్ప ప్చచగా వాడిపోవటాన్ని చూసన 

తరువాత వారు కృతఘ్ితకు లోనవుతారు 

(సతయ-తిర్స్థకరు లవుతారు).  

 

28) అల్్-ముంతఖిమ్ (81): (సేకరంచబడిన ప్దం) The Retributor, ప్ర తీకారం 

చేయగల వాడు. Avenger of evil, ప్ర తీక్తర్ం తీరుచకునే వాడు, దుషుట లను శికిించే 

వాడు. చూడండి, 32:22. ఇది అలీ్లహ్ (స్.త.) అతుయతత మ పేరీ్లో ఒకటి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الُْمْؤِمنِْْيَ  نَْْصُ  َعلَْيَنا  ا  َحقي َوََكَن 
   
َفُت   اّلَٰلُ  ِيَٰح  الر  يُرِْسُل  ِْي 

 ثِْْيُ اَلَّ
َف يْ َمآءِ كَ السَّ بُْسُطهه ِِف  َفيَ   ا َسَحابً 

فََتَي  كَِسًفا  َويَْجَعلُهه  يََشآُء 
فَاَِذا٘  ِخلٰلِٖهمجت  ِمْن  َُيُْرُج  الَْوْدَق 

ََّشآُء ِمْن ِعَبادِهٖ٘ اَِذا اََصا  َب بِٖه َمْن ي
ْوَن      ُهْم يَْسَتبِْْشُ

َل   يَُّنَّ اَْن  َقْبِل  ِمْن  ََكنُْوا  َواِْن 
ِنْ ْيهِ َعلَ      ْْيَ ٖه لَُمْبلِسِ ْبلِ قَ  ْم م 
رَْْحَِت  رْ فَاْنظُ  اٰثٰرِ   

٘
اِٰل َكْيَف   اّلٰلِ  

يَُْحِ اَْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِهامحش اِنَّ ذٰلَِك  
 َ وَ ل الَْمْوٰٰتمجت  ٍء    ُهوَ ُمَْحِ  َشْ  ِ

ُُك  لََعٰ 
   قَِديٌْر 

 

ا   ُمْصَفري فََراَْوُه  رِيًْحا  اَرَْسلَْنا  َولَئِْن 
   يَْكُفُرْوَن   هٖ دِ ِمْنٌۣ َبعْ ا لََّظلُّوْ 
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52.  న్నశ్చయంగా, నీవు మృతులకు 

విన్నపంప్జేయలేవు. మరయు వీప్ప తిర పప 

మర్లి పోయే చెవిటి వారకి కూడా నీ 

పలుప్పను విన్నపంప్జేయలేవు.  

53. మరయు నీవు అంధులను, వార మారా్ 

భర ష్ట తాం నుండి తలగించి, వారకి మారా్ 

దర్శకతాం చేయలేవు. మా సూచనలను 

(ఆయాత లను) విశ్ాసంచే వారకి మాతర మే, 

నీవు (నీ మాట్లను) విన్నపంచగ్లవు. వారు 

మాతర మే విధేయత చూప్పతారు. 29 (3/8)  

54. * అలీ్లహ్యే మిమమలిి బలహీన 

సాతిలో ప్పటిట ంచినవాడు. మళ్ళు ఆబలహీన 

సాతి తరువాత మీకు బల్లన్ని ఇచాచడు. 

ఆబలం తరువాత మళ్ళు మిమమలిి 

బలహీనులుగా, ముసలివారగా చేశాడు. 

ఆయన తాను కోరంది సృష్రట స్థత డు. మరయు 

కేవలం ఆయనే సర్ాజాుడు సర్ాసమరాుడు.  

55. మరయు ఆ ఘ్డియ 30  సంభవించిన 

రోజు, అప్రాధులు: "మేము ఒక ఘ్డియసేప్ప 

కంటే ఎకుకవ క్తలం (ప్ర ప్ంచంలో) ఉండలేదు" 

అన్న ప్ర మాణాలు చేస్థత రు. ఇదే విధంగా వారు 

(పార ప్ంచిక జీవితంలో) తిరగిపోతూ 

ఉండేవారు. 31  

56. మరయు జా్ఞనం మరయు విశాాసం 

అనుగ్ర హించబడిన వారు ఇల్ల అంటారు: 

"వాసత వాన్నకి అలీ్లహ్ మూల గ్ర ంథం 32 ప్ర క్తర్ం 

 

29) ఇటువంటి ఆయాత్లకు చూడండి, 27:80-81. 

30) ఆ ఘ్డియ అంటే ప్పనరుతాాన ఘ్డియ. అదే ఈ లోకప్ప ఆఖరు ఘ్డియ. 

31) చూడండి, 10:45, 17:52. 

32) కితాబలీ్లహి: అంటే అలీ్లహ్ (స్.త.) వార స ఉంచిన లౌ'హె మ'హ్ఫూ''జ్, మూల 

గ్ర ంథం. 

تُْسِمُع الَْمْوٰٰت َوََل تُْسِمُع    اِنََّك ََل فَ 
ْوا ُمْدبِرِيَْن  

َّ ََعَٓء اَِذا َول مَّ ادلُّ   الصُّ
 
َعْن  وَ  الُْعًّْمِ  بِٰهِد  اَنَْت  َما٘ 

َضلٰلَتِِهْممحش اِْن تُْسِمُع اَِلَّ َمْن يُّْؤِمُن  
ْسلُِمْوَن     خجم بِاٰيٰتَِنا َفُهْم مُّ

 
َخلََقكُ ا   اّلَٰلُ  ِْي  م ِ َلَّ ْعٍف ْم  ُضُۙ ْن 

ًة ُثمَّ   ْعٍف قُوَّ ُثمَّ َجَعَل ِمْنٌۣ َبْعِد ُضُۙ
ْعًفا وَّ  ٍة ُضُۙ َشيْبًَةمحش َجَعَل ِمْنٌۣ َبْعِد قُوَّ

وَ  يََشآُءمجت  َما  الَْعلِْيُم   ُهوَ َُيْلُُق 
   الَْقِديُْر 

ُيْقِسُم   اَعُة  السَّ َتُقْوُم  َويَْوَم 
 َغْْيَ َساَعٍةمحش  اوْ ثُ َما َْلِ   ممقالُْمْجرُِمْونَ 

   ا يُْؤَفُكْوَن لَِك ََكنُوْ َكذٰ 

ْيَماَن  ِْيَن اُْوتُوا الْعِلَْم َواَْلِ َوقَاَل اَلَّ
َْلِثُْتمْ  كِتِٰب  لََقْد  ِِفْ  يَْوِم    اّلٰلِ   اِٰل 
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మీరు ప్పనరుతాానదినం వర్కు (ఇహలోకంలో) 

ఉంటిర. ఇక ఇదే ఆ ప్పనరుతాాన దినం. క్తన్న 

న్నశ్చయంగా మీరది తెలుస్కోలేక పోయారు."  

57. కనుక ఆ రోజు దురామరాులకు, వార 

స్థకులు ఏ మాతర ం ప్ర యోజనకర్ం క్తవు 

మరయు వారకి తమను తాము సరదిదుద కునే 

అవక్తశ్ం కూడా ఇవాబడదు.  

58. మరయు వాసత వాన్నకి, మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ లో ప్ర జలకు, ప్ర తి ఒకక విష్యప్ప 

ఉప్మాన్నన్ని బోధించాము. 33 అయిన్న నీవు 

వార వదద కు ఏ అదుుత సూచన (ఆయత్) 

తెచిచన్న, వారలో సతయ-తిర్స్థకరులైన వారు 

ఇల్ల అంటారు: "మీరు కేవలం బూట్క్తలే 

ప్లుకుతున్నిరు."  

59. ఈ విధంగా అలీ్లహ్ జా్ఞనహీనుల 

హృదయాల మీద ముదర వేస్థత డు. 34  

60. క్తవున నీవు సహనంవహించు! 

న్నశ్చయంగా అలీ్లహ్ వాగాద నం సతయం! క్తవున 

విశాాసహీనులు న్ననుి వాయకులప్ర్చరాదు 

స్మా!  

*****

 

33) చూడండి, 39:27. 

34) చూడండి, 2:7.                            *** 

اْْلَْعِث  يَْوُم  فَٰهَذا  اْْلَْعِثحمس 
  َولِٰكنَُّكْم ُكْنُتْم ََل َتْعلَُمْوَن  

َلَّ َفَيْومَ  ِْينَ ْن يَ   ئٍِذ  اَلَّ ظَ َفُع  لَُمْوا   
  َرُتُهْم َوََل ُهْم يُْسَتْعَتُبْوَن َمْعذِ 

 
ٰهَذا   ِِفْ  لِلنَّاِس  بَْنا  ََضَ َولََقْد 

َولَئِْن  الُْقرْ  َمَثٍلمحش   ِ
ُُك  ِمْن  اِٰن 

ِْيَن   اَلَّ َُقْولَنَّ  َلَّ بِاٰيٍَة  ِجئَْتُهْم 
    َكَفُرْو٘ا اِْن اَنُْتْم اَِلَّ ُمْبِطلُْونَ 

 
قُلُْوِب   اّلٰلُ َيْطَبُع    لَِك ذٰ كَ   لََعٰ 

ِْيَن ََل َيْعلَُمْوَن     اَلَّ
وَْعَد   اِنَّ  ََل   اّلٰلِ فَاْصَِبْ  وَّ َحقٌّ 

ِْيَن ََل يُْوقُِنْوَن  يَْسَتِخفَّ   خجم نََّك اَلَّ
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 31. సూరహ్ లుఖ్మాన్ 

లుఖ్యమన్ ('అ.స.) ఒక మంచి జా్ఞనవంతుడు మరయు ప్ర జాుడు. ఇంతకు ముందు 

సూర్హ్ వలే ఈ సూర్హ్ కూడా మధయ మకకహ క్తలంలో, హిజర త్కు 6-7 

సంవతసరాలకు పూర్ాం అవత రంప్జేయబడింది. 34 ఆయాతులుని ఈ 

సూర్హ పేరు 12వ ఆయత్ నుండి తీస్కోబడింది. ఇది సూర్హ్ అల్-'అంకబూత్ 
(29)తో మొదలైన 4 (29-32) సూరాహ్ లలో 3వది.   

అనంత కరుణామయుడు అప్రర 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అలిఫ్-ల్లమ్-మీమ్. 1  

2. ఇవి వివేకంతో కూడిన గ్ర ంధ వచన్నలు 

(ఆయాత్).  

3. (ఇందులో) సజీనులకు2 మారా్దర్శ 

కతామూ మరయు క్తరుణ్యమూ ఉన్నియి.  

4. వారే నమా'జ్ సా్థపస్థత రు మరయు 

విధిద్వనం ('జక్తత్) ఇస్థత రు. 3 మరయు వారే 

ప్ర్లోకముపై  (పూరా) విశాాసము కలిగి 

ఉంటారు;  

5. అల్లంటి వారే, తమ ప్ర భువు (చూపన) 

సన్నమరా్ంలో ఉని వారు. మరయు అల్లంటి 

వారే స్థఫలయం పందేవారు.  

6. మరయు మానవులలో కందరు – జా్ఞనం 

లేక, వయరా్ క్తలకిేప్ం చేసే మాట్లను కన్న 4 – 

ప్ర జలను అలీ్లహ్ మారా్ం నుండి తపపంచే 

 
1) ఈ అక్షరాలను ముఖ'తత 'ఆత్్, అంటారు. వీటి అరా్ం మరయు కన్ని సూర్హ్ల 

పార ర్ంభంలో ఇవి ఎందుకు వార యబడాాయో కేవలం అలీ్లహ్ (స్.త.) కు మాతర మే తెలుస్. 

2) ము'హ్సనీన్, ము'హ్సన్ (ఏ.వ.): దీన్నకి మూడు అరాాలున్నియి. (i) ఉప్క్తర్ం 

చేసేవాడు; తన తలీిదండుర లకు, బంధువులకు, మొదలైన వారకి. (ii) సతాకరాయలు 

చేసేవాడు మరయు పాపాల నుండి దూర్ంగా ఉండేవాడు. (iii) అలీ్లహ్ (స్.త.)  యొకక 

ఆరాధన – భకాి, శ్ర దా, దైవభీతి మరయు ఏక్తగ్ర తతో – చేసేవాడు.  

3) చూడండి, 2:2-4. 

4) అంటే సంగీతం మరయు ఇతర్ వృథా మాట్లలో విష్యాలలో క్తలకిేప్ం చేయడాన్నకి 

వాడే వస్త వులు.  

  الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّلٰلِ ِمْسِب 
   ممه الٓمّٓ 

 يحض ِم يْ تِلَْك اٰيُٰت الِْكتِٰب اْْلَكِ 
ِ وَّ  ًديهُ     يحضْحِسنِْْيَ لْمُ رَْْحًَة ل 

َويُْؤتُْوَن  لٰوَة  الصَّ يُقِْيُمْوَن  ِْيَن  اَلَّ
ُهْم   بِاَْلِٰخَرةِ  وَُهْم  كٰوَة  يُْوقُِنْوَن الزَّ

 ىجت 
ِْن   م  ُهًدي  لََعٰ  ٰٓئَِك  ب ِِهمْ اُول  رَّ

ٰٓئَِك ُهُم الُْمْفلُِحْوَن     َواُول
َّْشَتِ  ي َمْن  اْلَّاِس  لَهْ َوِمَن   وَ ْي 

َِلُ اْلَْ  َسبِْيلِ ِضلَّ ِديِْث  َعْن    اّلٰلِ    
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వారున్నిరు మరయు వారు ద్వన్నన్న (అలీ్లహ్ 

మారాాన్ని) ప్రహాసం చేస్త ంటారు. అల్లంటి 

వారకి అవమానకర్మైన శిక్ష ఉనిది.  

7. అల్లంటి వాన్నకి, మా సూచనలు 

(ఆయాత్) విన్నపంప్జేసనప్పపడు, అతన్న 

రెండు చెవులలో చెవుడు ఉనిటీుగా, అతడు 

వాటిన్న విననేలే దనిటీుగా, అహంక్తర్ంతో 

మర్లిపోతాడు. 5  వాడికి అతి బాధాకర్మైన 

శిక్ష ప్డుతుందనే వారా్ను విన్నపంచు.  

8. న్నశ్చయంగా, విశ్ాసంచి, సతాకరాయలు 

చేసే వార కర్కు అనుగ్ర హభరతమైన 

సారా్వన్నలున్నియి.  

9. వారు, శాశ్ాతంగా వాటిలో ఉంటారు. 

ఇది అలీ్లహ్ యొకక సతయ వాగాద నం. 

మరయు ఆయన సర్ా శ్కాిమంతుడు, మహా 

వివేకవంతుడు.  

10. మీరు చూస్త న్నిరు కద్వ! ఆయన 

ఆక్తశాలను సత ంభాలు లేకుండానే 

సృష్రట ంచాడు. 6  మరయు భూమిలో 

ప్ర్ాతాలను న్నటాడు, అది మీతో పాటు 

కదలకుండా ఉండాలన్న. 7  మరయు ద్వన్నలో 

ప్ర తి ర్కమైన పార ణన్న న్నవసంప్జేశాడు. 

మరయు మేము ఆక్తశ్ం నుండి నీటిన్న 

కురపంచి, ద్వన్నలో ర్కర్క్తల శ్రర ష్ఠ మైన వాటిన్న 

(ప్ద్వరాాలను) 8  ఉతపతిత  చేశాము.  

11. ఇదంతా అలీ్లహ్ సృష్రట యే! ఇక ఆయన 

తప్ప ఇతరులు ఏమి సృష్రట ంచారో న్నకు 

చూప్ండి. అల్ల క్తదు ఈ దురామరాులు 

సపష్ట ంగా మారా్భర ష్ట తాంలో ప్డి ఉన్నిరు.  

 

5) చూడండి, 23:66-67. 

6) చూడండి,13:2. 

7) చూడండి, 16:15. 

8) 'జౌజిన్: అంటే ప్ర తి ర్కమైన ధాన్నయలు మరయు ఫల్లలు, (జూన్నగ్ఢీ). మరొక అరా్ం: 

ర్కర్క్తల జీవరాశులు, (న్నబ్దల్ ఖుర్ఆన్). రెండూ సరైెనవే. ఇంక్త చూడండి, 26:7.  

ُهُزًوامحش   يَتَِّخَذَها  وَّ ِعلٍْمحمط  بَِغْْيِ 
ِهْْيٌ  ٰٓئَِك لَُهْم َعَذاٌب مُّ     اُول

َوّٰٰل   اٰيُٰتَنا  َعلَْيهِ  ُتْتٰٰل  َواَِذا 
 ٘ َّْم يَْسَمْعَها ََكَنَّ ِِفْ ُمْسَتْكَِبًا ََكَْن ل

فَبَ  َوقًْرامجت  ْ اُُذَنْيهِ  ِ بِ ْش  اََِلٍْم  ٍب ا َعذَ ُه   
   

ِْينَ  اَلَّ وََعِملُوا   اِنَّ  اَٰمُنْوا 
 يحض الٰصلِٰحِت لَُهْم َجٰنُت اْلَّعِْيِم 

فِْيَهامحش   امحش    اّلٰلِ وَْعَد  ٰخِِلِْيَن  َحقي
   الَْعزِيُْز اْْلَِكْيُم  ُهوَ وَ 

َعَمٍد   بَِغْْيِ  ٰموِٰت  السَّ َخلََق 
اَْلَرْ  ِِف  َواَلْٰٰق  َرَوا تََرْوَنَها    ِسَ ِض 

تَِمْيدَ اَ  ِ ْن  ب فِ   َوبَثَّ  ِمْن  يْ ُكْم  َها 
َمآءِ َمآًء  ِ َدآبٍَّةمحش َواَنَْزْْلَا ِمَن السَّ

ُُك 
ِ َزْوٍج َكرِيٍْم  َفاَْۣنَبتَْنا فِْيهَ 

  ا ِمْن ُُك 

فَاَُرْوِِنْ َماَذا َخلََق   اّلٰلِ ٰهَذا َخلُْق  
ِْيَن ِمْن ُدْونِٖهمحش بَِل الٰظلُِمْونَ  ِِفْ   اَلَّ

 ٰ   خجمبِْْيٍ ٍل مُّ َضل
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12. మరయు న్నశ్చయంగా, మేము 

లుఖ్మాన్ కు వివేక్తన్ని ప్ర స్థదించాము, 9  

అతను అలీ్లహ్ కు కృతజాుడుగా ఉండాలన్న. 

మరయు ఎవడైతే ఆయనకు కృతజాతలు 

తెలుప్పతాడో, అతడు న్నశ్చయంగా, తన 

మేలు కర్కే కృతజాతలు తెలుప్పతాడు. 

మరయు కృతఘ్ితకు పాలపడిన వాడు, 

న్నశ్చయంగా అలీ్లహ్ సాయం సమృదాుడు 

సర్ాస్తత తార లకు అరుహ డన్న (తెలుస్కోవాలి).  

13. మరయు (జా్ఞప్కం చేస్కోండి) 

లుఖ్యమన్ తన కుమారున్నకి హితబోధ చేసూత  

ఇల్ల అన్నిడు: "ఓ న్న పర య ప్పతుర డా! నీవు 

అలీ్లహ్కు స్థటి (భాగ్స్థాములను) 

కలిపంచకు. న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్కు భాగ్ 

స్థాములను కలిపంచట్ం (బహు దైవారాధన) 

ప్ర్మ దురామరా్ము.  

14. "మరయు (అలీ్లహ్ ఇల్ల ఆదే 

శిస్త న్నిడు): 'మేము మానవున్నకి తన తలీి 

దండుర ల విశ్యంలో గ్టిట గా తాకీదు చేశాము. 

అతన్న తలీి అతన్ని ప్ర యాసపై ప్ర యాసను 

సహిసూత  తన గ్ర్ుంలో మోసంది. మరయు ఆ 

బడా చనుపాలు మాన్నపంచే గ్డువు రండు 

సంవతసరాలు. నీవు న్నకు మరయు నీ తలీి-

దండుర లకు కృతజాుడవై ఉండు. నీకు న్న 

వైప్పనకే మర్లి రావలస ఉనిది. 10  

15.  " 'మరయు ఒకవేళ వారరువురు – 

నీవు ఎర్గ్న్న ద్వన్నన్న – న్నకు (అలీ్లహ్కు) 

భాగ్స్థామిగా చేర్చమన్న, న్ననుి బలవంతం 

చేసేత , వార మాట్ను నీవు ఏమాతర ం వినకు. 11 

 

9) లుఖ్యమన్ ('అ.స.): ఒక మహా సతుపరుషుడు. అలీ్లహ్ (స్.త.) అతన్నకి ('అ.స.) మంచి 

జా్ఞనం, దూర్దృష్రట , దైవభీతి మరయు వివేచన్నశ్కాిన్న ప్ర స్థదించాడు.  

10) చూడండి, 17:23-24. 

11) చూడండి, 29:8. 

اٰتَْينَ وَ  اَِن   ا لََقْد  اْْلِْكَمَة  لُْقٰمَن 
ِ اْشُكْر   فَاِنََّما ّلِلٰ َّْشُكْر  ي َوَمْن  محش 
ِْلَ  فَاِنَّ يَْشُكُر  َكَفَر  َوَمْن  ْفِسٖهمجت 

   َغِِنٌّ َْحِْيٌد  اّلٰلَ 
 

يَعُِظهه  وَُهَو  َِلبْنِٖه  لُْقٰمُن  قَاَل  َواِْذ 
تُْْشِ  ََل  ْ اِ   خمشبِاّلٰلِ ْك  يُٰبَِنَّ  ِ الْش  َك نَّ 
   ْيٌم لَُظلٌْم َعظِ 

 

َْحَلَْتُه  يْهِمجت  بَِوادِلَ اَْلِنَْساَن  ْيَنا  َووَصَّ
لََعٰ   وَْهًنا  هه  ِِفْ اُمُّ فِٰصلُهه  وَّ وَْهٍن 

يَْكمحش   َولَِوادِلَ ِلْ  اْشُكْر  اَِن  ََعَمْْيِ 
   اَِلَّ الَْمِصْْيُ 

 
تُْْشِكَ  اَْن   

لََعٰ٘ ٰجَهٰدَك  َما   َواِْن   ِِبْ 
ِ لََك   َس لَيْ  ب فَََل   ِعلٌْم  تُِطْعُهَما   ٖه 

َمْعُرْوًفاحمس  ْنَيا  ادلُّ ِِف  وََصاِحْبُهَما 



 భాగం: 21 31. సూరహ్ లుఖ్మాన్ 828 21 : الُجْزءُ  انَ ُسوَرةُ لُْقمَ  -31
 
మరయు ఇహలోక విష్యాలలో ధర్మ 

సమమతమైన వాటిలో వారకి తోడుగా ఉండు. 

మరయు ప్శాచతాత ప్ంతో న్నవైప్పకు మర్లే 

వాన్న మారాాన్ని అనుసరంచు. తరువాత 

మీర్ంతా న్నవైప్పనకే మర్లి రావలస ఉనిది. 

అప్పపడు నేను మీరు చేసే కర్మలను గురంచి 

మీకు తెలుప్పతాను.'  

16. "ఓ న్న కుమారా! ఏదైన్న (వస్త వు) 

ఆవగింజంత ఉండి, అది ఒక పదద  రాతి 

బండలో గానీ, ఆక్తశాలలో గానీ లేద్వ 

భూమిలో గానీ ద్వగి వున్ని, అలీ్లహ్ ద్వన్నన్న 

తప్పక (వలుగులోకి) తెస్థత డు. న్నశ్చయంగా, 

అలీ్లహ్ ఎంతో సూక్షమ గార హి, సర్ాం తెలిసన 

వాడు.  

17. "ఓ న్న కుమారా! నమా'జ్ను సా్థపంచు 

మరయు మంచిన్న గురంచి ఆదేశించు 

మరయు చెడు నుండి వారంచు. నీకు కలిగిన 

ఆప్దలో సహనం వహించు. న్నశ్చయంగా, ఇవి 

ఎంతో గ్టిట గా ఆజా్ఞపంచబడిన విష్యాలు.  

18. "మరయు నీ చెంప్లను గ్ర్ాంతో 

ప్ర జల యెదుట్ ఉబాంచకు.  మరయు 

భూమిపై అహంక్తర్ంతో నడవకు. 

న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ డాంబక్తలు చెప్పపకన్న, 

విర్ర వీగే వాడంటే ఇష్ట ప్డడు.  

19. "మరయు నీ నడకలలో నమాత 

పాటించు. 12 మరయు నీ సారాన్ని తగాించు. 

న్నశ్చయంగా, సారాలలో అన్నిటి కంటే 

కఠోర్మైనది (విన సొంప్ప క్తన్నది) గాడిద 

సార్మే!"  

20.  ఏమీ? ఆక్తశాలలో మరయు భూమిలో 

ఉని సకల వస్త వులను వాసత వాన్నకి అలీ్లహ్ 

 

12) చూడండి, 25:63.  

اَنَ  َمْن  َسبِْيَل  اتَّبِْع  ُثمَّ  وَّ مجت  اَِلَّ اَب 
بَِما  فَاُنَب ِئُُكْم  َمرِْجُعُكْم  اَِلَّ 

   ُكْنُتْم َتْعَملُْوَن 
 

ِنْ يُٰبَِنَّ اِنََّها٘ اِْن تَُك ِمْثَقاَل َحبَّ    ٍة م 
ِِفْ َصخْ َفتَ   لٍ دَ َخرْ  ِِف رَ ُكْن  اَْو  ٍة 

يَاِْت   اَْلَْرِض  ِِف  اَْو  ٰموِٰت  بَِها  السَّ
   ٌف َخبِْْيٌ  َلِطيْ   اّلٰلَ محش اِنَّ  اّلٰلُ 
 

َواُْمْر  لٰوَة  الصَّ اَقِِم  يُٰبَِنَّ 
الُْمْنَكرِ   َعِن  َوانَْه  بِالَْمْعُرْوِف 

اََصابََكمحش اِنَّ  لَِك  ذٰ   َواْصَِبْ لََعٰ َما٘ 
 ممه ُمْورِ اَْلُ  مِ زْ ْن عَ مِ 
َوََل ََل وَ  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ ِْر  تَُصع   

اِنَّ   َمرًَحامحش  اَْلَْرِض  ِِف    اّلٰلَ َتْمِش 
 ممه ُّيِبُّ ُُكَّ ُُمَْتاٍل فَُخْوٍر ََل 

َواقِْصْد ِِفْ َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن  
اَْلَْصَواِت   اَنَْكَر  اِنَّ  َصْوتَِكمحش 

 خجم  لََصْوُت اْْلَِمْْيِ 
َ اَ  ا سَ   اّلٰلَ اَنَّ  ْوا  رَ تَ ْم  ل مَّ لَُكْم  َر  خَّ
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మీకు ఉప్యుకాంగా చేశాడనీ 13  మరయు 

ఆయన బహిర్ంగ్ం గానూ మరయు గోప్యం 

గానూ తన అనుగ్ర హాలను మీకు 

ప్ర స్థదించాడనీ మీకు తెలియద్వ? మరయు 

ప్ర జలలో కందరు ఎల్లంటి జా్ఞనం, 

మారా్దర్శకతాం మరయు వలుగు చూపే 

సపష్ట మైన గ్ర ంధం లేన్నదే అలీ్లహ్ గురంచి 

వాదుల్లడే వారున్నిరు!  

21. మరయు వారతో: "అలీ్లహ్ 

అవతరంప్జేసన వాటిన్న (ఆదేశాలను) 

అనుసరంచండి!"  అన్న అనిప్పపడు వారు: 

"అల్ల క్తదు, మేము మా తాత-ముతాత తలు 

అవలంబసూత  ఉండగా చూసన ప్దద తినే 

అనుసరస్థత ము." అన్న సమాధానమిస్థత రు. 

ఒకవేళ షై'తాన్ వార (పదద లను) నర్క 

యాతన వైప్పనకు పలుసూత  ఉనిప్పటికీ, 

(వీరు ద్వనేి అనుసరస్థత రా)? 14 (1/2)  

22. * ఎవడైతే, తన ముఖ్యన్ని (తనను 

తాను) అలీ్లహ్కు సమరపంచుకన్న 15 

సజీనుడై ఉంటాడో, అల్లంటి వాడు 

న్నససందేహంగా, దృఢమైన ఆధారాన్ని 

ప్టుట కుని వాడే! మరయు సకల వయవహా 

రాల ముగింప్ప (తీరుప) అలీ్లహ వదద నే ఉంది.  

23. మరయు సతాయన్ని తిర్సకరంచేవాన్న, 

తిర్స్థకర్ం న్ననుి దుుఃఖ్యన్నకి గురచేయ 

కూడదు. వార్ందర మర్లింప్ప మా వైప్పనకే 

ఉంది; అప్పపడు మేము వారు చేసన 

కర్మలను వారకి తెలుప్పతాము. న్నశ్చయంగా, 

అలీ్లహ్ కు హృదయాలలో ఉని 

విష్యాలు సైెతం బాగా తెలుస్.  

 

13) చూడండి, 14:32-33.  

14) చూడండి, 2:14 మరయు 15:17.  

15) చూడండి, 2:112.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اَْلَْرِض  ِِف  َوَما  ٰموِٰت  السَّ ِِف 
نَِعَمهه   َعلَْيُكْم  َظاهَِرًة  َواَْسَبَغ 

َادُِل  َيُّ َمْن  اْلَّاِس  َوِمَن  بَاِطَنًةمحش  وَّ
ََل   اّلٰلِ ِِف   ََل ُهًدي وَّ بَِغْْيِ ِعلٍْم وَّ

نِْْيٍ    كِتٍٰب مُّ
اَنْزَ بِعُ تَّ ُم اْيَل لَهُ َواَِذا قِ    اّلٰلُ َل  ْوا َما٘ 

َعلَْيهِ  وََجْدنَا  َما  نَتَّبُِع  بَْل  قَالُْوا 
ََكَن   اََولَْو  ْيٰطُن  اٰبَآَءنَامحش  الشَّ

عِْْيِ    يَْدُعوُْهْم اِٰل َعَذاِب السَّ
 
 

اَِل   وَْجَههه٘  ُّْسلِْم  ي وَُهَو    اّلٰلِ َوَمْن 
 ِ ب اْسَتْمَسَك  َفَقِد    ةِ لُْعْروَ ا ُُمِْسٌن 

 ْ َواَِل  ثْٰٰق وُ ال اَْلُُمْورِ    اّلٰلِ محش  ََعقَِبُة 
  

ُكْفُرههمحش   َّيُْزنَْك  فَََل  َكَفَر  َوَمْن 
َمرْجِ  بَِما اََِلَْنا  َفُننَب ِئُُهْم  ُعُهْم 

اِنَّ   بَِذاِت    اّلٰلَ َعِملُْوامحش  َعلِْيٌمٌۣ 
ُدْورِ      الصُّ
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24. మేము వారన్న కంత క్తలం స్ఖ్యలను 

అనుభవించన్నస్థత ము. ఆ తరువాత మేము 

వారన్న కఠినమైన శిక్ష వైప్పకు తోర స్థత ము.  

25. ఒకవేళ మీరు వారన్న: "ఆక్తశాలనూ 

మరయు భూమినీ సృష్రట ంచింది ఎవరు?" అన్న 

అడిగితే! వారు న్నససంకోచంగా అంటారు: 

"అలీ్లహ్!" అన్న. వారతో అను: "సర్ా 

స్తత తార లు అలీ్లహ్కే శోభిస్థత యి!" క్తన్న వారలో 

చాల్ల మందికి ఇది తెలియదు.  

26. ఆక్తశాలలో మరయు భూమిలో నుని 

సమసత మూ అలీ్లహ్కే చెందుతుంది. 

న్నశ్చయంగా అలీ్లహ్! కేవలం ఆయనే సర్ా 

సంప్నుిడు, సర్ా స్తత తార లకు అరుహ డు.  

27. ఒకవేళ వాసత వాన్నకి, భూమిలో ఉని 

వృకి్తలనీి కలములై ఈ సముదర ం మరయు 

ద్వన్నతో పాటు అటువంటి ఏడు సముదార ల 

(నీళుంతా) సరాగా ఉన్ని, అలీ్లహ్ 

మాట్లు (సూచనలు వార యటాన్నకి) 

పూరాక్తవు. న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ సర్ా 

శ్కాిమంతుడు, మహా వివేకవంతుడు. 16  

28. మీ అందరనీ సృష్రట ంచట్ం మరయు 

తిరగి (సజీవులుగా) లేప్ట్ం ఆయనకు ఒక 

మానవుణణ  (సృష్రట ంచి, తిరగి లేప్డం వంటిదే). 

న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ సర్ాం వినేవాడు, 

సర్ాం చూసేవాడు.  

29. ఏమీ? నీకు తెలియద్వ (చూడట్ం 

లేద్వ)? న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ రాతిర న్న 

ప్గ్టిలోన్నకి ప్ర వేశింప్ జేస్త న్నిడన్న మరయు 

ప్గ్టిన్న రాతిర లోకి ప్ర వేశింప్ జేస్త న్నిడన్న. 17 

 

16) ఇటువంటి ఆయత్కు చూడండి,18:109.  

17) అంటే చలి క్తలంలో రాతిర  పదద దై ప్గ్లు చినిదవట్ం మరయు వేసవిక్తలంలో ప్గ్లు 

పదద దయి రాతిర  చినిదవట్ం. 

اِ  نَْضَطرُُّهْم  ُثمَّ  قَلِْيًَل  ٰل  ُنَمت ُِعُهْم 
    ْيٍظ لِ ٍب غَ اَعذَ 

ٰموِٰت َولَئِْن سَ  ْن َخلََق السَّ اَْْلَُهْم مَّ
  محش قُِل اْْلَْمدُ اّلٰلُ َواَْلَْرَض ََلَُقْولُنَّ  

 ِ   محش بَْل اَْكََثُُهْم ََل َيْعلَُمْوَن  ّلِلٰ

 ِ اِنَّ   ّلِلٰ َواَْلَْرِضمحش  ٰموِٰت  السَّ ِِف  َما 
   ُهَو الَْغِِنُّ اْْلَِمْيُد  اّلٰلَ 

 
اَ وَ  ِمْن    ِِف   ا مَ نَّ لَْو  َشَجَرٍة اَْلَْرِض 

َبْعِدهٖ   ِمْنٌۣ  هه  َيُمدُّ اْْلَْحُر  وَّ اَقََْلٌم 
نَفِدَ  ا  مَّ اَبُْحٍر  ََكِمُٰت َسْبَعُة  ْت 

   َعزِيٌْز َحِكْيٌم  اّلٰلَ محش اِنَّ اّلٰلِ 

اَِلَّ  َبْعُثُكْم  َوََل  َخلُْقُكْم  َما 
اِنَّ   اِحَدةٍمحش  وَّ ٌعٌۣ َسِميْ   اّلٰلَ َكَنْفٍس 

   ْْيٌ بَِص 
اَنَّ اَ  تََر  ِِف   اّلٰلَ   لَْم  َْل  اَلَّ يُْولُِج 

ِْل  اَلَّ ِِف  اْلََّهاَر  َويُْولُِج  اْلََّهارِ 
رَ  ُُكٌّ  وََسخَّ َوالَْقَمَرحمس  ْمَس  الشَّ  
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మరయు సూరుయణణ  మరయు చందుర ణణ  

న్నయమబదాులుగా చేస ఉంచాడనీ ప్ర తి 

ఒకకటీ ఒక న్నరీణ తక్తలంలో (ప్రధిలో) 

తిరుగుతూ ఉంటాయనీ! 18 మరయు 

న్నశ్చయంగా మీరు చేసేదంతా అలీ్లహ్ 

ఎరుగునన్న?  

30. ఇది ఎందుకంటే! న్నశ్చయంగా అలీ్లహ్! 

ఆయనే సతయం. మరయు ఆయనకు 

బదులుగా వారు ఆరాధించేవనీి అసతాయలే 

మరయు న్నశ్చయంగా అలీ్లహ్! ఆయన 

మాతర మే మహోనితుడు, మహనీయుడు 

(గొప్పవాడు).  

31. ఏమీ? నీకు తెలియద్వ? మీకు కన్ని 

సూచనలను తెలుప్టాన్నకి, అలీ్లహ్ 

అనుగ్ర హంతో ఓడ సముదర ంలో ప్యనం 

చేస్త నిదనీ? న్నశ్చయంగా ఇందులో సహనం 

వహించే ప్ర తి వాన్నకి, కృతజాున్నకి, ఎన్ని 

సూచనలున్నియి.  

32. మరయు వారన్న సముదర ప్ప అల, 

మేఘ్ంగా కరముమకునిప్పడు, వారు ప్రపూర్ణ  

భకాితో అలీ్లహ్నే వేడుకుంటారు. క్తన్న 

ఆయన వారన్న ర్కిించి ఒడాుకు చేరచన 

తరువాత వారలో కందరు (విశాాస 

అవిశాాస్థల) మధయ ఆగిపోతారు.19  మరయు 

మా సూచనలను, కేవలం విశాాస 

ఘాతకులు, కృతఘ్నిలైన వారు మాతర మే 

తిర్సకరస్థత రు.  

 

18) ఈ న్నరీణ తక్తలం, ప్పనరుతాానదినం క్తవచుచ లేక అవి తమ ప్రధిలో ఒకస్థర చుటుట  

తిరగి మర్ల మొదటి సా్థన్నన్నకి వచుచట్కు ప్టేట  క్తలం క్తవచుచ. 

19) చూడండి, 17:67 మరయు 29:65. 

اَنَّ   وَّ َسًّمي  مُّ اََجٍل   
٘
اِٰل ْرِْي٘ 

  اّلٰلَ َيَّ
   بَِما َتْعَملُْوَن َخبِْْيٌ 

   
بِاَنَّ   ا  اّلٰلَ ذٰلَِك  َما وَ   قُّ ْلَْ ُهَو  اَنَّ 

َواَنَّ يَْدعُ  اْْلَاِطُلحمل  ُدْونِهِ  ِمْن  ْوَن 
  خجم ُهَو الَْعِٰلُّ الَْكبِْْيُ  اّلٰلَ 

 
 
 َ َك َُتْرِْي ِِف اْْلَْحرِ  اَل

ْم تََر اَنَّ الُْفلْ
اٰيٰتِٖهمحش   اّلٰلِ بِنِْعَمِت   ِْن  م  لُِْيِيَُكْم 

َصبَّ   ِ
ل ُِك  ََلٰيٍٰت  ذٰلَِك  ِِفْ   ارٍ اِنَّ 

   ٍر وْ َشكُ 
لَِل َدَعُوا مَّ   اَِذا َغِشَيُهمْ وَ  ْوٌج ََكلظُّ

ا   اّلٰلَ  فَلَمَّ ِْيَنمخف  ادل  َلُ  ُُمْلِِصْْيَ 
ْقَتِصٌدمحش    ََنٰىُهمْ  مُّ فَِمْنُهْم   ِ الََْب  اَِل 

َختَّاٍر  ُُكُّ  اَِلَّ  بِاٰيٰتَِنا٘  ََيَْحُد  َوَما 
   َكُفْوٍر 
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33. ఓ మానవుల్లరా! మీ ప్ర భువు్ నందే 

భయ-భకాులు కలిగి ఉండండి, మరయు ఆ 

దిన్నన్నకి భయప్డండి, (ఏ న్నడైతే) తండిర  

తన కుమారున్న తర్ఫున నష్ట ప్రహార్ం 

చెలీించలేడో మరయు ఏ కుమారుడు కూడా 

తన తండిర  తర్ఫున ఎల్లంటి నష్ట ప్రహార్ం 

చెలీించలేడో! న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ వాగాద నం 

సతయం! క్తవున ఈ పార ప్ంచిక జీవితం 

మిమమలిి మోస్థన్నకి గురచేయన్నవాకూడదు. 

మరయు ఆ వంచకుణణ  (షై'తానును) 

మిమమలిి అలీ్లహ్ విష్యంలో వంచనకు 

గురచేయ న్నవాకూడదు స్మా!  

34. న్నశ్చయంగా, ఆ (అంతిమ) ఘ్డియ 

జా్ఞనం, కేవలం అలీ్లహ్కు మాతర మే ఉంది. 

మరయు ఆయనే వరి్ం కురపంచేవాడు 

మరయు గ్రాులలో ఉనిద్వన్న విష్యం 

తెలిసన వాడు. మరయు తాను రేప్ప ఏమి 

సంపాదిస్థత డో, ఏ మానవుడు కూడా ఎరుగ్డు. 

మరయు ఏ మానవుడు కూడా తాను ఏ 

భూభాగ్ంలో మర్ణస్థత డో కూడా ఎరుగ్డు. 20 

న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ మాతర మే సర్ాజాుడు, 

సమసత ం తెలిసనవాడు (ఎరగిన వాడు).  

***** 

 

20) పై ఐదు అగోచర్ విష్యాల జా్ఞనం కేవలం అలీ్లహ్కే ఉంది అవి: (i) అంతిమ ఘ్డియ 

సమయం, (ii) వరష ం వచేచ సమయం, (iii) మ్రతృ గరభంలో ఉనిద్వన్న గ్తి, (iv) రేపు 

సంభవించబోయే విష్యం మరయు (v) మానవున్న మరణసాానం ('స. బ్ద'ఖ్యరీ).  *** 

ُقْوا   اتَّ اْلَّاُس    ُكمْ بَّ رَ يٰ٘اَيَُّها 
ََيْ   ا وْ اْخشَ وَ  َعْن  زِ يَْوًما َلَّ  َوادِلٌ  ْي 

َعْن   َجاٍز  ُهَو  َمْولُْوٌد  َوََل  دَلِهٖحمس  وَّ
َشْيـ ًامحش   ادِلِهٖ  وَْعَد  وَّ َحقٌّ   اّلٰلِ اِنَّ 

ْنَيايحم َوََل  نَُّكُم اْْلَيٰوُة ادلُّ فَََل َتُغرَّ
نَُّكْم     الَْغُرْوُر  بِاّلٰلِ َيُغرَّ

 
ِعلْمُ هه ِعْندَ   اّلٰلَ اِنَّ   َعةِمجت  ا سَّ ال    
ُِل  ِِف   َويَُن  َما  َويَْعلَُم  الَْغْيَثمجت 

اَذا  مَّ َنْفٌس  تَْدرِْي  َوَما  اَْلَرَْحاِممحش 
َغًدامحش َوَما تَْدرِْي َنْفٌسٌۣ  تَْكِسُب  

اِنَّ   َتُمْوُتمحش  اَْرٍض  َعلِْيٌم   اّلٰلَ بِاَي ِ 
 خجم َخبِْْيٌ 



   భాగం: 21 32. సూ. అస్-సజ్దహ్  833 21 :الُجْزءُ     ُسوَرةُ السَّْجَدة   -32

 32. సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 

అస్-సజ్దహ్: స్థషాట ంగ్ం. ఇది చివర మకకహ సూరాహ్లలోన్నది. సూర్హ్ అల్-
ము'మినూన్ (23) తరువాత అవతరంప్జేయబడింది. దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) 

జుము'అహ్ రోజు ఫజ్ర ర్ నమా'జ్లో మొదటి ర్క'అత్లో ఈ సూర్హ్ (32) మరయు 

రెండవ ర్క'అత్లో సూర్హ్ అల్-ఇన్నసన్ (76), చదివేవారు, (బ్ద'ఖ్యరీ, ముసీం). 

దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) రాతిర  న్నదర పోయే ముందు ఈ సూర్హ్ మరయు సూర్హ్ అల్-
ములకర్ (67) చదివే వారు, (తిరమజీ' 892; అ'హమద్ 3/340). 30 

ఆయాతులుని ఈ సూర్హ పేరు 15వ ఆయత్ నుండి తీస్కోబడింది. సూర్హ్ 
అల్-'అంకబూత్ (29)తో మొదలైన 4 (29-32) సూరాహ్లలో ఇది చివరిది. 

అనంత కరుణామయుడు అప్రర 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. అలిఫ్-ల్లమ్-మీమ్.  
2. న్నససంకోచంగా, ఈ గ్ర ంధం (ఖుర్ఆన్) 

అవతర్ణ్ సర్ాలోక్తల ప్ర భువు తర్ఫు 

నుండియే ఉంది.  

3. ఏమీ? వారు (అవిశాాస్లు): "ఇతనే 

(ము'హమమదే) దీన్నన్న కలిపంచాడు." అన్న 

అంటున్నిరా? 1  అల్లక్తదు! వాసత వాన్నకి ఇది 

నీ ప్ర భువు తర్ఫు నుండి వచిచన సతయం. నీకు 

పూర్ాం హెచచరంచే వారెవారూ రాన్న జ్ఞతి 

వారకి నీవు హెచచరక చేయటాన్నకి, తద్వారా 

వారు మారా్దర్శకతాం పందటాన్నకి!  

4. అలీ్లహ్, ఆయనే ఆక్తశాలను భూమిన్న 

మరయు వాటి మధయ ఉనిదంతా ఆరు 

దినములలో (అయాయమ్లలో) 2  సృష్రట ం 

చాడు, ఆ తరువాత సంహాసన్నన్ని 

('అరి్ర్ను) అధిష్రట ంచాడు. ఆయన తప్ప 

మీకు మరొక సంర్క్షకుడు గానీ, సపార్స్ చేసే 

 

1) అల్లంట్ప్పపడు వారన్న ఇల్లంటి గింథాన్నన ర్చించి తెమమను? అనే ప్ర శ్ికు చూడండి, 

17:88, 52:34. ఇల్లంటి 10 సూరాహ్ లనైన్న ర్చించి తెమమను? అనే ప్ర శ్ికు, 11:13. 

ఇల్లంటి ఒకక సూరహ్ నైన్న ర్చించి తెమమను? అనే ప్ర శ్ికు, 2:23, 10:38 చూడండి. 

2) చూడండి, 7:54 వాయఖ్యయనం-22. 

  الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّلٰلِ ِمْسِب 
    ممه  الٓمّٓ 
رَ   ُل يْ ْنِ تَ  ََل  ِمْن  يَْب الِْكتِٰب  فِْيهِ   

 ِ  ىجت الْٰعلَِمْْيَ  رَّب 
اْلَْ  ُهَو  بَْل  ىُهمجت  افَْتٰ َيُقْولُْوَن  قُّ اَْم 

ب َِك ِمْن   اَتٰىُهْم   رَّ ا٘  مَّ قَْوًما  ِْلُْنِذَر 
لََعلَُّهْم  َقْبلَِك  ِْن  م  نَِّذيٍْر  ِْن  م 

   َيْهَتُدْوَن 
َخلَقَ   اّلَٰلُ  ِْي  مٰ   اَلَّ  ِت وٰ السَّ
ُهَما ِِفْ ِستَّةِ اَيَّاٍم يْنَ َْلَْرَض َوَما بَ اوَ 

َما  الَْعرِْشمحش  لََعَ  اْسَتٰوي  ُثمَّ 
ُدوْ  ِْن  م  ََل لَُكْم  وَّ  ٍ ِّٰل  وَّ ِمْن  نِٖه 

ُرْوَن     َشفِْيٍعمحش اَفَََل َتَتَذكَّ
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వాడు గానీ ఎవాడూ లేడు, అయిన్న మీరు 

హితబోధ గ్ర హించరా?  

5. ఆయనే ఆక్తశ్ం నుండి భూమి వర్కు 

ప్ర తి వయవహారాన్ని నడిపస్త న్నిడు; 

తరువాత అంతా ఒకే దినమున, 3  ఆయన 

వదద కు పోయి చేరుతుంది; ద్వన్న (ఆ దినపు) 

ప్రిమ్రణం మీ లకక ప్ర క్తర్ం వేయి 

సంవతూరాలు.  

6. ఆయన (అలీ్లహ్)యే అగోచర్ మరయు 

గోచర్ విష్యాల జా్ఞనం గ్లవాడు, సర్ా 

శ్కాిమంతుడు, అపార్ కరుణాప్ర ద్వత.  

7. ఆయన తాను సృష్రట ంచిన ప్ర తి ద్వన్నన్న 

ఉతత మరీతిలో చేశాడు. మరయు మానవ 

సృష్రట న్న మటిట తో పార ర్ంభించాడు. 4  

8. తరువాత అతన్న సంతతిన్న ఒక 

అధమమైన దర వప్ద్వరా్ప్ప స్థర్ంతో 

(వీర్యంతో) చేశాడు.  

9. ఆ తరువాత అతన్నన్న తీరచదిదిద , 

అతన్నలో తన (నుండి) పార ణ్ం (ఆతమ) 

ఊద్వడు. 5  మరయు మీకు వినేశ్కాిన్న, చూసే 

శ్కాిన్న మరయు హృదయాలను (అరా్ం 

చేస్కునే శ్కాిన్న) ఇచాచడు. (అయిన్న) మీరు 

కృతజాతలు తెలుప్పకునేది చాల్ల తకుకవ!  

10.  మరయు వారు (అవిశాాస్లు) 

అంటున్నిరు: "ఏమీ? మేము నశించి 

 
3) అంటే ఇది ప్పనరుతాానదినం అన్న, కందరు వాయఖ్యయతలు బోధించారు. అది చాల్ల 

కష్ట తర్ మైన దినం క్తవట్ం వలీ వేయి సంవతూరాల వలే కన్నపస్త ంది. చూడండి, 

22:47లో కూడా: ''...మరయు న్నశ్చయంగా, నీ ప్ర భువు వదద  ఒకక దినం, మీలకకల 

ప్ర క్తర్ం వేయి సంవతూరాలకు సమానమైనది.'' అన్న ఉంది. క్తన్న 70:4లో: ''యాభైవేల 

సంవతసరాలకు సమానమైన (ప్ర మాణ్ం గ్ల) ఒక రోజులో, దైవదూతలు మరియు 

ఆతా (జిబీర ల్ 'అ.స.) ఆయన (స్.త.)  వదద కు అధిరోహిస్థత రు.'' అన్న ఉంది. అంటే వారు 

అంత తీవర ంగా ప్రయాణ్ం చేస్థత ర్నిమాట్.  

4) చూడండి, 23:12.  

5) చూడండి, 15:29, 38:72.  

اَِل   َمآءِ  السَّ ِمَن  اَْلَْمَر  يَُدب ُِر 
اََِلْ  َيْعُرُج  ُثمَّ  يَ   هِ اَْلَْرِض   ْومٍ ِِفْ 

ِمْقَداُرهه٘  ََك  ا اَلْ َن  ِمَّ م  َسَنٍة  َف 
ْوَن       َتُعدُّ

َهاَدةِ  َوالشَّ الَْغْيِب  ٰعلُِم  ذٰلَِك 
 يحض يُْز الرَِّحْيُم الَْعزِ 

َخلََقهه   ٍء  َشْ ُُكَّ  اَْحَسَن  ِْي٘  اَلَّ
 ممه َوبََداَ َخلَْق اَْلِنَْساِن ِمْن ِطْْيٍ  

 ٰ ٍء آ  مَّ نْ ٍة م ِ لَ ُثمَّ َجَعَل نَْسلَهه ِمْن ُسل
ِهْْيٍ   ممه مَّ

وِْحٖه   مَّ ثُ  رُّ ِمْن  فِْيهِ  َوَنَفَخ  َسٰوىُه 
َواَْلَبَْصا  ْمَع  السَّ لَُكُم  َر وََجَعَل 
ا تَْشُكُرْوَن   َدةَمحش قَلِْيًَل مَّ ِـٕ   َواَْلَفْ

 
َوقَالُْو٘ا َءاَِذا َضلَلَْنا ِِف اَْلَْرِض َءاِنَّا 
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మటిట లో కలిస పోయిన్న మేము మళ్ళు కర తత గా 

సృష్రట ంచబడతామా?" అది క్తదు! వారు తమ 

ప్ర భువుతో క్తబోయే సమావేశాన్ని 

తిర్సకరస్త న్నిరు.6 (5/8)  

11. * వారతో ఇల్ల అను: "మీపై 

న్నయమించబడిన మృతుయ దూత మీ పార ణ్ం 
తీస్థత డు. ఆ తరువాత మీరు మీ ప్ర భువు 

వదద కు మర్లించబడతారు."  

12. మరయు (ప్పనరుతాాన దినమున) ఈ 

అప్రాధులు, తమ ప్ర భువు సమక్షంలో, 

ఏవిధంగా తమ తలలు వంచుకన్న న్నలబడి 

ఉంటారో, నీవు చూడగ్లిగితే (ఎంత 

బావుండేది)! వారు: "ఓ మా ప్ర భూ! 

మేమిప్పపడు చూశాము మరయు విన్నిము, 

క్తవున మమమలిి తిరగి (భూలోక్తన్నకి) 
ప్ంపంచు. మేము సతాకరాయలు చేస్థత ము, 

న్నశ్చయంగా, మాకు ఇప్పపడు నమమకం 

కలిగింది." అన్న అంటారు.  

13. మరయు, మేము కోరనటీ్యితే, ప్ర తి 

వయకాికి (ఆతమకు) ద్వన్న మారా్దర్శకతాం చేస 

ఉండే వార్ము.7 క్తన్న నేను: "న్నశ్చయంగా 

జిన్నితులు మరయు మానవులందరతో 

నర్క్తన్నిన్నంపవేస్థత ను." అన్న ప్లికిన, న్న 

మాట్ సతయమయియంది. 8  

14. క్తవున మీరు మీ యొకక ఈ న్నటి 

సమావేశాన్ని మర్చిపోయిన ద్వన్న ఫలితాన్ని 

రుచి చూడండి. న్నశ్చయంగా మేము కూడా 

మిమమలిి మర్చిపోయాము. మరయు మీరు 

మీ కర్మల ఫలితమైన ఈ శాశ్ాత శిక్షను రుచి 

చూడండి!  

 

6) చూడండి, 13:5.  

7) చూ.26:4. అలీ్లహ్ (స్.త.)  ఎవారనీ సన్నమరా్ం మీద ఉండటాన్నకి బలవంతం చేయడు 

క్తన్న మారా్దర్శకతాం చేస్థత డు. ద్వన్నన్న అనుసరంచన్నవాడు శిక్షకు గుర అవుతాడు. 

8) ఇటువంటి వాక్తయలకు చూడండి,7:18 మరయు 11:119. 

ُهمْ  بَْل  َجِديٍْدحمق  َخلٍْق  ءِ بِلَِقآ   لَِٰفْ 
ِ رَ     كٰفُِرْوَن  ِهمْ ب 

ِْي  قُ  لَُك الَْمْوِت اَلَّ ْل َيَتَوفٰىُكْم مَّ
اِٰل   ُثمَّ  بُِكْم   َ ِ   مْ َرب ِكُ ُوُك 

 خجم تُرَْجُعْوَن 
نَاكُِسْوا   الُْمْجرُِمْوَن  اِذِ  تَٰر٘ي  َولَْو 

٘   محشَرب ِِهمْ ُرُءوِْسِهْم ِعْنَد   نَا   َربََّنا اَبَْْصْ
فَارْجِ  َنعْ عْ وََسِمْعَنا  اِْلًا َص   ْل مَ َنا 

   ْوَن قِنُ اِنَّا ُموْ 
 

َولَْو ِشئَْنا ََلٰتَْيَنا ُُكَّ َنْفٍس ُهٰدىَها 
الْقَ  َحقَّ  ََلَْملَـ َنَّ  َولِٰكْن   ْ ِ ِمِن  ْوُل 

نَّةِ َواْلَّاِس اَْْجَعِْْيَ     َجَهنََّم ِمَن اَّْلِ
 

يَْوِمُكْم   لَِقآَء  نَِسيُْتْم  بَِما  فَُذْوقُْوا 
  َذاَب عَ  َوُذْوقُْوا  مْ كُ نٰ يْ ا نَسِ نَّ ٰهَذامجت اِ 

   اْْلُِْلِ بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُْوَن  
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15. న్నశ్చయంగా వారే, మా సూచనలు 

(ఆయాత్) వారకి బోధించినప్పపడు, వాటిన్న 

విశ్ాసంచి సాషాు ంగంలో (సజద లో) ప్డి 

పోతారు మరయు తమ ప్ర భువు ప్వితర తను 

కన్నయాడుతారు మరయు ఆయనను 

స్త తిస్థత రు. వారెనిడూ గ్ర్ాప్డరు;  (సజద -10)   

16. వారు (రాతుర లలో) తమ ప్ర కకలను 

తమ ప్రుప్పల నుండి దూర్ం చేస, తమ 

ప్ర భువును భయంతో మరయు ఆశ్తో 

వేడుకుంటారు 9  మరయు మేము వారకి 

ప్ర స్థదించిన జీవన్నపాధి నుండి ఖరుచచేస్థత రు.  

17. క్తన్న వారకి, వార కర్మల ఫలితంగా 

వార కర్కు (ప్ర్లోకంలో) కళుకు చలువ 

న్నచేచ ఎటువంటి స్థమాగిర  ద్వచి పట్ట బడి 

ఉందో ఏ పార ణకీ తెలియదు. 10  

18. ఏమీ? విశాాస అయిన వాడు (దైవభీతి 

లేన్న) అవిధేయున్నతో సమానుడా? (క్తదు!) 

వారు సరసమానులు క్తలేరు. 11  

19. ఎవరైెతే విశ్ాసంచి, సతాకరాయలు 

చేస్థత రో, వారకి – వార కర్మలకు ఫలితంగా – 

వార ఆతిథయం కర్కు సారా్వన్నలలో 

న్నవాస్థలు ఉంటాయి.  

20. ఇక ఎవరైెతే, విదోర హ వైఖర అవలంబ 

స్థత రో, వార న్నవాసం నర్క్తగిియే. ప్ర తిస్థర 

వారు ద్వన్న నుండి బయట్ప్డటాన్నకి 

ప్ర యతిించినప్పడలీ్ల, వార్ందులోకి తిరగి 

నట్ట బడతారు. మరయు వారతో ఇల్ల 

అనబడుతుంది: "మీరు తిర్సకరసూత  ఉండిన 

నర్క్తగిి శిక్షను చవిచూడండి."  

 
9) రాతుర లలో లేచి తహజీుద్ (నఫిల్) నమాజులు చేస్థత రు. 

10) 'హదీస్' ఖుదీస: నేను న్న ప్పణాయతుమలైన ద్వస్లకర్కు సారా్ంలో సదాప్ర్చి ఉంచిన 

వాటిన్న ఇంతవర్కు ఏ కనూి చూడలేదు, ఏ చెవీ వినలేదు మరయు ఏ మానవుడు 

కూడా వాటిన్న గురంచి ఆలోచించలేడు, ('స'హీ'హ్ బ్ద'ఖ్యరీ మరయు 'స. ముసీం). 

11) ఇటువంటి ఆయతులకు చూడండి, 45:21, 38:28, 59:20 మొదలైనవి.  

 ِ اَلَّ بِاٰيٰتَِنا  يُْؤِمُن  اَِذا اِنََّما  ْيَن 
وََّسبَُّحْوا   ًدا  ُسجَّ ْوا  َخرُّ بَِها  ُِرْوا  ُذك 

ْوَن    َرب ِِهمْ ِِبَْمِد      ربكا وَُهْم ََل يَْسَتْكَِبُ
َعنِ  ُجُنْوبُُهْم    ِجعِ ا الَْمَض   َتَتَجاِٰف 

ا خَ   مْ َربَّهُ ْدُعْوَن  يَ  ِممَّ ْوًفا وََّطَمًعاحمس وَّ
   َرزَقْنُٰهْم ُيْنفُِقْوَن 
ِْن  فَََل َتْعلَُم َنْفٌس  ا٘ اُْخِٰفَ لَُهْم م   مَّ

ََكنُْوا  بَِما  َجَزآءًٌۣ  مجت  اَْعُْيٍ ةِ  قُرَّ
   َيْعَملُْوَن 

ََكَن  َكَمْن  ُمْؤِمًنا  ََكَن  اَفََمْن 
َ فَاِسًقاخمش ََل  نَ ي  ممك  ْسَتوه

ِْيَن  اَ  اَلَّ ا  وََعِملُوا اٰمَ مَّ ُنْوا 
الَْماْٰويحمس  َجٰنُت  فَلَُهْم  الٰصلِٰحِت 

    ْوا َيْعَملُْوَن نُُزًَلٌۣ بَِما ََكنُ 
ِْيَن فََسُقْوا َفَماْٰوىُهُم اْلَّاُرمحش  ا اَلَّ َواَمَّ
ِمْنَها٘   ْرُُجْوا  ُيَّ اَْن  اََراُدْو٘ا  َُكََّما٘ 

فِْيهَ  َ َل َوقِيْ   ا اُِعْيُدْوا  ل ُذْوقُْوا  مْ هُ    
اَعَذا ُكْنُتمْ َب  ِْي  اَلَّ بِٖه   ْلَّارِ 

بُْوَن  ِ     تَُكذ 
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21. మరయు ఆ పదద  శిక్షకు ముందు మేము 

(ఇహలోకంలో) వారకి సమీప్ శిక్షను రుచి 

చూప్పతాము. 12 ఇల్లగైన్న, వారు 

(ప్శాచతాత ప్ప్డి, సతయం వైప్పనకు) మర్లి 

వస్థత ర్న్న!  

22. మరయు తన ప్ర భువు సూచన 

(ఆయత) ల ద్వారా హితబోధ చేయబడిన 

తరువాత కూడా వాటి నుండి విముఖుడయేయ 

వాన్న కంటే ఎకుకవ దురామరాుడవడు? 

న్నశ్చయంగా, మేము అల్లంటి అప్రాధులకు 

ప్ర తీక్తర్ం  చేస తీరుతాము. 13  

23. మరయు వాసత వంగా, మేము మూస్థకు 

(తౌరాత) గ్ర ంధాన్ని ఇచాచము. క్తవున, (ఓ 

ప్ర వకా్త)! నీవు అతన్నన్న కలుస్కునే 

విష్యాన్ని గురంచి సందేహంలో ప్డకు. 14 

మరయు మేము ద్వన్నన్న (తౌరాత్ను) 

ఇస్థర 'యీల్ సంతతి వారకి మారా్దరశన్నగా 

చేశాము. 15  

24. మరయు మేము (ఇస్థర 'యీల్ సంతతి) 

వారలో నుండి కందరన్న న్నయకులుగా 

చేశాము – వారు, వారకి మా ఆజా్ఞనుస్థర్ంగా 

మారా్దర్శకతాం చేసూత  ఉన్నిరు – ఎంత 

వర్కైతే వారు సహనం వహించి ఉన్నిరో 

మరయు వారు మా  ఆయాత్లను 

(సూచనలను)  నముమతూ ఉన్నిరో!  

25. న్నశ్చయంగా, నీ ప్ర భువు, ప్పనరుతాాన 

దినమున, వారకుని భేద్వభిపార యాలను 

 
12) చూడండి, 52:47.  

13) అల్్-ముంతఖిమ్ (81): The Retributor, (సేకరంచబడిన ప్దం) ప్ర తీకారం 

చేయగల వాడు. దుషుట లను శికిించే వాడు. చూడండి, 30:47.  

14) మహా ప్ర వకా ('స'అ.స.) మ'అరాజ్ రాతిర లో మూస్థ ('అ.స.)ను కలుస్కునిప్పపడు 

అతను, దైవప్ర వకా ము'హమమద్ ('స'అ.స.)కు, అలీ్లహ్ (స్.త.)ను వేడుకన్న, నమా'జ్ల 

సంఖయను, తగాించుకోమన్న సలహా ఇచిచన విష్యాన్ని ఈ ఆయత్ సూచిస్త ందన్న 

వాయఖ్యయతలు అభిపార యప్డాారు.  

15) ఇకకడ సంబోధన మూస్థ ('అ.స.)కు కూడా క్తవచుచ.  

الْ  َِن  م  اَْلَْدّٰٰن  َوَْلُِذْيَقنَُّهْم  َعَذاِب 
لََعلَُّهْم  اَْلَْكََبِ  الَْعَذاِب  ُدْوَن 

     يَرِْجُعْوَن 
بِاٰيِٰت   َِر  ُذك  ْن  ِممَّ اَْظلَُم    َرب ِهٖ َوَمْن 

اَْعرَ  َعْنهَ َض ُثمَّ  اِ ا   ِمَن  نَّ محش  ا 
 خجم ْنَتقُِمْوَن  مُ الُْمْجرِِمْْيَ 

فَََل  الِْكتَٰب  ُموَْس  اٰتَْيَنا  َولََقْد 
مِ  ِِفْ  ل َِقآئِٖه  تَُكْن  ِْن  م  ْريٍَة 

آءِيَْل   ٘ اِْْسَ َِِنْ ِ  ممه وََجَعلْنُٰه ُهًدي ْل 
 

يَّْهُدْوَن  ًة  اَئِمَّ ِمْنُهْم  وََجَعلَْنا 
َصََبُ  ا  لَمَّ وَ بِاَْمرِنَا  بِاٰيٰتَِنا وْ نُ ََك ْواممع  ا 

   ْوَن قِنُ يُوْ 
 

يَْوَم    َربََّك اِنَّ   بَيَْنُهْم  َيْفِصُل  ُهَو 
   الْقِيَٰمةِ فِْيَما ََكنُْوا فِيْهِ َُيَْتلُِفْوَن  
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గురంచి వార మధయ తీరుపచేస్థత డు. 16  

26. వీరకి పూర్ాం గ్డిచిన ఎన్ని తరాలను 

మేము న్నశ్నం చేసన సంగ్తి కూడా వీరకి 

సన్నమరా్ం చూప్లేద్వ? వీరు, వార న్నవాస 

సాల్లలలో తిరుగుతున్నిరు కద్వ! 

న్నశ్చయంగా ఇందులో ఎన్ని సూచన 

లున్నియి అయిన్న వారు వినరా?  

27. ఏమీ? వారు చూడట్ం లేద్వ? 

న్నశ్చయంగా, మేము ఒక బంజరు భూమి 

వైప్పనకు నీళును (వరిాన్ని) ప్ంప ద్వన్న 

నుండి పైరును ఉతపతిత  చేసేత , ద్వన్నన్న వార 

ప్శువులు మరయు వారూ తింటున్నిర్న్న. 

ఏమీ? వారు గ్మన్నంచట్ం లేద్వ (చూడట్ం 

లేద్వ)?  

28. మరయు ఇల్ల అడుగుతున్నిరు: 

"మీరు సతయ వంతులే అయితే, ఆ తీరుప 

ఎప్పపడు జరుగుతుందో చెప్పండి!" 17  

29. ఇల్ల అను: "ఆ తీరుపదినం న్నడు18  

సతయ-తిర్స్థకరులు విశ్ాసంచగోరన్న, అది 

వారకి ఏ విధంగానూ ప్న్నకిరాదు! మరయు 

వారకల్లంటి గ్డువు కూడా ఇవాబడదు."  

30. క్తవున నీవు వార సంగ్తిన్న 

వదలిపటుట !19  మరయు వేచి ఉండు, 

న్నశ్చయంగా, వారు కూడా (ఆ దినం కర్కు) 

వేచి ఉంటారు. (3/4)  

***** 

 

16) చూడండి, 22:67-69.  

17) ఇకకడ తీరుప అంటే ఆ తీరుప, దేన్ననైతే ముష్రర క్ ఖురైెషులు తమ మీదికి తెమమన్న 

దైవప్ర వకా ('స'అ.స.)ను హేళనతో అడిగేవారో. అంటే అలీ్లహ్ (స్.త.) శిక్ష.  

18) ఇకకడ తీరుపదినం అంటే ప్పనరుతాాన దినం.  

19) చూడండి, 6:106.                         *** 

 

اَْهلَْكَنا   َكْم  لَُهْم  َيْهِد  ْن  مِ اََولَْم 
يَ م ِ   ِهمْ لِ َقبْ  الُْقُرْوِن  ِِفْ ْمُشوْ َن  َن 

ََلٰيٍٰتمحش  ذٰلَِك  ِِفْ  اِنَّ  َمٰسِكنِِهْممحش 
   اَفَََل يَْسَمُعْوَن 

اَِل   الَْمآَء  نَُسْوُق  اَنَّا  يََرْوا  اََولَْم 
َزرًَْع  بِٖه  َفُنْخرُِج  اَّْلُُرزِ  اَْلَْرِض 
َواَنُْفُسُهْممحش   اَنَْعاُمُهْم  ِمْنُه  تَاُْكُل 

   َن وْ ِْصُ بْ فَََل يُ اَ 

مَ َويَُقْولُوْ  اِْن َن  الَْفْتُح  ٰهَذا  ِٰت 
   ُكْنُتْم ٰصِدقِْْيَ 

ََل   الَْفْتِح  يَْوَم  ِْيَن  قُْل  اَلَّ َيْنَفُع 
  َكَفُرْو٘ا اِْيَماُنُهْم َوََل ُهْم ُينَْظُرْوَن  

اِنَُّهْم  َواْنَتِظْر  َعْنُهْم  فَاَْعرِْض 
ْنَتِظُرْوَن   خجم  مُّ
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 33. సూరహ్ అల్్-అ'హ్'జబ్ 

అల్-అ'హ్'జ్ఞబ్: తెగలు, సంఘాలు, సమూహాలు. మదీనహ లో అవతరంప్ 

జేయబడిన ఈ సూర్హ్లో 73 ఆయాతులున్నియి. దీన్న పేరు 20 (9-27) 

ఆయాత్లలో వివరంచబడిన, ష్వాాల్ 5వ హిజీర లో జరగిన తెగలవారి యుదాం 

పేరుతో ఇవాబడింది. ఆ యుదాం మరొక పేరు కందక యుదధ ం. 4వ హిజ్రర లో 

మదీనహ నుండి వళీగొట్ట  బడిన బనూ-న'దీర్ తెగ్వారు ముష్రర క్ ఖురైెషులను 

పోర తసహించి, చుటుట  ప్ర కకల నుని ముష్రర క్ తెగ్లైన బనూ-కినానా, బనూ-అసద్ 

మరయు బనూ-'గ్ర'త్ఫాన్ వారనీ, ఇంక్త ఇతరులను కలుప్పకన్న మదీనహ 

నగ్రానీి, అందులో ఉని ఆ క్తలప్ప చిని ముసీం సమాజ్ఞనీి పూరాగా 

రూప్పమాపాలనే ఉదేద శ్ంతో ద్వద్వప్ప 12,000 యుదా వీరులను తీస్కన్న మదీనహ 

పై దండయాతర  చేస్థత రు. 

   2వ హిజీర  ర్మ'ద్వన్ నలలో జరగిన బదర ర్ యుదాంలో మకకహ ముష్రర క్లు ఓడి 

పారపోతారు. 3వ హిజీర  ష్వాాల్లో ఉహుద్ వదద  వారు ముసీములపై చేసన 

దండయాతర లో ముసీంలకు హాన్న కలుగ్జేసన్న, మదీనహ నగ్ర్ం వార ద్వడి నుండి 

క్తపాడబడుతుంది.  

క్తబటిట  ఈ స్థర వారు ఏ విధంగానైన్న మదీనహ వాస్లైన ముసీంలను పూరాగా 

న్నరూమలించాలనే ఉదేద శ్ంతో ముసీంలకు విరోధులైన అన్ని తెగ్ల వారన్న కలుప్పకన్న 

ద్వద్వప్ప 12వేల యుదా వీరులతో, ఎంతో యుదాస్థమగిర  సదా ప్ర్చుకన్న వస్థత రు. 

ఈ విష్యం ముందుగానే తెలుస్కన్న, దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) మదీనహ నగ్రాన్ని ఏ 

విధంగానైన్న క్తపాడుకోదలుస్థత రు. మదీనహ చుటూట  ల్లవా రాళీ్ళ ఉన్నియి. దకిష ణ 

వైపు ఉని యూద తెగ్, బనూ-ఖురై"జ్హ్ వారతో ముసీంల ఒప్పందం 

ఉంటుంది. క్తబటిట  వారు, ఆ దికుక నుండి శ్తుర వులను రాన్నవా మంటారు. ఇక ఒక 
వైప్ప నుండి మాతర మే శ్తుర వులు వచేచ అవక్తశ్ం ఉంటుంది. క్తబటిట  దైవప్ర వకా 

('స'అ.స.) సల్లమన్ ఫారీస, (ర్'ది.'అ.) సలహాతో ఆ వైప్ప ఒక పదద  కందకం 

తర విాస్థత రు. ద్వన్న వలీ శ్తుర వులు మదీనహ లోకి రాలేకపోతారు. క్తన్న బనూ-న'దీర్ 
తెగ్వార మాట్లకు లోనై బనూ-ఖురై"జ్హ్ తెగ్వారు ముసీంలతో చేస్కుని 

ఒప్పందం తెర ంప్పకుంటారు. క్తన్న అలీ్లహ్ (స్.త.) అనుగ్ర హంతో బనూ ఖురైె"జ్ఞ 

మరయు బనూ-న'దీర్ తెగ్ల మధయ భేద్వభిపార యాలు రావట్ం వలీ బనూ-

ఖురైె"జహ్  తెగ్వారు ముసీంల మీద ద్వడి చేయరు. ముష్రర క్ ఖురైెషీలు మరయు 

వారతో పాటు వచిచన వారు, ద్వద్వప్ప మ్సడువారాలు కందకప్ప అటువైప్పఉండి, 

ఆతరువాత ఎంతో చలాన్న తూఫాన్ గాలి ఎడతెగ్కుండా వీచట్ం వలీ, ద్వన్నకి 
తటుట కోలేక వనుదిరగిపోతారు. ఈ విధంగా ఆ చిని ఇసీ్థం సమాజం మరయు 

మదీనహ నగ్ర్ం అలీ్లహ్ (స్.త.)  అనుగ్ర హంతో క్తపాడబడతాయి. 
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అనంత కరుణామయుడు అప్రర 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. * ఓ ప్ర వకా్త! అలీ్లహ్ యందు భయ 

భకాులు కలిగి ఉండు మరయు సతయ్తిర్స్థక 

రుల మరయు కప్ట్-విశాాస్ల యొకక 

అభిపార యాన్ని లక్షయపట్ట కు. న్నశ్చయంగా 

అలీ్లహ్ సర్ాజాుడు, మహా వివేచన్నప్రుడు.  

2. మరయు నీ ప్ర భువు తర్ఫు నుండి నీపై 

అవతరంప్జేయబడిన దివయజా్ఞనం (వ'హీన్న) 

మాతర మే అనుసరంచు. న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ 
మీరు చేసేదంతా ఎరుగును.  

3. క్తవున అలీ్లహ్ పైననే నమమకం ఉంచుకో 

మరయు క్తర్యస్థధకుడిగా అలీ్లహ్ చాలు.  

4. అలీ్లహ్, ఏ వయకాి ఎదలో కూడా రెండు 

హృదయాలు పట్ట లేదు. మరయు మీరు మీ 

భార్యలను, 'తలీులు' అన్న ప్లికి, "జిహార్  1  

చేసనంతట్నే వారన్న మీకు తలీులుగా చేయ 

లేదు. మరయు మీరు దతత  తీస్కుని వారన్న 

మీ (కని) కుమారులుగా చేయలేదు. 

ఇవనీి మీరు మీ న్నటితో ప్లికే మాట్లు 

మాతర మే! మరయు అలీ్లహ్ సతయం 

ప్లుకుతాడు మరయు ఆయనే (రుజు) 

మారా్ం వైప్పనకు మారా్దర్శకతాం చేస్థత డు.  

5. వారన్న (మీ దతత  పలీలను), వార 

(వాసత వ) తండుర ల పేరీ్తోనే కలిపపలవండి. 2  

 

1) ''జిహార్: అంటే భార్యను తలీిగా ఎంచట్ం ఏ విధంగానైతే ఒక వక్షంలో రెండు 

హృదయాలు ఉండవో అదేవిధంగా ఒక వయకాికి ఇదద రు తలీులు ఉండరు. ఇదద రు తండుర లు 

కూడా ఉండరు. క్తవున ఇసీ్థంకు ముందు, ముష్రర కులు తమ భార్యను శికిించటాన్నకి: ''ఈ 

న్నటి నుండి నేను న్ననుి తలీిగా భావిస్త న్నిను.'' అన్న చెపప, ఆమకు విడాకులివా 

కుండా తన ఇంటీ్లనే ఉంచుకన్న బాధించేవారు. ఇసీ్థం ద్వన్నన్న న్నషేధించింది. దతత త-

కుమారులు, మీ కుమారులు క్తరు. క్తబటిట  వారన్న వార వాసత వ తండిర  పేరుతోనే కలిప 

పలవాలి అనే శాసనం కూడా ఇచిచంది.  

2) అంటే వారు వార వాసత వ తండిర  పేరుతోనే పలువబడాలి. ద్వన్నతో వార న్నజ వయకాితాం 

భదర ప్ర్చ బడుతుంది. వారన్న మీ న్నజ సంతానంగా ప్రగ్ణంచకండి.  

   الرَِّحْيمِ نِ ْْحٰ رَّ لا ّلٰلِ اِمْسِب 
اتَِّق  اَيُّ يٰ٘  اْلَِِّبُّ  تُِطِع    اّلٰلَ َها  َوََل 

ََكَن   اّلٰلَ محش اِنَّ الْكٰفِرِيَْن َوالُْمنٰفِقِْْيَ 
 يحض َعلِْيًما َحِكْيًما 

ِمْن   اََِلَْك  يُوْٰح٘  َما  اتَّبِْع  ب َِك وَّ   محشرَّ
  يحضا  ََكَن بَِما َتْعَملُْوَن َخبِْْيً   اّلٰلَ اِنَّ  
ْ وَ تَ وَّ   لََعَ  ّكَّ َوكَ اّلٰلِ     بِاّلٰلِ ٰٰف  محش 

    َوكِْيًَل 
ِْن قَلَْبْْيِ    اّلٰلُ َما َجَعَل   ِِفْ  لِرَُجٍل م 

اَْزَواَجُكُم   َجَعَل  َوَما  َجْوفِٖهمجت 
ٰهتُِكْممجت   اُمَّ ِمْنُهنَّ  تُٰظِهُرْوَن  ـ ِْي 

ٓ الٰ
اَْدِعَيآَءُكْم   َجَعَل  َوَما 

ذٰلِكُ  قَْولُ مْ اَبَْنآَءُكْممحش    مْ كُ  
 ِ اْْلَقَّ    اّلٰلُ وَ فَْواهُِكْممحش  اَ ب َيُقْوُل 
بِْيَل  ُهوَ وَ     َيْهِدي السَّ

َِلٰبَآئِهِ  ِعْنَد  اُْدُعوُْهْم  اَقَْسُط  ُهَو  ْم 
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అలీ్లహ్ దృష్రట లో ఇదే న్నయయమైనది. ఒకవేళ 

వార తండుర లవరో మీకు తెలియకపోతే, 

అప్పడు వారు మీ ధారమక స్తదరులు 

మరయు మీ సేిహితులు.3 మీరు ఈ 

విష్యంలో (ఇంత వర్కు) చేసన పర్పాటు 

గురంచి మీ కల్లంటి పాప్ం లేదు, క్తన్న ఇక 
ముందు మీరు ఉదేద శ్యపూర్ాకంగా చేసేత  

(పాప్ం) అవుతుంది. మరయు అలీ్లహ్ 

క్షమాశ్లలుడు, అపార్ కరుణాప్ర ద్వత.  

6. విశాాస్లకు (ముసీంలకు), దైవప్ర వకత  

సవయంగా తమకంటే కూడా ముఖుయడు. 4 

మరయు అతన్న భార్యలు వారికి తలాులు. 5  

అలీ్లహ్ గ్ర ంధం ప్ర క్తర్ం ర్కా సంబంధీకులు – 

ఇతర్ విశాాస్ల మరయు వలస వచిచన 

వార (ముహాజిరీన్) కంటే – ఒకరకకరు 

ఎకుకవగా ప్ర్సపర్ సంబంధం (హకుకలు) 

గ్లవారు. క్తన్న! మీరు మీ సేిహితులకు 

మేలు చేయగోరతే (అది వేరే విష్యం)! 6  

వాసత వాన్నకి ఇదంతా గ్ర ంధంలో వార యబడి 

వుంది.  

7. మరయు (జా్ఞప్కముంచుకో) వాసత వాన్నకి 

మేము ప్ర వకాలందర నుండి వాగాద నం 
తీస్కున్నిము మరయు నీతో (ఓ 

 

3) ఒకవేళ దతత త ప్పతుర న్న వాసత వ తండిర  పేరు తెలియకుంటే, వారు మీ ధారమక స్తదరులు 

అటిట  ప్క్షంలో కూడా వారన్న పోష్రంచండి, క్తన్న మీ ప్పతుర లుగా చేస్కన్న మీ పేరు ఇవాకండి.  

4) దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: 'నేను, మీకు మీ తండుర ల కంటే, మీ సంతానం కంటే 

మరయు సర్ా మానవుల కంటే ఎకుకవ ప్రర తి పాతుర డనయేయంత వర్కు మీరు న్నజమైన 

విశాాస్లు క్తజ్ఞలరు!' (బ్ద'ఖ్యరీ, ముసీం) - అనస్ (ర్'ది.'అ.) కథనం.  

5) దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) భార్యలు (ర్'ది. 'అనుహ మ్లు) ముసీంల తలీుల వంటివారు. క్తబటిట  

ఈ ఆయత్ శాసనం ప్ర క్తర్ం దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) మర్ణ్ం తరువాత, వారన్న ఎవారూ 

వివాహమాడరాదు. ఇంక్త చూడండి, 8:75. అందులో విశాాస్ల ప్ర్సపర్ సహోదర్తాం 

తెలుప్బడింది. మరయు ఈ ఆయత్లో ఒక విశాాస్న్నకి, దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) మరయు 

అతన్న భార్యలు (ర్'ది. 'అనుహ మ్లు), తలీిదండుర ల వంటి వారు అన్న తెలుప్బడింది.  

6) చూ. 49:10 మరయు 8:75 దగా్ర బంధువులు తప్ప ఇతరులు వార్స్లు క్తలేరు. 

اٰبَآَءُهْم  اّلٰلِ  َتْعلَُمْو٘ا  َّْم  ل فَاِْن  مجت 
ِيِْن   ادل  ِِف  فَاِْخَوانُُكْم 
َعلَْيُكْم   َولَيَْس  َوَمَواَِلُْكْممحش 

فِيْ ُجنَ  ٰ خْ اَ   ا٘ مَ اٌح  َول بِٖه    ِكنْ َطاْتُْم 
َوََكَن   قُلُْوبُُكْممحش  َدْت  َتَعمَّ ا    اّلٰلُ مَّ

     َغُفْوًرا رَِّحْيًما 
ِمْن   بِالُْمْؤِمنِْْيَ  اَْوّٰٰل  اَْلَِِّبُّ 
َواُولُوا  ٰهُتُهْممحش  اُمَّ َواَْزَواُجهه٘  اَنُْفِسِهْم 
ِِفْ  بَِبْعٍض  اَْوّٰٰل  َبْعُضُهْم  اَْلَرَْحاِم 

الُْمْؤِمنِْْيَ مِ   ّلٰلِ اتِٰب  كِ  َن 
 ْ   َوال

٘
اِٰل َتْفَعلُْو٘ا  اَْن   ٘ اَِلَّ ُمٰهِجرِيَْن 

ْعُروْ  مَّ ُكْم  ِـٕ ٰٓ ِِف اَْوَِل ذٰلَِك  ََكَن  ًفامحش 
   الِْكتِٰب َمْسُطْوًرا 

 
ِمْيَثاَقُهْم   َ اْلَّبِْي ٖ ِمَن  اََخْذنَا  َواِْذ 
اِبْرٰهِْيَم  وَّ نُّْوٍح  َوِمْن  َوِمْنَك 
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ముహమమద్), నూ'హ్తో, ఇబార హీమ్తో, 

మూస్థతో మరయు మర్యమ్ కుమారుడైన 

'ఈస్థతో కూడా! మరయు మేము వార్ందర 

నుండి గ్టిట  వాగాద నం తీస్కున్నిము. 7   

8. ఇది సతయవంతులను, వార సతాయన్ని 

గురంచి ప్ర శిించడాన్నకి. మరయు ఆయన 

సతయ-తిర్స్థకరుల కర్కు బాధాకర్మైన 

శిక్షను సధాప్ర్చి ఉంచాడు. 8  

9. ఓ విశాాస్ల్లరా! అలీ్లహ్ మీకు చేసన 

అనుగ్ర హాన్ని జా్ఞప్కం చేస్కోండి. మీపైకి 

సైెన్నయలు (దండతిత ) వచిచనప్పపడు, మేము 

వారపైకి ఒక తుఫాను గాలిన్న మరయు మీకు 

కనబడన్న సైెన్నయలను ప్ంపాము. 9  మరయు 

అలీ్లహ్ మీరు చేసేదంతా చూస్త న్నిడు.  

10. వారు (మీ శ్తుర వులు) మీ మీదకు 

పైనుండి మరయు కిర ంది నుండి (దండతిత ) 
వచిచనప్పపడు 10 మరయు మీ కళ్ళు 

(భయంతో) తిరగిపోయి, మీ గుండలు 

గొంతులోకి వచిచనప్పడు మీరు అలీ్లహ్ ను 

గురంచి ప్లు విధాలుగా ఊహించస్థగారు 

(అనుమాన్నలకు లోనయాయరు).  

11. అకకడ (ఆ సమయంలో) విశాాస్లు 

ప్రీకిించబడాారు. మరయు ద్వన్నతో వారు 

తీవర ంగా కంపంప్జేయబడాారు.  

12. మరయు ఆ సమయంలో, కప్ట్-

విశాాస్లు మరయు తమ హృదయాలలో 

రోగ్ముని వారు: "అలీ్లహ్ మరయు 

 

7) చూడండి, 3:81, 42:13.  

8) చూడండి, 5:109 మరయు 7:6.  

9) ఈ సూర్హ్ యొకక 9-27 ఆయాతులు కందక యుదాం ('గ్'జాతుల్-అ'హీాబ్) గురంచి 

ఉన్నియి. ఇంక్త చూడండి, 3:124-125. కనబడన్న సైెన్నయలు అంటే దైవ దూతలు.  

10) పైనుండి నజద ర్, ఉతత ర్ తూరుప నుండి వచిచన 'గి'తాాన్, హవా'జిన్ మరయు ఇతర్ 

తెగ్ల వారు; కిర ంది నుండి ఖురైెషులు; మరయు ప్డమర్ దికుక నుండి ఇతర్ ముష్రర కులు 

ద్వడిచేయ టాన్నకి వస్థత రు.  

وَعِ َوُموْ  َمْريََمممس  بْ ا  َس يْ ٰس  ِن 
ِْيَثاقًا َغلِْيًظا  ْذنَا َواَخَ    يحض ِمْنُهْم م 

صِ  َعْن  الٰصِدقِْْيَ  ْدقِِهْممجت  ل ِيَْسـ ََل 
كٰفِرِيَْن َعَذابًا اََِلًْما 

 خجم َواََعدَّ لِلْ
نِْعَمَة   اْذُكُرْوا  اَٰمُنوا  ِْيَن  اَلَّ يٰ٘اَيَُّها 

  دٌ وْ ْم ُجُن َعلَْيُكْم اِْذ َجآَءتْكُ   اّلٰلِ 
َعلَْيِهمْ اَ فَ  رِيْ رَْسلَْنا  َّْم    ل وَُّجُنْوًدا  ًحا 

َوََكَن   َتْعَملُْوَن   اّلٰلُ تََروَْهامحش  بَِما 
 ممه ِصْْيًا بَ 

َوِمْن   فَْوقُِكْم  ِْن  م  َجآُءوُْكْم  اِْذ 
زَاَغِت  َواِْذ  ِمْنُكْم  اَْسَفَل 
الُْقلُْوُب  َوبَلََغِت  اَْلَبَْصاُر 

ُنْونَا    ّلٰلِ ا بِ ْوَن  اْْلََناِجَر َوَتُظنُّ   ىجت الظُّ
 
ِ هُ  َوُزلْزِلُْوا َنال الُْمْؤِمُنْوَن  اْبُتِٰلَ  َك 

     زِلَْزاًَل َشِديًْدا 
ِِفْ  َواِ  ِْيَن  َواَلَّ الُْمنٰفُِقْوَن  َيُقْوُل  ْذ 
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ఆయన సందేశ్హరుడు మాతో చేసన 

వాగాద న్నలనీి బూట్క్తలు మాతర మే 

(మోసమే)!" అన్న అనస్థగారు. 11  

13. అప్పపడు వారలోన్న ఒక ప్క్షం వారు: 

"ఓ యస్'రబ్ 12 (మదీనహ మునవార్హ) 

ప్ర జల్లరా! ఇక మీరు వీరన్న (శ్తుర వులను) 

ఎదిరంచలేరు. కనుక వనుదిర్గ్ండి!" అన్న, 

అన్నిరు. మరయు వారలో మరొక వరా్ం 

వారు, ప్ర వకాతో ఈ విధంగా ప్లుకుతూ (వను 

దిరగి) పోవటాన్నకి అనుమతి అడగ్స్థగారు: 

"మా ఇండీు భదర ంగా లేవు." 13 క్తన్న 

వాసత వాన్నకి అవి భదర ంగానే ఉండను. వారు 

కేవలం అకకడి నుండి పారపో దలచారు.  

14. ఒకవేళ నగ్ర్ప్ప చుటుట  ప్ర కకల నుండి 

శ్తుర వులు లోప్లికి దూర, వారన్న విదోర హ 

చర్యలకు పాలపడమన్న పలిసేత , వారు వంట్నే 

సమమతించే వారు, మరయు వారు ద్వన్న 

కోసం ఏ మాతర ం ఆలసయం చేసేవారు క్తదు.  

15. వాసత వాన్నకి వారు ఇంతకు ముందు, 

తాము వనుిచూప పారపోమన్న, అలీ్లహ్తో 

వాగాద నం చేస ఉన్నిరు. మరయు అలీ్లహ్తో 

చేసన వాగాద నం గురంచి తప్పక ప్ర శిించట్ం 

జరుగుతుంది.  

16. వారతో ఇల్ల అను: "ఒకవేళ మీరు 

మర్ణ్ం నుంచి క్తనీ, లేద్వ హతయ నుంచి క్తనీ, 

పారపోదలచుకుంటే! ఆ పారపోవట్ం మీకు ఏ 

మాతర ం ల్లభద్వయకం క్తదు. అప్పపడు మీరు 

కేవలం కంతక్తలం మాతర మే స్ఖ-

సంతోషాలు అనుభవిస్థత రు!"  

 

11) ఈ విధమైన మాట్ల్లడిన వారు ద్వద్వప్ప డబై్ను మంది మున్నఫిఖులు. 

12) ఆ క్తలంలో ఆ పార ంతమంతా యస్'రబ్ అనే పేరుతో పలువబడేది. ఆ పార ంతంలోనే 

మదీనహ మునవార్హ ఉంది.  

13) అంటే ఒడంబడిక తెర ంచిన బనూ-ఖురై''జ్హ తెగ్వారు దకిిణ్ దికుక నుండి ద్వడి 

చేస్థత రేమోననే భయం.  

وََعَدنَا   ا  مَّ َرٌض  مَّ   اّلٰلُ قُلُْوبِِهْم 
   َورَُسْوُله٘ اَِلَّ ُغُرْوًرا 

طَّ  قَالَْت  م ِ ئَِفةٌ آ َواِْذ  يٰ٘اَْهَل هُ نْ   ْم 
ََل يََْثِ  فَارِْجُعْوامجت  َب  لَُكْم  ُمَقاَم   

اْلَِِّبَّ  ِْنُهُم  م  فَرِيٌْق   َويَْسَتاْذُِن 
َيُقْولُْوَن اِنَّ ُبُيْوَتَنا َعْوَرٌةمحش َوَما ِِهَ 

  بَِعْوَرٍةجحت اِْن يُّرِيُْدْوَن اَِلَّ فَِراًرا  
 
 

اَقْ  ِْن  م  َعلَْيِهْم  ُدِخلَْت  ا َطارِهَ َولَْو 
الْفِْتَنةَ   مَّ ثُ  ََلٰ ُسئِلُوا  َوَما   تَوَْها 

  تَلَبَُّثْوا بَِها٘ اَِلَّ يَِسْْيًا 
 

ََكنُوْ  ََعَهُدوا  َولََقْد  َقْبُل   اّلٰلَ ا  ِمْن 
ُّْوَن اَْلَْدبَاَرمحش َوََكَن َعْهُد     اّلٰلِ ََل يَُول

   َمْسـ ُْوًَل 
اِْن  الْفَِراُر  يَّْنَفَعُكُم  لَّْن  قُْل 

م ِ ْرُتمْ رَ فَ  الْقَ ا  نَ   اَوِ  َواًِذا ْتِل  لَْمْوِت 
  َلَّ ُتَمتَُّعْوَن اَِلَّ قَلِْيًَل 
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17. వారతో ఇంక్త ఇల్ల అను: "ఒకవేళ 

అలీ్లహ్ మీకు కీడు చేయదలిసేత ! లేద్వ 

కరుణంచదలిసేత ! ఆయన నుండి మిమమలిి 

తపపంచే వాడవడు?" మరయు వారు 

అలీ్లహ్ ను వదలి ఇతరెవరనీ సంర్క్షకున్నగా 

గానీ లేక సహాయకున్నగా గానీ పందలేరు. 

(7/8)  

18. * వాసత వాన్నకి మీలో ఎవరు ఇతరులను 

(యుధాం నుండి) ఆట్ంకప్రుసూత  ఉన్నిరో 

మరయు తమ స్తదరులతో: "మా వైప్పనకు 

ర్ండి!" అన్న ప్లుకుతూ ఉన్నిరో, అల్లంటి 

వార్ందర గురంచి, అలీ్లహ్కు బాగా తెలుస్. 

మరయు వారు మాతర ం యుదాంలో చాల్ల 

తకుకవగా పాలా్గనే వారు;  

19. (మీకు తోడపడే విష్యంలో) వారు 

ప్ర్మ ప్రన్నస్లుగా ఉండేవారు. (ఓ ప్ర వకా్త!) 

వార పైకి ప్ర మాదం వచిచనప్పడు వారు (నీ 

సహాయం కోరుతూ) మర్ణ్ం ఆసనిమైన 

వయకాి కనుగుర డీు తిర పేప విధంగా నీ వైప్పకు 

తిరగి చూడటాన్ని, నీవు చూస్థత వు. క్తన్న ఆ 

ప్ర మాదం తలగిపోయిన వంట్నే వారు 

ల్లభాలను పందే ఉదేద శ్ంతో, కతెత ర్వలే ఆడే 

న్నలుకలతో మీతో బడాయీలు 

చెప్పపకుంటారు. అల్లంటి వారు ఏమాతర ం 

విశ్ాసంచలేదు. క్తవున, అలీ్లహ్ వార 

కర్మలను న్నర్రా్కం చేశాడు. మరయు ఇది 

అలీ్లహ్కు ఎంతో స్లభం.  

20. ద్వడి చేసన వరాాలు ఇంక్త వళిు 

పోలేదు, అన్న వారు భావిస్త న్నిరు. ఒకవేళ 

ఆ వరాాలు తిరగి మళ్ళు ద్వడిచేసేత ! ఎడార 

వాస్లతో (బదూద లతో)14 కలిస న్నవసంచి 

 

14) ఈ ప్ద్వన్నకి ఇంక్త చూడండి, 9:90, 97, 98, 99, 101, 120; 48:11, 16; 49:14.  

يَ  ِْي  اَلَّ َذا  َمْن  َِن  قُْل  م  ْعِصُمُكْم 
اََراَد   اّلٰلِ  اَْو  ُسْوًٓءا  بُِكْم  اََراَد  اِْن 

ِْن   بُِكْم رَْْحًَةمحش َوََل ََيُِدْوَن لَُهْم م 
ََل  اّلٰلِ ُدْوِن      انَِصْْيً  َوَِليا وَّ
 
َيْعلَُم  قَ  ْ   اّلٰلُ ْد  ِمْنُكْم  ال ِقِْْيَ  ُمَعو 

اََِلْنَ  َهلُمَّ  َِلِْخَوانِِهْم  امجت َوالَْقآئِلِْْيَ 
 يحض َوََل يَاْتُْوَن اْْلَاَْس اَِلَّ قَلِْيًَل 

 
 

َجآَء  فَاَِذا  َعلَْيُكْمخمت  ًة  اَِشحَّ
اََِلَْك   َيْنُظُرْوَن  َراَيَْتُهْم  اْْلَْوُف 

ُيْغٰٰش  ََك ْم  ُنهُ اَْعيُ   تَُدْورُ  ِْي  َلَّ
َذَهَب لَْيهِ عَ  فَاَِذا  الَْمْوِتمجت  ِمَن   

ِحدَ  بِاَلِْسَنٍة  َسلَُقوُْكْم  اٍد اْْلَْوُف 
لَْم  ٰٓئَِك  اُول اْْلَْْيِمحش   

لََعَ ًة  اَِشحَّ
فَاَْحَبَط   اَْعَمالَُهْممحش    اّلٰلُ يُْؤِمُنْوا 
     يَِسْْيًا  اّلٰلِ َوََكَن ذٰلَِك لََعَ 

يَْذَهُبوْ زَ حْ اَْلَ ْوَن  بُ َّيْسَ  لَْم  امجت  اَب 
ْوا لَْو اَنَُّهْم َواِ  ْن يَّاِْت اَْلَْحَزاُب يََودُّ

اَْلَعْ  ِِف  َعْن  بَاُدْوَن  يَْساَلُْوَن  َراِب 
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అకకడి నుండి మీ వృతాత ంతాలను తెలుస్ 

కుంటే బాగుండేది కద్వ! అన్న అనుకుంటారు. 

ఒకవేళ వారు మీతోపాటు ఉన్ని చాల్ల 

తకుకవగా యుదాంలో పాలా్గన్న ఉండేవారు.  

21. వాసత వాన్నకి, అలీ్లహ్ యొకక సందేశ్ 

హరున్నలో మీకు ఒక ఉతత మమైన ఆదర్శం 

ఉంది, వార కర్కు ఎవరైెతే అలీ్లహ్ మరయు 

అంతిమ దిన్నన్ని ఆశిస్థత రో మరయు 

అలీ్లహ్ను అతయధికంగా సమరస్థత రో!  

22. మరయు విశాాస్లు, ద్వడిచేసన 

వరాాల వారన్న చూసనప్పడు ఇల్ల ప్లిక్తరు: 

"అలీ్లహ ఆయన ప్ర వకా మనకు వాగాద నం 

చేసన విష్యం ఇదే. అలీ్లహ్ మరయు 

ఆయన సందేశ్హరుడు సతయం ప్లిక్తరు." 

అది వార విశాాస్థన్ని, ఆతమ సమర్పణా 

భావాన్ని మరంత అధికమే చేసంది.  

23. విశాాస్లలో అలీ్లహ్కు తాము చేసన 

ఒప్పందం న్నజం చేస చూపన వారు కూడా 

ఉన్నిరు. వారలో కందరు తమ శ్ప్థాన్ని 

పూరా చేస్కుని వారున్నిరు. మర కందరు 

ద్వన్నన్న పూరా చేస్  వటాన్నకి న్నరీకిిస్త న్నిరు. 

మరయు వారు తమ వైఖరన్న ఏ మాతర ం 

మారుచకోలేదు.  

24. అలీ్లహ్, సతయవంతులకు వార 

సతాయన్నకి ప్ర తిఫలం న్నసగ్టాన్నకి మరయు 

కప్ట్-విశాాస్లకు తాను కోరతే శిక్ష విధించ 

టాన్నకి లేద్వ వార ప్శాచతాత పాన్ని స్వాకరంచ 

టాన్నకి ఇల్ల చేశాడు. 15  న్నశ్చయంగా అలీ్లహ్ 

క్షమాశ్లలుడు, అపార్ కరుణాప్ర ద్వత.  

 

15) చూడండి, 6:12. 

ا   مَّ فِْيُكْم  ََكنُْوا  َولَْو  اَْۣنَبآئُِكْممحش 
   خجم قَٰتلُْو٘ا اَِلَّ قَلِْيًَل 

رَُسْوِل   ِِفْ  لَُكْم  ََكَن    اّلٰلِ لََقْد 
ل َِمْن ََكنَ سَ  حَ ٌة وَ اُسْ    اّلٰلَ وا  يَرْجُ   َنٌة 

  ىجت َكثِْْيًا   اّلٰلَ َواَْلَْوَم اَْلِٰخَر َوَذَكَر 

الُْمْؤِمُنْوَن اَْلَْحَزاَبحمل قَالُْوا َولَمَّ  ا َراَ 
وََعَدنَا   َما  َورَُسْوُله   اّلٰلُ ٰهَذا 

زَاَدُهْم    اّلٰلُ وََصَدَق   َوَما  َورَُسْوُلهحمس 
 ٘ َ وَّ  نًا ْيَما اِ اَِلَّ   ىجت ْسلِْيًما ت
 

َما الُْمؤْ   ِمنَ  َصَدقُْوا  رَِجاٌل  ِمنِْْيَ 
فَِمْنُهمْ   اّلٰلَ ََعَهُدوا   ْن  َعلَْيهِمجت  مَّ  

ْن يَّنَْتِظُرحمس َوَما  قَٰٰض ََنَْبهه َوِمْنُهْم مَّ
لُْوا َتْبِديًَْل   يحض  بَدَّ

 
َْجزَِي   ِ

بِِصْدقِِهْم   اّلٰلُ َل  الٰصِدقِْْيَ 
َب  ِ اَْو قِْْيَ نٰفِ الْمُ   َويَُعذ  َشآَء  اِْن   

اِنَّ    ُتْوَب يَ  ََكَن   اّلٰلَ َعلَْيِهْممحش 
 ممه َغُفْوًرا رَِّحْيًما 
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25. మరయు అలీ్లహ్ అవిశాాస్లను వార 

కోర ధావేశ్ంతోనే – వారకల్లంటి మేలు లభింప్ 

జేయకుండా – వనుకకు మర్లించాడు. 

యుధా  ర్ంగ్ంలో విశాాస్లకు అలీ్లహ్యే 

(సహాయకున్నగా) మిగిల్లడు. వాసత వంగా 

అలీ్లహ్ మహా బలవంతుడు. సర్ా 

శ్కాిమంతుడు.  

26. మరయు గ్ర ంధ ప్ర జలలో నుండి వారకి 

(అవిశాాస్లకు యుధాంలో) తోడపడిన 

వారన్న ఆయన (అలీ్లహ్) వార కోట్ల నుండి 

కిర ందికి తీస్కువచాచడు. 16  మరయు వార 

హృదయాలలో భీతిన్న ప్ర వేశింప్జేశాడు. 

వారలో కందరన్న మీరు చంప్పతున్నిరు, 

మరకందరన్న ఖైదీలుగా చేస్కుంటున్నిరు.  

27. మరయు ఆయన (అలీ్లహ్) వార 

భూమికి, వార ఇండీకు మరయు వార 

ఆస్త లకు మిమమలిి వార్స్లుగా చేశాడు. 

మరయు మీరు ఎనిడూ అడుగు మోప్న్న 

భూమికి కూడా, (మిమమలిి వార్స్లుగా 

చేశాడు). 17  మరయు వాసత వంగా అలీ్లహ్ 

ప్ర తీదీ చేయగ్ల  స్థమరా్యం (అధిక్తర్ం) 

గ్లవాడు.  

28. ఓ ప్ర వకా్త! నీవు నీ భార్యలతో ఇల్ల 

అను: 'ఒకవేళ మీరు పార ప్ంచిక జీవితాన్ని 

మరయు ద్వన్న శోభను కోరుతునిటై్లతే, 

 

16) అంటే యూదులైన బనూ-ఖురై''జ్హ్ తెగ్వారు. వారు మొదట్ శ్తుర వులకు సహాయ 

ప్డమన్న మదీనహ ముసీంలతో ఒప్పందం చేస్కుంటారు. క్తన్న మదీనహ నగ్ర్ం నుండి 

వడలగొట్ట డిన బనూ-న'దీర్  తెగ్వార మాట్లు విన్న, తమ ఒడంబడికను తెర ంచి 

శ్తుర వులకు సహాయప్డటాన్నకి పూనుకుంటారు. అందుకే శ్తుర వులు పారపోయింది చూస 

వారు తమ కోట్లలో ద్వకుకంటారు. ముసీంలు వారన్న 25 రోజులు ముట్ట డించి 

ఉంచుతారు. చివర్కు వారు – తమ విశాాసఘాతాన్నకి – శిక్షకు గుర అవుతారు.  

17) కందరు వాయఖ్యయతలు ఇది 6వ హిజీర లో జరగిన 'ఖైబర్ విజయమన్న అభిపార య 

ప్డాారు. మరకందరు రోమ్ మరయు ప్రియాల విజయాలన్న! (ఫ'తహ ర అల్-ఖదీర్).  

بَِغْيِظِهْم   اّلٰلُ َوَردَّ   َكَفُرْوا  ِْيَن  اَلَّ
َوَكَٰف   َخْْيًامحش  َيَنالُْوا    اّلٰلُ لَْم 

َوََكَن   الْقَِتاَلمحش  قَوِييا   اّلٰلُ الُْمْؤِمنِْْيَ 
  ممهَعزِيًْزا 

َظاَهُروْهُ ا  َل زَ نْ َواَ  ِْيَن  ِنْ َلَّ م  اَْهِل ْم   
َوقََذَف   َصَياِصْيِهْم  ِمْن  الِْكتِٰب 

ْعَب فَرِيًْقا َتْقُتلُْوَن ِِفْ قُلُْوبِِهُم الرُّ 
ْوَن فَرِيًْقا    ممه َوتَاِْْسُ

 
َودِيَارَُهْم   اَرَْضُهْم  َواَْوَرثَُكْم 

َّْم َتَطـ ُوْهَ   نَ محش َوََك ا َواَْمَوالَُهْم َواَرًْضا ل
ءٍ  اّلٰلُ  ِ َشْ

 خجم ا  قَِديْرً لََعٰ ُُك 
 
 

اِْن  َْزَواِجَك  ِ َل  قُْل  اْلَِِّبُّ  يٰ٘اَيَُّها 
ْنَيا   ُكْنُتَّ  ادلُّ اْْلَيٰوَة  تُرِْدَن 
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ర్ండి, నేను మీకు తప్పక జీవన స్థమాగిర  

న్నచిచ, మిమమలిి మంచి ప్దాతిలో విడిచి 

పడతాను. 18   

29. "క్తన్న ఒకవేళ మీరు అలీ్లహ్ను 

మరయు ఆయన సందేశ్హరుణణ  మరయు 

ప్ర్లోక గ్ృహాన్ని కోరుతునిటై్లతే, 

న్నశ్చయంగా, అలీ్లహ్ మీలో సజీనులైన వారకి 

గొప్ప ప్ర తిఫల్లన్ని సధార్చి ఉంచాడు."  

30. ఓ ప్ర వకా స్వత ైల్లరా! మీలో ఎవరైెన్న 

సపష్ట ంగా అనుచితమైనప్న్నకి పాలపడితే 

ఆమకు రెటిట ంప్ప శిక్ష విధించబడుతుంది. 19  

మరయు వాసత వంగా, ఇది అలీ్లహ్కు ఎంతో 

స్లభం.  

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

 
18) ఈ విజయాల వలీ ముసీంలకు ధన సంప్తుత లు దొర్కడం వలీ, వారు మొదటి కంటే 

ఎంతో అధికంగా స్ఖవంతమైన జీవితం గ్డుప్స్థగారు. ఇది చూస దైవప్ర వకా భార్యలు 

(ర్'ది.' అనుహ  మ్) కూడా ఆ సంప్దలను తమ కర్కు కోరారు. ద్వన్నకి జవాబ్దగా ఈ 

ఆయత్ అవతరంప్ జేయబడింది. దీన్నతో అరా్మయేయదేమిట్ంటే, ఎన్ని సంప్తుత లు 

ముసీంలకు దొరకిన్న, దైవ ప్ర వకా ('స'అ.స.) తనసాంత విన్నయోగ్ంకర్కు మొదటివలనే 

అతితకుకవ జీవన్నపాధిన్న ఉంచు కునే వారు. అంతా ముసీంలకు ప్ంచేవారు. దీన్న 

తరువాత ఉమమహాతుల్ మూమినీన్ (ర్'ది. 'అనుహ మ్)లు తమ ప్టుట  వదలుకున్నిరు. ఆ 

క్తలంలో దైవప్ర వకా ('స'అ.స.) వివాహబంధంలో తొమ్మాది మంది భార్య (ర్'ది.'అనుహ మ్)లు 

ఉన్నిరు. ఐదుగురు ఖురైెషులు 'ఆయిష్హ్, 'హ'ఫసహ, ఉముమ-'హబీబహ, 'సౌదహ, 

మరయు ఉముమ-సల్లమ (ర్'ది.'అనుహ మ్)లు. నలుగురు ఇతరులు: 'సఫియయహ, 

మైమూనహ, 'జైనబ్ మరయు జువేరయహ (ర్'ది.'అనుహ మ్). 

19) అల్్-ఫా'హిషహ్ అంటే ఖుర్ఆన్లో 'జినా' అంటే వయభిచార్ం, అనే అరా్ంలో 

వాడబడింది. అల్ లేకుండా ఫా'హిష్హ్ అన్న ఉంటే – ఇకకడ ఉనిటీు – సభయతలేన్న ప్న్న, 

లేక అనుచితమైన ప్న్న అనే అరా్ంలో వాడబడింది. పదద వారు చేసే చిని తప్పపకూడా 

పదద దే. క్తబటిట  వారకి రెండింతలు శిక్ష ఉందన్న బోధించబడింది. 

----- 

اَُمت ِْعُكنَّ   َفَتَعالَْْيَ  َوزِيْنََتَها 
اًحا َْجِْيًَل     َواَُْس ِْحُكنَّ َْسَ

تُرِْدَن   ُكْنُتَّ   َله ُسوْ َورَ   اّلٰلَ َواِْن 
اَْلِٰخرَ  اَر  فَاِنَّ َوادلَّ اََعدَّ    اّلٰلَ   َة 

َعِظْيًما   اَْجًرا  ِمْنُكنَّ  لِْلُمْحِسنِٰت 
  
 ٰ ِمْنُكنَّ  ي يَّاِْت  َمْن   ِ اْلَِِّب  نَِسآَء 

لََها  يُّٰضَعْف  َبي َِنٍة  مُّ بَِفاِحَشٍة 
محش َوََكَن ذٰلَِك لََعَ  الَْعَذاُب ِضْعَفْْيِ

   ا يَِسْْيً  اّلٰلِ 
 


