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31. [(*)] మరియు మీలో ఏ స్త్ర ీ అయితే 

అలా్లహ్కు మరియు ఆయన సందేశహరునికి 
విధేయురాలై ఉండి సత్కారాాలు చేస్ర ందో, 

ఆమెకు, మేము రెట్ట ంపు ప్ర తిఫలమిస్తర ము 

మరియు ఆమె కొరకు గౌరవ  ప్ర దమైెన 

జీవనోపాధిని సిధ్ధ ప్రచి ఉంచాము. 20    

32. ఓ ప్ర వక్త  భారాల్లరా! మీరు స్తధారణ 

స్త్ర ీల వంట్ వారు కారు. మీరు దైవభీతి గల 

వారైెతే మీరు మెత్త ని స్వరంతో మాటా్లడ 

క్ండి. ఎందుక్ంటే! దానితో తన హృదయంలో 

రోగమునన వానికి దురుుధిధ  పుట్ట వచ్చు. 
కావున మీరు సపష్ట ంగా, సూట్గానే 

మాటా్లడండి.  

33. మరియు మీరు మీ ఇండాలోనే ఉండండి 

మరియు పూరవపు అజా్ఞన కాలంలో 

అలంక్రణను ప్ర దరిిసూర  తిరిగినటా్ల తిరగ 

క్ండి. 21 మరియు నమా'జ్ సా్తపంచండి 

మరియు విధిదానం ('జకాత్) ఇవవండి 

మరియు అలా్లహ్కు ఆయన సందేశహరునికి 
విధేయులై ఉండండి. (ఓ ప్ర వక్త ) 
గృహిణుల్లరా! 22 నిశుయంగా, అలా్లహ్ మీ 

నుండి మాలిన్యానిన తొలగించి, మిమమలిన 

ప్రిశుధ్ధధ లుగా చేయగోరుతున్యనడు.  

34. మరియు మీ ఇండాలో వినిపంచబడే 

అలా్లహ్ ఆయాతులను మరియు జా్ఞన 

విష్యాలను ('హదీస్'లను) సమరిసూర  

 

20) చూడండి, 8:4. 

21) చూడండి, 5:50. 

22) అహ్ల ల్్-బైత్: శబా్దనికి ఈ విధ్ంగా అరాాలు ఇవవబడా్డయి. ఈ ఆయత్లో ఖుర్ఆన్, 

దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) సతీమణులు (ర'ది.'అనుు మ్లనే) సంబోధిస్ర ంది. ఖుర్ఆన్లో ఇతర 

చోటా్లో కూడ్డ భారాలను అహాల్-బైత్ అని, సంబోధించబడింది. ఉదాహరణకు 11:73. 

కొందరు 'అలీ, ఫాతిమా, 'హసన్, 'హుసైన్ (ర'ది.'అనుు మ్) లను మాతర మే అహాల్-బైత్గా 

భావిస్ర న్యనరు. వాసర వమేమిట్ంటే, దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) సతీమణులూ (ర'ది.'అనుు మ్), 

దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) సంత్కనం (ర'ది. 'అనుు మ్) మరియు ఈ నలుగురూ (ర'ది. 'అనుు మ్), 

అందరూ అహాల్-బైత్ వారే! (ఫతు ్ అల్-ఖదీర్, షౌకానీ). 

ََوَ  ْن ََِمْنكَََُُنْتَيَّقَْم  َِنَّ ر ُسْوِِلَََٖلِِلٰ و 
ت عَْ اَو  ا ْجر ه  اَ٘ نُّْؤتِه  اِِلًاَ ص  ْلَ م 

رِْيًماََ ك  اَرِزًْقَا َل ه  ا ْعت ْدن ا حملَو  ت ْْيِ رَّ ََم 
ََ

ََ ِن  مي ٍدَ َك  ح  َ ل ْسُُتَّ َ ِ انلَِّبي آء َ ْيُُتََّيٰنِس  اتَّق  اِِنَ آءَِ ََََالنيِس  ْعن  ْض  َت  َ ف َل  ي ْطَبِالْقَ  ف  عَ ْوِلَ َم  ََِ َاّلَّ َ ِِفْ َهَٖلْبَِق َْيَ
َق ْوًلَ ر ٌضَوَّقُلْن  ْعُرْوًفاَم  َممهََمَّ َ

ََ َّْجن  ت َب  َ ل  و  َ ُبُيْوتُِكنَّ َ ِِفْ َ و ق ْرن 
اْلَ  َ ج  ُّ اْلُْولََٰات َب  َهِلِيَّةَِ َََ ا قِْمن  و 

َ ا ِطْعن  كٰوة َو  َالزَّ اٰتِْْي  لٰوة َو  ََالِٰلَ الصَّ
هَ ر ُسْوِل  ََو  يُرَِمحش اَ ََاِنَّم  َْذهَِِلَََُالِٰلَُيُْد ب 
ْنُكمَُ َع  ََِ اْْل يِْتَجَْالري َ ا ْهل  َ س 

يَُ ُكْمَت ْطِهْْيًاَو  ِر  هي َممهَط  َ
ََ ُبُيْوتُِكنَّ َ ِِفْ ُيْتٰٰلَ اَ م  َ اْذُكْرن  و 

ََ اٰيِٰت ةَََِالِٰلَِِمْنَ ََو اِْلِْكم  ََمحش ََالِٰلَ اِنَّ
بِْْيًاَ َل ِطْيًفاَخ  ن  ََخجمََك 



 భాగం: 22 33. సూ. అల్-అ’హ్’జాబ్ 849 22 : الُجْزءُ  ُسوَرةُ األَْحَزاب   -33 
 
ఉండండి. నిశుయంగా, అలా్లహ్ అతాంత 

సూక్ష్మగాాహి, సరవం తెలిసినవాడు. 23  

35. నిశుయంగా ముసాిం (అలా్లహ్కు 

విధేయులైన) పురుషులు మరియు ముసాిం 
స్త్ర ీలు; విశ్వవస్లైన (ము'మిన్) పురుషులు 

మరియు విశ్వవస్లైన (ము'మిన్) స్త్ర ీలు; 

భకిత ప్రులైన పురుషులు మరియు భకిత  
ప్రులైన స్త్ర ీలు; సతావంతులైన పురుషులు 

మరియు సతావంతులైన స్త్ర ీలు; ఓరుపగల 

పురుషులు మరియు ఓరుపగల స్త్ర ీలు; 

వినమర తగల పురుషులు మరియు వినమర త 

గల స్త్ర ీలు; దానశీలురైెన పురుషులు 

మరియు దానశీలురైెన స్త్ర ీలు; ఉప్వాస్తలు 24  

ఉండే పురుషులు మరియు ఉప్వాస్తలు ఉండే 

స్త్ర ీలు; తమ మరామంగాలను కాపాడుకునే 

పురుషులు మరియు (తమ మరామంగాలను) 

కాపాడుకునే స్త్ర ీలు; 25 మరియు అలా్లహ్ను 

అతాధిక్ంగా సమరించే పురుషులు మరియు 

అతాధిక్ంగా సమరించే స్త్ర ీలు; ఇల్లంట్ వారి 

కొరకు అలా్లహ్ క్ష్మాభిక్ష్ మరియు గొప్ప 

ప్ర తిఫల్లనిన సిధ్ధ ప్రచి ఉంచాడు.  

36.  మరియు అలా్లహ్ మరియు ఆయన 

సందేశహరుడు, ఒక్ విష్యంలో నిరణ యం 

తీస్కుననపుపడు, విశవసించిన పురుషునికి 
గానీ లేక్ విశవసించిన స్త్ర ీకి గానీ ఆ 

విష్యంలో మరొక్ నిరణ యం తీస్కునే హకుా 

లేదు. 26  మరియు ఎవడైతే అలా్లహ్ 

 

23) చూడండి, 6:103. 

24) 'సౌమున్: కేవలం ఆహార పానీయాలే గాక్ ఇతర చెడు విష్యాల నుండి కూడ్డ 

దూరంగా ఉండట్ం. ఇంకా చూడండి,19:26 అక్ాడ ఈ శబాం మాటా్లడకుండ్డ ఉండట్లనిన 

సూచిస్ర ంది. 

25) చూడండి, 24:30.  

26) ఈ ఆయత్ దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) మరియు 'జైనబ్ (ర.'అన్యు )ల వివాహం గురించి 

అవతరింప్ జేయబడింది. 

 

الُْمْسلِمِٰتَ و  َ الُْمْسلِِمْْي  َ اِنَّ
َالُْمْؤِمنَِوَ  َ َْْْي  ال َُمْؤِمنِٰتَو  الََْ َنَِقَٰو  تِْْي 

َ الْٰقنِتِٰتَ الٰصِدقِٰتَو  و  َ الٰصِدقِْْي  و 
َ و اْْلِٰشعِْْي  الٰصَِبِٰتَ و  َ الٰصَِبِيْن  و 
َ قِْْي  ِ دي الُْمت ص  و  و اْْلِٰشٰعِتَ

َ و الصَّ قِٰتَ ِ دي الُْمت ص  َآَو  ئِِمْْي 
ُهْمَ فُُروْج  َ و اِْلٰفِِظْْي  ئِٰمِتَ

ٓ
الٰص و 

ََكَِو اّلَََٰاِْلٰفِٰظِتَوَ  ْْيًاَثَِكَ ََالِٰلَ رِيْن 
ا َ اّٰلكِرِٰتَ ََوَّ دَّ ةًََََالِٰلَُع  ْغفِر  مَّ ل ُهْمَ

ِظْيًماَ ا ْجًراَع  َََوَّ
َ
َ

اِذ اَ ُمْؤِمن ٍةَ َ ل  وَّ لُِمْؤِمٍنَ َ ن  َك  اَ و م 
َ َ َالِٰلَُق َض  ا ْنََ ا ْمًراَ ر ُسْوُِلهَ٘ و 

ا ْمرِهِمَْ ِمْنَ اْْلِْي  ُةَ ل ُهُمَ َ محشََيَُّكْون 
يَّعَْ ْنَ َو م  َلِٰلَ اِصَ ر ُسوََْ هَو  فَ ِل  ْدََقَ َ

بَِ لًَٰلَمُّ َض  لَّ َََيًْناَض 
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మరియు ఆయన సందేశహరునికి 

అవిధేయుడవుత్కడో వాసర వంగా అతడు 

సపష్ట మైెన మారగ  భర ష్ట తవంలో ప్డి ఉననటాే!  

37.  మరియు (ఓ ప్ర వకాత  జా్ఞప్క్ంచేస్కో!) 

అలా్లహ్ అనుగాహించిన మరియు నీవు అనుగా 

హించిన వాకిత తో 27 నీవు: "నీవు నీ భారాను 

నీ వదా ఉండనివువ (విడిచిపెట్ట కు) మరియు 

అలా్లహ్ యందు భయ-భకుత లు క్లిగి 

ఉండు." అని అననపుపడు; నీవు అలా్లహ్ 

బయట్పెట్ట  దలచిన విష్యానిన, నీ 

మనస్ులో దాచి ఉంచావు. నీవు ప్ర జలకు 

భయప్డా్డవు, వాసర వానికి నీవు అలా్లహ్కు 

భయప్డట్మే చాల్ల ఉతర మమైెనది. 'జైద్, 

ఆమెతో తన సంబంధానిన తన 

ఇచాునుస్తరంగా తెంపుకునన తరువాతనే, 

 

27) ముహమమద్ ('స'అ.స.) ప్ర వక్త గా ఎనునకోబడక్ ముందు 'ఖదీజహ్ (ర.'అన్యు ) అతనికి 

('స'అ.స.) ఒక్ బ్దనిసను కానుక్గా ఇస్తర రు. అతని పేరు 'జైద్ బిన్-'హారిసా. అతడు 

ఉతర ర అరేబియాకు చెందిన బనూ-కల్బ్ తెగకు చెందిన 'అరబు్్. అతడు (ర'ది.'అ.) 

చిననతనం లోనే తెగల మధ్ా జరిగే యుదాధ లలో బందీ అయిా అమిమవేయబడత్కరు. 

అతనిని  'ఖదీజహ్ (ర. 'అన్యు ) కొని, తరువాత దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)కు ఇస్తర రు. దైవప్ర వక్త  

('స'అ.స.) అతనికి స్వవచు ఇస్తర రు. ఆ తరువాత అతనిని తమ దతర త-కుమారునిగా 

చేస్కుంట్లరు. దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)పైె వ'హీ అవతరించిన తరువాత మొట్ట  మొదట్ 

ఇసా్తం స్త్వక్రించిన వారిలో ఇతను (ర'ది.'అ.) కూడ్డ ఒక్రు. అతని వివాహం దైవప్ర వక్త  

('స'అ.స.) తన మేనతర -కుమారెత  'జైనబ్్ బింతె-జ'హ్ష్ (ర.'అన్యు )తో చేయిస్తర రు. కాని 

మొదట్ నుండియే ఆమె (ర. 'అన్యు )కు ఈ వివాహం నచుదు. వారి మధ్ా మొదట్ రోజు 

నుండియే క్లహాలు పార రంభమవుత్కయి. 'జైద్ (ర'ది.'అ.) కూడ్డ తన మొదట్ భారా – 

స్వవచఛ ఇవవబడిన బ్దనిస ఉమెె అయ్మన్ మరియు వారి కుమారుడు ఉసామహ్్ 

(ర'ది. 'అనహుమ) – లతో సంతోష్ంగా కాలం గడుపుతూ ఉంట్లరు. 'జైద్ బిన్-'హారిస'హ్ 

మరియు 'జైనబ్ బింతె-జ'హష్ (ర'ది. 'అనుు మ్)ల మధ్ా ఎలాపుపడూ క్లహాలు 

జరుగుతూ ఉంట్లయి. దానితో 'జైద్ (ర'ది.'అ.) 5వ హిజీర లో 'జైనబ్ బింతె-జ'హష (ర. 

'అన్యు )కు విడ్డకులు ఇస్తర రు. తరువాత దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.), అలా్లహ్ (స్.త.) ఆజా 

ప్ర కారం ఆమె (ర.'అన్యు ) తో వివాహం చేస్కుంట్లరు. దతర త-పుతుర డు ఏ మాతర ం సవంత-

పుతుర డు కాజ్ఞలడు. కావున అతడు విడిచిన స్త్ర ీతో వివాహం చేస్కోవచ్చు అనే విష్యం 

కూడ్డ దీనితో  సపష్ట మవుతుంది. 

َ
ََ

ََ م  ا نْع  َ ِْي٘ لَِّلَّ ت ُقْوُلَ اِْذَ ل ْيهَََِالِٰلَُو  ع 
ََ ل ْيك  ع  ا ْمِسْكَ ل ْيهَِ ع  َ ا نْع ْمت  و 

َ اتَِّقَ و  َ ك  َالِٰلَ ز وْج  ََ ِِفْ َ َُتِِْفْ و 
اََ م  َ ََََالِٰلَُن ْفِسك  َْش  َت  و  ُمْبِديْهَِ

مجتََانلََّ قَََُّالِٰلَُوَ اس  َْا ح  َت  ا ْنَ َمحشٰشىهََُ
َف ل َ يٌْدَ ز  ق َٰضَ اَ ًراََمَّ و ط  اَ ِْنه  مي

َْ لِك  اَ ه  وَّْجنٰك  َز  ََ لَع   َ ي ُكْون  َ ل 
ا ْزو اِجََ َ٘ ِِفْ ٌجَ ر  ح  َ الُْمْؤِمنِْْي 
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మేము ఆమె వివాహం నీతో జరిపంచాము. 

విశ్వవస్లకు తమ దతర -పుతుర ల భారాలతో 

పెండాి చేస్కోవట్ంలో – వారు తమ భారాల 

నుండి తమ ఇష్టట నుస్తరంగా తమ సంబంధ్ం 

తెర ంపుకొననపుపడు – ఏ విధ్మైెన దోష్ం 

లేదు. వాసర వానికి అలా్లహ్ ఆదేశం తప్పక్ 

అమలులోకి రావలసిందే!  

38.  అలా్లహ్, తన (ప్ర వక్త ) కొరకు ధ్రమ 

సమమతం చేసిన దానిని ప్ర వక్త  పూరిత చేస్వర ,  

అతనిపైె ఎల్లంట్ నిందలేదు, ఇంతకు 

పూరవం గతించిన వారి విష్యంలో కూడ 

అలా్లహ్ స్తంప్ర దాయం ఇదే. మరియు అలా్లహ్ 

ఆజా, నిరాేశంచబడిన (తిరుగులేని) శ్వసనం;  

39.  వారు, అలా్లహ్ సందేశ్వలను చేరవేస్తర రు 

మరియు కేవలం ఆయనకే భయప్డత్కరు. 

మరియు అలా్లహ్కు తప్ప మరెవవరికీ 

భయప్డరు! మరియు లక్ా తీస్కోవట్లనికి 

కేవలం అలా్లహ్యే చాలు!  

40.  (ఓ మానవుల్లరా!) ము'హ్మెద్ మీ 

పురుషులాో ఎవవడికీ తండిర  కాడు. 28  కాని 

అతను అలా్లహ్ యొక్ా సందేశహరుడు 

మరియు ప్ర వక్త లలో చివరివాడు. 29 మరియు 

 

28) అంటే అతను ('స'అ.స.), 'జైద్ బిన్-'హారిసా (ర'ది.'అ.) యొక్ా తండిర  కారు. 

మరియు ఏ ఇతర పురుషుని తండిర  కూడ్డ కారు. ప్ర తివాడు తన నిజ-తండిర  పేరుతోనే 

పలువ బడ్డలి. దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)కు 'ఖదీజహ్ (ర.'అన్యు ) నుండి ముగ్గు రు 

కుమారులు: ఖాసిమ్, 'త్య్యబ్్ మరియు 'తాహిర్. మారియా ఖిబిర యా (ర.'అన్యు ) 

నుండి ఇబా్రహం. వారంత్క బ్దల్లావసాలోనే మరణంచారు, (ఇబన-క్స్త్'ర్, జూన్యగఢి). 

కొందరు వాాఖ్యాతలు 'ఖదీజహ్ (ర. 'అన్యు )కు ఇదారు కుమారులే అని అంట్లరు: 

ఖ్యసిమ్ మరియు అబా్దలా్లహ్. 'తయాబ్, 'త్కహిర్ అనేవి, వారి మారు పేరాని అంట్లరు.  

29)'ఖ్యతమున్: అంటే ముదర , ముదర  వేయట్ం, చివరి ప్ని. కావున దైవ ప్ర వక్త  ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) తరువాత ఇక్ ఏ ప్ర వక్త  కూడ్డ రాడు. కాబట్ట  అతను ('స'అ.స.) ప్ర వక్త ల ముదర  

(చివరి వారు) అని సంబోధించబడా్డరు. కావున అతని ('స'అ.స.) తరువాత తనను త్కను 

ప్ర వక్త గా ప్రిగణంచేవాడు, అసతుాడూ, దజా్ఞల్ మాతర మే! చివరి కాలంలో దైవ ప్ర వక్త  'ఈస్త 

('అ.స.) తిరిగి వస్తర రు. కానీ అతను ('అ.స.) ప్ర వక్త గా గాక్, ము'హమమద్ ('స'అ.స.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًرا و ط  َ ِمْنُهنَّ ْواَ ق ض  اِذ اَ محشََا ْدِعي آئِِهْمَ
َا ْمُرَ ن  َك  ْفُعْوًلََالِٰلَِو  َََم 

َ
 َ

َ اََك  َانلََّم  َلَع   ٍجََمَِِبيَِن  ر  ََافِْيمَ ََْنَح 
ََف َ هَََالِٰلَُر ض  ََمحشََِل  ََََالِٰلَُِسنَّة  ِْين  ِِفَاّلَّ

ْبُلَ ق  ِمْنَ ل ْواَ ا ْمُرََمحشََخ  َ ن  َك  ََالِٰلَِو 
ْقُدْور اَ ًراَمَّ َمميَق د 

َ رِٰسلِٰتَ َ ُيب ليُِغْون  َ ِْين  ََالِٰلَِِۨاّلَّ
َ اِلَّ ًداَ ا ح  َ ْون  ْش  َي  َ ل  و  ْون ههَ ي ْخش  و 

ِٰفَمحشَالِٰلَ  ك  ِسيْبًَََلِٰلَِبَِاَو  ََََََاح 
َمَ  َك  ا ب َاَ ٌدَ ُُم مَّ َ ِْنََن  مي ٍدَ ا ح  اَ٘

َ َ رَُّسْول  لِٰكْنَ و  الُِكْمَ ََالِٰلَِريِج 
 َ انلَّبِْييٖ َ ات م  ََو خ  ََمحش ن  َك  َََالِٰلَُو  ِ

بُِكلي
لِْيًماَ ٍءَع  ْ ََََخجمََش 
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వాసర వానికి అలా్లహ్యే ప్ర తి విష్యపు జా్ఞనం 

గలవాడు.  

41.  ఓ విశ్వవస్ల్లరా! అలా్లహ్ను 

(ఏకాగాతతో) అతాధిక్ంగా సమరించండి.  

42.  మరియు ఉదయం మరియు 

స్తయంతర ం ఆయన ప్వితర తను 

కొనియాడుతూ ఉండండి.  

43.  ఆయనే మీపైె ఆశీరావదాలు ('సల్లత్) 

ప్ంపుతూ ఉంట్లడు మరియు ఆయన 

దూతలు మిమమలిన అంధ్కారం నుండి 

వెలుగులోకి తీస్కురావట్లనికి (మీ పైె 

కారుణాం కురవట్లనికి ఆయనను పార రాిసూర  

ఉంట్లరు). మరియు ఆయన విశ్వవస్ల ప్టా్ 

అపార క్రుణాప్ర దాత.  

44.  వారు ఆయనను క్లుస్కునే రోజున 

వారికి: "మీకు శ్వంతి క్లుగుగాక్ (సల్లం)!" 

అనే అభినందనలతో స్తవగతం లభిస్ర ంది. 30  

మరియు ఆయన వారి కొరకు గౌరవప్ర దమైెన 

ప్ర తిఫలం సిధ్ధ ప్రచి ఉంచాడు.  

45.  ఓ ప్ర వకాత ! నిశుయంగా మేము, నినున 

స్తకిిగా, శుభవారత  అందజేస్వవానిగా మరియు 

హెచురిక్ చేస్వవానిగా ప్ంపాము!  

46.  మరియు ఆయన అనుమతితో, 

అలా్లహ్ వైెపునకు పలిచే వానిగా మరియు 

ప్ర కాశంచే దీప్ం గానూ (చేసి ప్ంపాము)!  

47.  మరియు నిశుయంగా, వారి మీద 

అలా్లహ్ యొక్ా గొప్ప అనుగాహం ఉందనే 

శుభవారత ను విశ్వవస్లకు ఇవువ.  

 
యొక్ా ఉమమతి (అనుచరుని)గా వస్తర రు. ఇదంత్క స'హీ'హ 'హదీస్లలో ఉంది. చాల్ల 

మంది ధ్రమవేతర ల అభిపార యం ఇదే! అతను ('స'అ.స.) చివరి ప్ర వక్త  కాబట్ట  సమసర  

లోక్వాస్లకు ప్ర వక్త గా ప్ంప్బడా్డరు. చూ. 21:107.   

30) సవరగ వాస్లు లేక్ దైవ దూతలు దానిలోకి వచేువారికి ఈ విధ్ంగా స్తవగతం చేస్తర రు. 

َ اْذُكُرواَ ُنواَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ اَ ََالِٰلَ يٰ٘ا يُّه 
ثِْْيًاَ َََيحضَذِْكًراَك 

بيِحَُ ةًَوََُّهَبَُوَْوَّس  ًََََلَا ِصيَْْكر 

َوَ هَُ يََُ ِْيَ ل ْيُكْمََاّلَّ ع  َ ْ ِ
ٰلي ص 

ََ ِن  مي ُكْمَ ِلُْخرِج  ُتههَ ٰٓئِك  ل م  و 
انلُّْورَِ َ اَِل  لُٰمِتَ َالظُّ َمحشَ ن  َك  و 

َر ِحْيًماَ  َبِالُْمْؤِمنِْْي 
َ

لٰمٌَ س  ْون ههَ ي لْق  َ ي ْوم  ِيَُّتُهْمَ ََوََّخمتَََت  دَّ ا ع 
رَِ
َََيًْماَل ُهْمَا ْجًراَك 

 َ
انلَِّبَُّيُّهَ ا َيَٰ٘ اِنََّاَ ا رََْ شَ اَ٘ َ لْنٰك  ًداََهََِاس 

ن ِذيًْراَ اَوَّ ً ِ َيحضََوَُّمب ّشي
َ َ اَِل  اِعًياَ د  َالِٰلَِوَّ اًجاََ ِِس  و  بِاِْذنِٖهَ

نِْْيًاَ ََمُّ
ََ ِن  مي ل ُهْمَ َ بِا نَّ َ الُْمْؤِمنِْْي  َِ ِ ب ّشي ََالِٰلَِو 

بِْْيًاَ َََف ْضًَلَك 
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48.  మరియు నీవు సతా-తిరస్తారుల 

మరియు క్ప్ట్విశ్వవస్ల మాట్లకు 

లోబడకు మరియు వారి వేధింపులను 

లక్ష్ాపెట్ట కు మరియు కేవలం అలా్లహ్నే 

నముమకో. మరియు కారాక్రత గా కేవలం 

అలా్లహ్యే చాలు!  

49. ఓ విశ్వవస్ల్లరా! మీరు విశ్వవసినులైన 

స్త్ర ీలను వివాహమాడి, తరువాత – మీరు 

వారిని త్కక్క్ పూరవమే – వారికి విడ్డకు 

లిచిునటై్లతే, మీ కొరకు వేచివుండే వావధి 

('ఇదాత్) పూరిత చేయమని అడిగే హకుా మీకు 

వారిపైె లేదు. 31  క్నుక్ వారికి పారితోషిక్ం 

ఇచిు, మంచితనంతో వారిని స్తగనంప్ండి. 32  

50. ఓ ప్ర వకాత ! నిశుయంగా, మేము నీకు: 

నీవు వధ్ధక్ట్నం (మహర ్్) చెలాించిన నీ 

భారాలను33  మరియు అలా్లహ్ ప్ర స్తదించిన 

 

31) వివాహం చేస్కునన స్త్ర ీకి సంభోగించిన తరువాత విడ్డకులిస్వర  ఆమె వేచిఉండే గడువు 

('ఇదాత్) 3 రుతుస్తర వాలు. చూ. 2:228. కాని వివాహం తరువాత సంభోగించక్ ముందే 

విడ్డకులిస్వర  ఆమె వేచి ఉండక్ వెంట్నే, మరొక్నితో వివాహం చేస్కోవచ్చు. ఒక్వేళ 

సంభోగం జరుగక్ ముందే భరత  చనిపోతే 'ఇద్ద త్ నాలుగ్గ నెలలు పది రోజులు, (ఫ'తు ్ 

అల్-ఖదీర్, ఇబన-క్స్త్'ర్). నికా'హ్ జరిగిన తరువాతనే 'తల్లఖ్, ఇవవవలసిన అవసరం 

ఉంట్లంది. నికా'హ్యే కాకుంటే 'తల్లఖ్ ఇవవవలసిన అవసరం ఎక్ాడ ఉంట్లంది! 

''ల్ల'తల్లఖ ఖబ్ల నికా'హ్.'' (ఇబన-మాజ్ఞ): ''ల్ల 'తల్లఖ లి ఇబిన ఆదమ్ ఫీమా ల్ల 

యమ్లికు.'' (అబూ-దావూద్, తిరిమజీ' మరియు అ'హమద్-2/189) అంటే పెండాి 

(నికా'హ్) కానిదే 'తల్లఖ్ విష్యమే రాదు. 

32) అంటే వారి వధు కట్నం (మహర ్్) నిరణ యించబడి ఉంటే సగం ఇవవండి. లేక్పోతే మీకు 

తోచినది ఇచిు మంచి విధ్ంగా స్తగనంప్ండి.  

33) దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)కు కొనిన ప్ర తేాక్తలు ఇవవబడా్డయి. ఉదాహరణకు అతని 

('స'అ.స.) పైె తహజాుద్ నమా'జ్ విధి చేయబడింది. స్ద్ఖహ్్ (దానం) అతని 

('స'అ.స.)పైె హరాం చేయ బడింది. ఇక్ాడ ఎవరికైతే అతను ('స'అ.స.) మహర ్్ 

చెలాించారో వారు అతనికి 'హల్లల్ అయాారు. వారికి మహర ్్ ఇంత అని 

నియమించబడలేదు. ఉదా: 'సఫియహ మరియు జువేరియహ (ర'ది.'అనుు మ్)ల మహర ్్. 

ఇతరులందరికీ దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) మహర ్్ నగదు చెలాించారు. కేవలం ఉమెమ 'హబీబహ 

(ర.'అన్యు ) మహర ్్ నజా్ఞషీ (ర'ది.'అ.) చెలాించారు. 

الْكٰفِرِيَْ تُِطِعَ َ
ل  الُْمنٰفَِو  و  َ َْْيَ قَِن 

ْعَا َ د  ََْىُهمَْذَٰو  ّكَّ ت و  َو  ِٰفََمحشَالِٰلََِلَع   ك  و 
كِْيًَلََبِالِٰلَِ  َََو 
َ

ْحُتُمَ ن ك  اِذ اَ ُنْو٘اَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ اَ يٰ٘ا يُّه 
ْبِلَ َِمْنَق  لَّْقُتُموُْهنَّ َط  الُْمْؤِمنِٰتَُثمَّ
َ ل يِْهنَّ ع  ل ُكْمَ اَ م  ف  َ وُْهنَّ سُّ ت م  ا ْنَ

ةٍَ ِعدَّ ْونَ ِمْنَ ت ْعت دُّ ََاهَ َ تيُِعوَْفَ مجتَ ََهَُم  نَّ
يُِحوَْوَ  َ ِس  َِس  ِْيًَلَُهنَّ َََاًحاََج 

ََ ل ك  ا ْحل لْن اَ اِنَّاَ٘ َ انلَِّبُّ اَ يٰ٘ا يُّه 
اَ َو م  َاُُجْور ُهنَّ َاٰت ْيت  ٘ َالِٰتْ ك  ا ْزو اج 
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(బ్దనిస) స్త్ర ీల నుండి నీ ఆధీనంలోకి వచిున 

వారిని (స్త్ర ీలను) 34  మరియు నీతోపాట్ల 

వలస వచిున నీ పనతండిర  (తండిర -స్దరుల) 

కుమారెత లను మరియు నీ మేనతర ల (తండిర -

స్దరీమణుల) కుమారెత లను మరియు నీ మేన్

మామల (తలాి-స్దరుల) కుమారెత లను 

మరియు నీ పననమమల (తలాి-స్దరీమణుల) 

కుమారెత లను; మరియు తనను త్కను 

ప్ర వక్త కు సమరిపంచ్చకునన విశ్వవసిని అయిన 

స్త్ర ీని – ఒక్వేళ ప్ర వక్త  ఆమెను వివాహం 

చేస్కోదలిస్వర , ఇతర విశ్వవస్ల కొరకు గాక్ 

ప్ర తేాక్ంగా నీకొరకే – ధ్రమసమమతం చేశ్వము. 

వాసర వానికి వారి (ఇతర విశ్వవస్ల) కొరకు, 

వారి భారాల విష్యంలో మరియు వారి 

బ్దనిసల విష్యంలో, మేము విధించిన 

ప్రిమితులు మాకు బ్దగాతెలుస్. 35 ఇదంత్క 

మేము నీకు ఏవిధ్మైెన ఇబుంది క్లుగకుండ్డ 

ఉండ్డలని చేశ్వము. వాసర వానికి అలా్లహ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అపార క్రుణాప్ర దాత. (1/8)  

51.  * నీవు వారిలో (నీ భారాలలో) నుండి, 

నీవు కోరిన ఆమెను నీ నుండి కొంతకాలం 

వేరుగా ఉంచవచ్చు. మరియు నీవు కోరిన 

ఆమెను నీతో పాట్ల ఉంచవచ్చు. మరియు 

నీవు వేరుగా ఉంచిన వారిలో నుండి ఏ 

స్త్ర ీనైన్య నీవు తిరిగి పలుచ్చకో గోరితే, నీపైె 

ఎల్లంట్ దోష్ం లేదు. దీనితో వారి క్ళాకు 

చలాదనం క్లుగుతుందని, వారు దుుఃఖ 

 

34) జువేరియహ మరియు చివరి భారా 'సఫియహ (ర'ది.'అనుు మ్) లను ఇదారిని మహా 

ప్ర వక్త  ('స'అ.స.) వారి స్వవచఛనే మహర ్్గా ప్ర స్తదించి వివాహమాడ్డరు. రి'హానహ మరియు 

మారియహ ఖిబిర యా (ర'ది.'అనుు మ్)లు బ్దనిసలుగానే ఉన్యనరు. (జూన్యగఢి). 

35) ఇతర విశ్వవస్లు ఒకేస్తరి నలుగ్గరి క్ంటే ఎకుావ భారాలను క్లిగి ఉండ రాదు. 

మరియు వారి నికా'హ్ కొరకు వలీ, సాక్షు లు మరియు మహ్్బ్ తప్పనిసరిగా ఉండ్డలి. 

ఈ న్యడు బ్దనిసలు లేరు. ఎందుక్ంటే బ్దనిసలు యుదధ ంలో ప్ట్లట బడిన వారు మాతర మే. 

డబిుచిు బ్దనిసను కొనడం ఇసా్తంలో నిషేధించబడింది. చూ. 2:221, 4:3-4, 19:25. 

َ ا ف آء َ اَ٘ ِممَّ َ ي ِمْيُنك  ْتَ ل ك  ََالِٰلَُم 
ب نَٰ و  َ ل ْيك  ب نَٰع  و  َ ِك  مي ع  ِتَِتَ

ب نَٰعَ  و  َ َاِتَٰمتِك  خ  ب نََٰ و  َ ِتَلِك 
َٰخَٰ الَٰل َ اجَ تِك  ه  َ حمسََِتْ ع ك  م  َ ْرن 

اَ ه  ن ْفس  ب ْتَ وَّه  اِْنَ ْؤِمن ًةَ مُّ ا ةًَ اْمر  و 
ا ْنَ َ انلَِّبُّ َ ا ر اد  اِْنَ َ ِ لِلنَِّبي
ِمْنََ َ لَّك  ًةَ الِص  خ  امخضَ ه  َّْست ْنِكح  ي

الُْمْؤِمنِْْيَ  َُدْوِنَ اَمحشَ م  لِْمن اَ ع  ق ْدَ
ل َ ع  ا َف ر ْضن اَ َ٘ ِِفْ اْيِهْمَ و مَ ْزو  اَِجِهْمَ

ل َ ا يَْكَ م  لَِْتَ اُنُهْمَ َم  ي ُكْون  َ ْيَل  ك 
جٌَ ر  ح  َ ل ْيك  ََع  ََمحش ن  َك  ُفْوًراََََالِٰلَُو  غ 

َََََرَِّحْيًماَ
َ

تَُ و  َ ِمْنُهنَّ آُءَ ت ش  ْنَ م  َ ََـ ْوَِتُرِِْجْ ْي٘
آءَُ ت ش  ْنَ م  َ ْك  َاِل  َمحشَ اْبت غ ْيت  ِنَ و م 

ََ ُجن اح  َ ف َل  َ لْت  ز  ع  ْنَ َِممَّ ل ْيك  محشََع 
َ ا ْنََا دَََْذٰلِك  َ

٘
رََّتَ ٰٰن َا ْعُيُنهَََُق  ل  و  َ َنَّ

َ اٰت ْيت ُهنَّ اَ٘ بِم  َ ْْي  ي رْض  و  َ نَّ ْز  َي 
َُُكُُّهنََّ َالِٰلَُوَ محشَ ِِفَََْ اَ م  ي ْعل ُمَ
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ప్డరనీ నీవు వారికి ఏమి ఇచిున్య, వారు 

సంతోష్ప్డుత్కరని ఆశంచవచ్చు! వాసర వానికి 

మీ హృదయాలలో ఏముందో అలా్లహ్కు 

తెలుస్. 36 మరియు అలా్లహ్ సరవజాుడు, 

శ్వంత సవభావుడు (సహనశీలుడు).  

52. వీరు గాక్, ఇతర స్త్ర ీలు నీకు (వివాహ 

మాడట్లనికి) ధ్రమసమమతం కారు. 37 వీరికి 

బదులుగా కూడ్డ మరెవవరినీ భారాలుగా 

తీస్కునే అనుమతి కూడ్డ నీకు లేదు – వారి 

సందరాం నీకు ఎంత నచిున్య – నీ ఆధీనంలో 

ఉనన (బ్దనిస) స్త్ర ీలు తప్ప! 38 వాసర వానికి 

అలా్లహ్ ప్ర తి విష్యానిన గమనిస్ర న్యనడు.  

53.  ఓ విశ్వవస్ల్లరా! ప్ర వక్త  యొక్ా 

ఇండాలోకి అనుమతి లేకుండ్డ ప్ర వేశంచక్ండి. 

భోజన్యరాం (పలువబడినపుడు) ఆహారం 

సిధ్ధ ప్రిచే సమయం కొరకు వేచి ఉండక్ండి, 

కాని మీరు పలువబడినపుపడు తప్పకుండ్డ 

వెళాండి. అయితే భోజనం చేసిన వెంట్నే 

వెళా్లపండి మరియు స్తధారణ సంభాష్ణలో 

కాలకిేప్ం చేసూర  కూరోుక్ండి. నిశుయంగా, 

దీని వలన ప్ర వక్త కు క్ష్ట ం క్లుగుతుంది; కాని 

అతను మిమమలిన (పమమనట్లనికి) 

 

36) 'ఆయి'ష్హ్ (ర.'అన్యు ) క్థనం – దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) ఇల్ల పార రాించే వారు: ''ఓ 

అలా్లహ్! నేను న్య మేరకు న్య భారాల మధ్ా న్యాయంగా వావహరిస్ర న్యనను. ఇక్ న్య 

వశంలో లేని దాని కొరకు ననున బ్దధ్ధానిగా చేయకు! అది కేవలం నీ చేతిలో ఉంది.'' 

అంటే హృదయంలో ఉనన పేర మ, అది ఒక్ భారా క్ంటే మరొక్ భారాకొరకు అధిక్ంగా 

ఉండవచ్చు! (ఇబన-'హంబల్). 

37) అపుపడు దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)కు 9 మంది సతీమణులు (ర'ది.'అనుు మ్) ఉండేవారు. 5 

మంది ఖురైెషులు 'ఆయిష్హ్, 'హఫుహ, ఉమెమ-'హబీబహ, 'సదహ, మరియు ఉమెమ- 

సలమహ. 4 గురు ఇతరులు: 'సఫియాహ, మైెమూనహ, 'జైనబ్ మరియు జువేరియహ. 

అతను ('స'అ.స.) ఆ తరువాత ఎవవరినీ వివాహమాడలేదు.  

38) బ్రనిస్ స్త్త ీల విష్యంలో స్ంఖాయప్రిమితి లేదు. వారిని గురించి 4:3, 23:6 మరియు 

70:30 లలో కూడ్డ శ్వసనం ఉంది.  

َقُلُْوبُِكمَْ َمحشَ َ ن  َك  َالِٰلَُو  لِْيًماََ ع 
لِْيًماَ َََََح 

 
َ

َ٘ ل  و  ب ْعُدَ ِمْنَْۣ آُءَ النيِس  َ ك 
ل  َ ِلُّ َي  َ ل 
ت بَ  مَِا ْنَ َ بِِهنَّ َ ل  ا َدَّ وََّْنَ َل وَْْزو اٍجَ

َحَُا َ ب ك  ْتَْسُنهَُْعج  ل ك  م  اَ م  َ اِلَّ َ نَّ
ََي ِمْيُنك َ ََمحش ن  َك  ٍءََََالِٰلَُو  ْ ََش  ِ

ُكي َ ٰ لَع 
َََََخجمَرَّقِْيًباَ

ت ْدُخلُْواَ َ ل  ُنْواَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ اَ يٰ٘ا يُّه 
ل ُكْمََ َ يُّْؤذ ن  ا ْنَ َ٘ اِلَّ َ ِ انلَِّبي َ عَ ُبُيْوت  ط  نِٰظرَِاَِٰلَ َ ْْي 

غ  َنَ يَْاٍمَ اِنٰىُهََ
ُدِعْيُتمَََْلِٰكنَْوَ  ف اِذ اَف َََاِذ اَ اْدُخلُْواَ

َُمْستَ  ل  ْواَو  عِْمُتْمَف انْت ِّشُ َاَْط  نِِسْْي 
ََِِل ِديٍْثَ يُْؤذِيََمحش َ ن  َك  ذٰلُِكْمَ َ اِنَّ

ِمْنُكمَْ َ ف ي ْست ْْحٖ َ ََانلَِّبَّ َََالِٰلَُوَ حمس ل 
اِْل قيَِ َ ِمن  َ َي ْست ْْحٖ و اِذ اَمحشَ
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సంకోచిస్తర డు. మరియు అలా్లహ్ సతాం 

చెప్పట్లనికి సంకోచించడు (సిగుగ ప్డడు).39 

మరియు మీరు ప్ర వక్త  భారాలతో ఏదైన్య 

అడగ వలసి వచిునపుపడు తెరచాట్ల నుండి 

అడగండి. ఇది మీ హృదయాలను మరియు 

వారి హృదయాలను కూడ్డ నిరమలంగా 

ఉంచ్చతుంది. మరియు అలా్లహ్ సందేశ 

హరునికి క్ష్ట ం క్లిగించట్ం మీకు తగదు. 

మరియు అతని తరువాత అతని భారాలతో 

మీరు ఎననట్కీ వివాహం చేస్కోక్ండి. 

నిశుయంగా, ఇది అలా్లహ్ దృషిట లో మహా 

అప్రాధ్ం.  

54.  ఒక్వేళ మీరు ఏ విష్యానైనన్య వెలి 

బ్దచిున్య లేదా దానిని దాచిన్య! నిశుయంగా, 

అలా్లహ్ కు మాతర ం ప్ర తి విష్యం గురించి 

బ్దగా తెలుస్.  

55.  వారిపైె (ప్ర వక్త  భారాలపైె) – తమ 

తండుర ల, తమ కుమారుల, తమ స్దరుల, 

తమ స్దరుల-కుమారుల, తమ స్దరీ 

మణుల-కుమారుల, తమ స్త్ర ీల లేదా తమ 

బ్దనిస (స్త్ర ీల) – ఎదుట్ వస్వర  ఎల్లంట్ దోష్ం 

లేదు. 40 (ఓ స్త్ర ీల్లరా!) మీరు అలా్లహ్ 

యందు భయ-భకుత లు క్లిగి ఉండండి. 

నిశుయంగా, అలా్లహ్ ప్ర తిదానికి స్తకిి;  

56.  నిశుయంగా, అలా్లహ్ మరియు 

ఆయన దూతలు, ప్ర వక్త పైె దురూద్లు 

ప్ంపుతూ ఉంట్లరు. ఓ విశ్వవస్ల్లరా! మీరు 

కూడ్డ అతనిపైె దురూద్లు మరియు మీ 

హృదయపూరవక్ సల్లంలు ప్ంపుతూ 

 
39) దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) 'జైనబ్ (ర. 'అన్యు )తో వివాహమాడి ఇచిున వలీమహ భోజనం 

సందరభంలో ఈ ఆయత్ అవతరింప్జేయబడింది. ఆ రోజు కొందరు 'స'హబీలు భోజనం 

తరువాత కూరొుని కాలకిేప్ం చేయస్తగారు, ('స. బ్ద'ఖ్యరీ). 

40) చూడండి, 24:31 అక్ాడ కూడ్డ ఈ శ్వసనం ఉంది.  

ا ْلَُ تَ س  م  َ ََهَُْسـ  لُوَْف ًَََعََاُموُْهنَّ ْنََمَِنَّ
ِحجَ  ر آءَِ ٍَبََاوَّ ُرَمحشَ ا ْطه  ذٰلُِكْمَ

و قُلُْوبِِهنََّ َلُِقلُْوبُِكْمَ َمحشَ ن  َك  اَ و م 
ََ ر ُسْول  تُْؤُذْواَ ا ْنَ َََ٘الِٰلَِل ُكْمَ ل  و 
هَه ا ْزو اج  ت ْنِكُحْو٘اَ َا ْنَ ب ْعِدهَََٖ٘ ِمْنَْۣ

ََا ب ًدا ََمحش ِعْند  َ ن  َك  ذٰلُِكْمَ َ ََالِٰلَِاِنَّ
ِظْيًماَ ََََع 

 
َ
يَْْنَُتْبُدوَْاَِ ََاَا ْوََُتُْفوَْـ ًَاَش  ََالِٰلَ هَُف اِنَّ

لِْيًماَ ٍءَع  ْ ََش  ِ
َبُِكلي ن  ََََك 

َ
َ٘ ل  و  َ اٰب آئِِهنَّ َ٘ ِِفْ َ ل ْيِهنَّ ع  َ ُجن اح  َ ل 
ا بْن آءَِ َ٘ ل  و  َ اِْخو انِِهنَّ َ٘ ل  و  َ ا بْن آئِِهنَّ

وَٰ ا خ  ا بْن آءَِ َ٘ ل  و  َ َاِْخو انِِهنَّ ل  و  َ تِِهنَّ
َِ آَن َِس  َئ ل  َو  َاِهنَّ انَُمَ َََم  ْتَا يْم  مجتََُهنََّل ك 

ََ اتَّقِْْي  ََمحشََالِٰلَ و  ََََالِٰلَ اِنَّ ِ
َُكي ٰ َلَع  ن  َك 

ِهْيًداَ ٍءَش  ْ ََََش 
َ َ َالِٰلَ اِنَّ ََ لَع   َ لُّْون  يُص  ت ههَ ٰٓئِك  ل م  و 
لُّْواَمحشََانلَِّبيَِ ص  ُنْواَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ اَ يٰ٘ا يُّه 

ليِمَُ ل ْيهَِو س  َََََْواَت ْسلِْيًمَاع 
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ఉండండి. 41   

57. నిశుయంగా, ఎవరైెతే అలా్లహ్ 

మరియు ఆయన సందేశహరునికి బ్దధ్ 

క్లిగిస్తర రో, వారిని అలా్లహ్ ఇహలోక్ంలో 

మరియు ప్రలోక్ంలో కూడ్డ శపస్తర డు 

(బహిష్ారిస్తర డు) మరియు ఆయన వారికై 

అవమానక్రమైెన శక్ష్ను సిధ్ధ ప్రచి 

ఉంచాడు.42  

58. మరియు ఎవరైెతే, ఏ తపూప చేయని, 

విశ్వవస్లైన పురుషులకు మరియు స్త్ర ీలకు 

బ్దధ్ క్లిగిస్తర రో, వాసర వానికి వారు 

అప్నిందను మరియు సపష్ట మైెన పాప్ 

భారానిన తమ మీద మోపుకుననటాే!  

59. ఓ ప్ర వకాత ! నీ భారాలతో, నీ కుమారెత  

లతో మరియు విశ్వవసినులైన స్త్ర ీలతోనూ 

తమ దుప్పటా్ను తమమీద పూరిత గా 

క్పుపకోమని చెపుప. ఇది వారు గురిత ంచబడి 

బ్దధించబడకుండ్డ ఉండట్లనికి ఎంతో 

సముచితమైెనది.43  మరియు అలా్లహ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అపార క్రుణాప్ర దాత. (1/4)  

 
41) అలా్లహ్(స్.త.) దైవదూతల్ ('అలైహిమ్. స.) ముందు దైవప్ర వక్త ('స'అ.స.)ను 

ప్ర శంసిస్తర డు. మరియు అతనిపైె తన కారుణాాలను అవతరింప్జేస్తర డు. మరియు 

దైవదూత ('అలైహిమ్. స.)లు అతని్ ('స'అ.స.) ఔననత్కాలకు పార రానలు చేస్తర రు. 

సహాబ్ద (ర'ది. 'అనుు మ్) లు దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)తో మేము ఏ విధ్ంగా మీపైె దురూద్ 
ప్ంపాలి అని ప్ర శనంచగా, అతను ('స'అ.స.) నమాజ్లో చదివే దురూద్ ఇబా్రహమ్ 

వివరించారు. ('స. బ్ద'ఖ్యరీ)  

42) అలా్లహ్(స్.త.)ను ఎవవరూ బ్దధించలేరు. ఇక్ాడ దీనిఅరాం అలా్లహ్ (స్.త.)కు 

ఇష్ట ంలేని ప్ని చేయడం. ఉదా: అలా్లహ్ (స్.త.)కు సంత్కనం అంట్గట్ట డం. అలా్లహ్ 

(స్.త.)  యొక్ా సందేశహరునికి బ్దధ్క్లిగించడం. అతని ('స'అ.స.)పైె అసతావాదుడు, 

క్వి, మాంతిర కుడు అని అప్నిందలు మోప్డం. ల'అనతున్: అంటే అలా్లహ్ (స్.త.) 

అనుగాహాల నుండి బహిష్ారించ, శపంచ, నిషేధించ, తోర సివేయ, దూషించ బడట్ం అనే 

అరాాలున్యనయి. చూ. 2:88.  

43) చూడండి, 24:31, శరీరానిన పూరిత గా క్పుపకొని, నతిర పైె ఉనన దుప్పట్ని ముఖం 

మీదికి ల్లగుకొని క్పుపకోమని ఆజా ఇవవ బడింది.  

َِ اّلَّ َ َْينَ اِنَّ َيََُ َ َالِٰلَ ْؤُذْون  َهَ ر ُسْوِل  و 
َ ن ُهُمَ َالِٰلَُل ع  ةَََِ و اْلِٰخر  ْني اَ ادلُّ ِِفَ

ِهْيًناَ ابًاَمُّ ذ  َل ُهْمَع  دَّ ا ع  َََو 
َ

َ الُْمْؤِمنِْْي  َ يُْؤُذْون  َ ِْين  و اّلَّ
ِدََ ق  ُبْواَف  اَاْكت س  ْْيَِم  الُْمْؤِمنِٰتَبِغ  و 

اَِنًََالُْواَُبْهتَ اْحت مَ  َخجمََاَيْنًَبَِْثًماَمَُّاَوَّ

اََ ب نَٰايٰ٘ا يُّه  َو  ِ ْزو اِجك  َقُْلَلي ََنلَِّبُّ تِك 
َ ل ْيِهنَّ ع  َ يُْدنِْْي  َ الُْمْؤِمنِْْي  آءَِ نِس  و 

َ َل  ج  َبِيْبِِهنََِّمْنَ ا ْنَمحشَ َ
٘
ا ْدٰٰن َ ذٰلِك 

يُْؤذ ْينَ  َ ف َل  َ َيُّْعر ْفن  َمحشَ َ ن  َك  ََالِٰلَُو 
ُفْوًراَرَِّحيَْ ًَََماَغ 
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60.  * ఒక్వేళ ఈ క్ప్ట్-విశ్వవస్లు 

మరియు తమ హృదయాలలో రోగం 

(క్లుషితం) ఉనన వారు మరియు మదీనహ్ 

లో వదంతులు వాాపంప్జేస్వవారు. వారు 

(దుశ్చుష్ట లను) మానుకోక్పోతే మేము తప్పక్ 

నీకు వారిపైె ఆధిక్ాత నొసంగుత్కము. ఆ 

తరువాత వారు ఈ నగరంలో నీ పరుగు 

వారిగా కొన్యనళా క్ంటే ఎకుావ ఉండలేరు.  

61.  వారు శపంచబడావారు (బహిష్ారించ 

బడావారు). వారు ఎక్ాడ క్నబడితే అక్ాడ 

ప్ట్లట కో బడత్కరు మరియు వారు దారుణంగా 

చంప్బడత్కరు. 44   

62.  ఇది ఇంతకు పూరవం గడిచిన వారి 

విష్యంలో జరుగుతునన అలా్లహ్ 

సంప్ర దాయమే! మరియు అలా్లహ్ 

సంప్ర దాయంలో నీవు ఎల్లంట్ మారుపను 

చూడవు. 45  

63.  ప్ర జలు నినున అంతిమ ఘడియ 

(పునరుతా్కనం)ను గురించి అడుగు 

తున్యనరు. వారితో ఇల్ల అను: "దాని జా్ఞనం 

కేవలం అలా్లహ్కే ఉంది." మరియు నీకేం 

తెలుస్? బహుశ్వ ఆ ఘడియ సమీప్ంలోనే 

ఉండవచ్చు! 46  

64.  నిశుయంగా, అలా్లహ్ సతా-తిరస్తా 

రులను శపంచాడు (బహిష్ారించాడు) 

మరియు ఆయన వారి కొరకు మండే (నరక్) 

అగినని సిదధ ప్రచి ఉంచాడు.  

 
44) చూడండి, 2:191.  

45) చూడండి, 35:42-44. 

46) చూడండి, 7:187. 

ََّ ي َل ئِْنَل الْمَُنَْْمَ ِْينَ وَْنٰفِقَُت هَِ َو اّلَّ َََن  ِِفْ
ِِفََ َ الُْمرِْجُفْون  وَّ ر ٌضَ مَّ قُلُْوبِِهْمَ
َ ل  َ ُثمَّ بِِهْمَ َ ُْغرِي نَّك 

نل  ِدْين ةَِ الْم 
َق لِْيًَلَ اَ٘اِلَّ َفِْيه  َمحنَُُي اوُِرْون ك 

 َ
لُْعْونِْْيَ  َمَّ اُِخُذْواََجحتَ ثُقُِفْو٘اَ اَ ا يْن م 

َِ ََََََلُْواَت ْقتِْيًَلَو ُقتي
َ

ََ َخَ ِِفَََلِٰلََِاُسنَّة  ِْين  ْبُلَْواَِمْنََل ََاّلَّ مجتَق 
َلُِسنَّةَِ ِد 

ل ْنََت  َََت ْبِديًَْلَََالِٰلَِو 
 

َ
ةِ اع  السَّ ِنَ ع  انلَّاُسَ َ ََي ْسـ  لُك  قُْلَمحش

ََ اَِعْند  اَِعْلُمه  اََمحشََالِٰلَِاِنَّم  ََو م  يُْدرِيْك 
َت ُكْوُنَق رِيْبًَ ة  اع  َالسَّ ََاَل ع لَّ

َ
ََ الْكٰفَِل عَ ََالِٰلَ اِنَّ َ ل ُهمَْوَ ََيْنَ رَِن  َ دَّ َا ع 
َيحضَعِْْيًاَسَ 
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65. వారందులో శ్వశవతంగా క్లకాలం 

ఉంట్లరు. వారు ఎల్లంట్ సంరక్ష్కుణణ  గానీ 

సహాయకుణణ  గానీ పందలేరు.  

66. వారి ముఖ్యలు నిపుపలపైె 

బొరాింప్బడిన న్యడు; వారు: "అయ్యా! 

మేము అలా్లహ్కు విధేయులమైె ఉండి, 

సందేశహరుణణ  అనుసరించి ఉంటే ఎంత 

బ్దగుండేది?" అని వాపోత్కరు.   

67. వారు ఇంకా ఇల్ల అంట్లరు: "ఓ మా 

ప్ర భూ! నిశుయంగా, మేము మా 

న్యయకులను మరియు మా పెదాలను 

అనుసరించాము. కాని, వారే మమమలిన 

(రుజు) మారగ ం నుండి తపపంచారు.  

68. "ఓ మా ప్ర భూ! వారికి రెట్ట ంపు శక్ష్ 

విధించ్చ మరియు వారిని పూరిత గా శపంచ్చ 

(బహిష్ారించ్చ)!"  

69. ఓ విశ్వవస్ల్లరా! మీరు మూస్తను 

బ్దధించిన వారివల అయిపోక్ండి. 47  

తరువాత అలా్లహ్ వారు (క్లిపంచిన) 

ఆరోప్ణ నుండి అతనికి విముకిత  క్లిగించాడు. 

అతను (మూస్త), అలా్లహ్ దృషిట లో ఎంతో 

ఆదరణీయుడు.  

70. ఓ విశ్వవస్ల్లరా! అలా్లహ్ యందు 

భయ-భకుత లు క్లిగి ఉండండి. మరియు 

మాటా్లడితే సూట్గా మాటా్లడండి.  

71. ఆయన మీ క్రమలను సరిదిదాుత్కడు 

మరియు మీ పాపాలను క్ష్మిస్తర డు. మరియు 

ఎవడైతే అలా్లహ్ కు విధేయుడై, 

సందేశహరుని ఆజాను పాట్స్తర డో! నిశుయంగా 

అతడే గొప్ప విజయం పందిన వాడు!   

 

47) మూస్త ('అ.స.)ను బ్దధించిన వివరాలకు చూడండి, 2:55, 5:24. 

ا ب ًدا اَ٘ فِْيه  َ َٰخِِلِْين  َمجتَ ُِدْون  ُي  َ ل 
َن ِصْْيًاَ ل  ِلًّاَوَّ َممهَو 

انلَّارَِ ِِفَ وُُجوُْهُهْمَ لَُّبَ ُتق  َ ي ْوم 
ْعن اََ َيٰل ْيت ن اَ٘ا ط  ْعن اَََالِٰلَ ي ُقْولُْون  ا ط  و 

َ َََالرَُّسْول 
َو ق الُوَْ بََّاَ َن اَ٘ر  ََ عَْا َاِنَّاَ٘ ت ن اَنَ ط  اد  س  اَ
َكَُوَ  بِْيَل  لُّْون اَالسَّ ََََََب  آء ن اَف ا ض 
َ

َ٘ بَّن ا اِبََََر  الْع ذ  َ ِمن  َ ْْيِ ِضْعف  اٰتِِهْمَ
بِْْيًاَ ْنُهْمَل ْعًناَك  الْع  َخجمَو 

ت ُكْونُْواَ َ ل  ُنْواَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ اَ يٰ٘ا يُّه 
َاٰذ وَْ ِْين  ّلَّ َََّك  ََاِممََََّالِٰلَُا هََُاَُموْٰٰسَف َب 

َُ َِعنَْمحشَاوَْق ال ن  َك  ََو ِجْيًهاََالِٰلََِدَ و 
َ

َ اتَُّقواَ ُنواَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ اَ ََالِٰلَ يٰ٘ا يُّه 
ِديًْداَ َيحضَو قُْولُْواَق ْوًلَس 

ي ْغفِْرََ و  ال ُكْمَ ا ْعم  ل ُكْمَ يُّْصلِْحَ
ُذنُْوب ُكمَْ ََل ُكْمَ ََمحش يُِّطِع ْنَ ََالِٰلَ و م 

قَ وَ  ف  َه َر ُسْوِل  ظَِف َْدَف از  ًََماََيَْْوزًاَع  َ
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72. నిశుయంగా, మేము బ్దధ్ాతను 48  

ఆకాశ్వలకు, భూమికి మరియు ప్రవత్కలకు 

సమరిపంచగోరాము, కాని అవి దానిని భరించ 

ట్లనికి సమమతించ లేదు మరియు దానికి 

భయప్డా్డయి, కాని మానవుడు దానిని తన 

మీద మోపుకున్యనడు. నిశుయంగా, అతడు 

దురామరుగ డు, మూరుు డు.  

73. (దాని ఫలితంగా!) అలా్లహ్ క్ప్ట్-

విశ్వవస్లయిన పురుషులను మరియు 

క్ప్ట్-విశ్వవస్లయిన స్త్ర ీలను మరియు 

అలా్లహ్కు స్తట్-క్లిపంచే పురుషులను 

మరియు స్తట్-క్లిపంచే స్త్ర ీలను శకిిస్తర డు; 

మరియు విశ్వవస్లైన పురుషుల మరియు 

విశ్వవస్లైన స్త్ర ీల ప్శ్వుత్కర పానిన 

అంగీక్రిస్తర డు. మరియు అలా్లహ్ 

క్ష్మాశీలుడు, అపార క్రుణాప్ర దాత.  

***** 

 

48) బ్దధ్ాత అంటే, అలా్లహ్ (స్.త.) ఆజా పాట్ంచడం వలా క్లిగే పుణాఫల్లలు మరియు 

తిరసారించడం వలా క్లిగే క్ష్ట  నష్టట లు. శక్ష్లకు భయప్డి, ఆకాశ్వలూ, భూమీ మరియు 

ప్రవత్కలు, దానిని భరించట్లనికి సమమతించలేదు. కాని మానవుడు తన మూఢతవం 

వలా ఈ బ్దధ్ాతను తన మీద మోపుకున్యనడు. బ్దధ్ాత అంటే ఖుర్ఆన్ కూడ్డ 

కావచ్చు!                                        *** 

ر ْضَ ع  اْل مَ نَ اِنَّاَ ٰموِٰتََااَ السَّ َ َلَع   ن ة 
ا ْنَ َ ف ا ب ْْي  ب اِلَ اْلِ و  اْل ْرِضَ و 

وَ  اَ ِْملْن ه  اََيَّ و َح  ل ه  اَ ِمْنه  َ ْقن  ا ْشف 
انَُ ََاْلِنْس  ُهْوًلَمحش ج  لُْوًماَ ظ  َ ن  َك  اِنَّههَ

َََيحض
ََ ب  ذيِ ُع  ِ الْمَُالُْمنٰفِقِْْيَ ََالِٰلَُلي فِٰقِتَنََٰو 

َْو ا الُْمّْشَُِمّْشَِل و  َ َكِْْي  ي ُتْوب  و  كِٰتَ
َالِٰلَُ الُْمْؤِمنِٰتََ و  َ الُْمْؤِمنِْْي  َ محشَلَع  
َ ن  َك  ُفْوًراَرَِّحْيًمَاَالِٰلَُو  َخجمََغ 
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 34. సూరహ్్ స్బ్ర' 

సబ్ద' వారు ఈ కాలపు యమన్లో ఉండేవారు. ఇది మధ్ా మకకహ్ కాలపు 

సూరహ్. ఈ సూరహ్ (34) బహుశ్వ సూరహ్ అల్-ఇ'స్తర  (17) క్ంటే ముందు 

అవతరింప్జేయబడింది. ధ్న సంప్తుర లు, మానవ శకిత  స్తమరాాాలు త్కత్కాలిక్ 
మైెనవి. 'అవి ఎప్పడైన్య నశంచిపోవచ్చు.' అనే విష్యం ఈ గాథ వలా తెలుస్ర ంది. 

బైబిల్లో వారు షీబ్ద అనే పేరుతో పలువబడా్డరు. ఇందులో 54 ఆయాతులు 

ఉన్యనయి. దీని పేరు 15-20 ఆయాతులలో పేరొానబడా సబ్ద' తెగవారి పేరుతో 

తీస్కోబడింది. దీని నుండి 6 (34-39) సూరాహ్ల సమూహం పార రంభమవుతోంది.  

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపాదాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. సరవస్ర త్కర లకు అరుు డు అలా్లహ్ 

మాతర మే! ఆకాశ్వలలో మరియు భూమిలో 

ఉననదంత్క ఆయనకే చెందుతుంది. మరియు 

ప్రలోక్ంలో కూడ్డ సరవస్ర త్కర లకు అరుు డు 

ఆయనే! 1 మరియు ఆయన మహా 

వివేక్వంతుడు, సరవం తెలిసిన వాడు. 2   

2. భూమిలోకి ప్ర వేశంచేది మరియు దాని 

నుండి బయట్కి వచేుది మరియు ఆకాశం 

నుండి దిగేది మరియు దానిలోకి పైెకి ఎకిా 

పోయేది, అంత్క ఆయనకు బ్దగా తెలుస్. 

మరియు ఆయన అపార క్రుణాప్ర దాత, 

క్ష్మాశీలుడు.  

3. మరియు సతా-తిరస్తారులు ఇల్ల 

అంట్లరు: "అంతిమ ఘడియ (పునరుతా్కనం) 

మాపైె ఎననడూ రాదు!" వారితో ఇల్ల అను: 

"ఎందుకు రాదు! అగోచర విష్య జా్ఞనం గల 

న్య ప్ర భువు స్తకిిగా! అది తప్పక్ మీ మీదకు 

వస్ర ంది." ఆకాశ్వలలో మరియు భూమిలో 

ఉనన రవవతో (ప్రమాణువుతో) 

 

1) ఈ స్ర త్కర లు పునరుతా్కన దినమున విశ్వవస్లు చేస్తర రు. చూడండి, 39:74, 7:43, 

35:34. 

2) చూడండి, 6:18.  

ََالرََّْحِٰنَالرَِّحْيمََِالِٰلَِِمْسِبَ
َِا ِْل ْمُدََ ٰمَََلِِلٰ اَِِفَالسَّ م  َه ِْيَِل  وِٰتََاّلَّ

َ ِِفَ اَ َو م  اِْلَ وَ اْل ْرِضَ َُ ِِفَمَِْل  ََُدَ
ةَِ ََوَ هَُوَ محشَاْلِٰخر  ََاِْل ِكْيُمَاْْل بِْْيُ

َََ
اَ و م  اْل ْرِضَ ِِفَ ي لُِجَ اَ م  ي ْعل ُمَ
آءََِ م  َالسَّ اَي ْْنُِلَِمن  اَو م  ُْرُجَِمْنه  َي 

َا فِْيه  ي ْعُرُجَ اَ َو م  َُهوَ وَ محشَ الرَِّحْيُمََ
ُفْوُرَ َََالْغ 

ِ اّلَّ َ ُرْواو ق ال  ف  ك  َ َْين  ت اْتِيََْ َ ن اََل 
ةََُاالسََّ َمحشع  وَ قََُ ب ٰٰلَ َْْلَ ِ بي ََر 

ْيِبَ الْغ  ٰعلِِمَ َل  اْتِي نَُّكْمحملَ َمجتَ ل 
ِِفََ ٍةَ ذ رَّ اُلَ ِمْثق  ْنُهَ ع  ي ْعُزُبَ
َ٘ ل  و  اْل ْرِضَ ِِفَ َ ل  و  ٰموِٰتَ السَّ
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సమానమైెన వస్ర వు గానీ, లేదా దాని క్ంటే 

చిననది గానీ లేదా దాని క్ంటే పెదాది గానీ, 

ఆయన నుండి తపపపోదు. కాని అది 

సపష్ట మైెన గాంధ్ంలో (వార ట్బడి ఉంది).  

4. అది (అంతిమ ఘడియ), విశవసించి 

సత్కారాాలు చేస్వ వారికి ప్ర తిఫలం 

ఇవవట్లనికి వస్ర ంది. అల్లంట్ వారికి 

క్ష్మాప్ణ మరియు గౌరవప్ర దమైెన జీవనోపాధి 

(సవరగ ం) ఉంట్లయి. 3   

5. మరియు ఎవరైెతే మా సూచనలను 

(ఆయాత్లను) విఫలం చేయట్లనికి 

ప్ర యతినస్తర రో అల్లంట్ వారికి అధ్మమైెన, 

బ్దధాక్రమైెన శక్ష్ ఉంట్లంది.  

6. మరియు ఎవరికైతే జా్ఞనం ఇవవబడిందో! 

వారు, 4 ఇది నీ ప్ర భువు తరఫు నుండి నీపైె 

అవతరింప్జేయబడిన సతామనీ మరియు 

అది సరవ శకిత మంతుడు ప్ర శంసనీయుడు 

(అయిన అలా్లహ్) మారగ ం వైెపునకే 
మారగ దరిక్తవం చేస్ర ందనీ గాహిస్తర రు.  

7. మరియు సతా-తిరస్తారులు ఇల్ల 

అంట్లరు: "మీరు (చచిు) దుముమగా మారి, 

చెలా్లచెదరైెన తరువాత కూడ్డ! నిశుయంగా, 

మళా్ల కాొతర గా సృషిట ంప్బడత్కరని తెలియజేస్వ 

వాకిత ని 5  మీకు చూప్మంట్లరా?  

8. "అతను (ప్ర వక్త ) అలా్లహ్పైె అబదధ ం 

క్లిపంచాడో లేక్! అతనికి పచిు ప్ట్ట ందో 

తెలియట్ం లేదు!" అల్లకాదు, ఎవరైెతే 

ప్రలోకానిన నమమరో, వారు శక్ష్కు గురి 

అవుత్కరు. మరియు వారు మారగ భర ష్ట తవంలో 

చాల్ల దూరం వెళ్లిపోయారు.  

 

3) చూడండి,8:4. 

4) జా్ఞనమివవబడిన వారు అంటే 'స'హాబ్ద (ర'ది. 'అనుు మ్)లు, విశ్వవస్లు మరియు గాంథ 

జా్ఞనం గలవారు, అందరూ కావచ్చు!  

5) ఇది సతా-తిరస్తారులు దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) గురించి ప్లుకుతున్యనరు.  

َ َِِفْ َاِلَّ ُ َ٘ا ْكَب  ل  َو  ُرَِمْنَذٰلِك  ا ْصغ 
َ بِْْيٍ َيحضَكِتٍٰبَمُّ

ََ
َِ اّلَّ َ ِ ْجزِي 

نَُلي اٰم  َ مَِْين  و ع  لُواَْواَ
َٰصلِٰحِتَال َٰٓمحشَ َاُول َئِك  ةٌَََ ْغفِر  مَّ ل ُهْمَ

رِيٌْمَ رِْزٌقَك  َََوَّ

ََ ُمٰعِجزِيْن  اٰيٰتِن اَ َ٘ ِِفْ ْوَ ع  س  َ ِْين  و اّلَّ
ا ِلٌْمََ ريِْجٍزَ ِْنَ مي اٌبَ ذ  ل ُهْمَع  َ ٰٓئِك  اُول

ََ
ِيَْ٘ اّلَّ َ الْعِلْم  اُْوتُواَ َ ِْين  اّلَّ يَ ي ر  ََو 

َْ اِل  َ ََاُنْزِل  ِمْن َ حملََقََّاِْلَ ََُهوَ ََبيِك َرََّك 
َ َ ي ْهِدْي٘ َو  زِيْزَََِاِصَ اَِٰلَ الْع  ِطَ
َََاِْل ِمْيِدَ

ن ُدلُُّكْمََ ْلَ ه  ُرْواَ ف  ك  َ ِْين  اّلَّ َ و ق ال 
ََ َر ُجٍلَيُّن بيِئُُكْمَاِذ اَُمزيِْقُتْمَُكَّ ٰ لَع 
ِديٍْدََ ج  لٍْقَ خ  َ ل ِِفْ اِنَُّكْمَ ٍقحملَ زَّ ُمم 

ََممه
َٰ ََا فْت  ِذبًاَا مَََْالِٰلَِيَلَع   محشَةٌَبِٖهَِجنََََّك 
َلَِب َ ل  َ ِْين  اّلَّ يُؤََْ ِِفَََ ةَِ بِاْلِٰخر  َ ِمُنْون 

لِٰلَاْْل عِْيِدَ اِبَو الضَّ ذ  َََالْع 
َ
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9. ఏమిటీ? వారు తమకు ముందునన 

మరియు తమ వెనుక్ నునన ఆకాశ్వనిన 

మరియు భూమిని చూడట్ం లేదా? మేము 

కోరితే, వారిని భూమిలోకి అణగద్రర కేా వారం, 

లేదా వారిపైె ఆకాశం నుండి ఒక్ ముక్ాను 

ప్డవేస్వ వారం. నిశుయంగా ఇందులో 

ప్శ్వుత్కర ప్ంతో (అలా్లహ్ వైెపునకు) మరలే, 

ప్ర తిదాస్ని కొరకు ఒక్సూచన ఉంది. 6 (3/8)  

10. * మరియు వాసర వంగా, మేము 

దావూద్కు మా తరఫు నుండి గొప్ప అను 

గాహానిన ప్ర స్తదించాము: "ఓ ప్రవత్కలా్లరా! 

మరియు ప్కిుల్లరా! అతనితో క్లిసి (మా 

స్ర త్కర నిన) ఉచురించండి!"7 (అని మేము 

ఆజా్ఞపంచాము). మేము అతని కొరకు 

ఇనుమును మెతర దిగా చేశ్వము.  

11. (అతనికి ఇల్ల ఆదేశమిచాుము): 

"నీవు క్వచాలు తయారు చేయి మరియు 

వాట్ వలయాలను (క్డియాలను) 

సరిసమానంగా కూరుు!" మరియు (ఓ 

మానవుల్లరా!): "మీరు సత్కారాాలు 

చేయండి. నిశుయంగా, మీరు చేస్వదంత్క 

నేను చూస్ర న్యనను."  

12. మరియు మేము గాలిని స్లైమాన్కు 

(వశప్రచాము); దాని ఉదయపు గమనం 
ఒక్నల రోజుల పాట్ ప్ర యాణానిన పూరిత చేస్వది 

మరియు దాని స్తయంకాలపు గమనం 

ఒక్నల. 8  మరియు మేము అతని కొరకు 

రాగి ఊట్ను ప్ర వహింప్జేశ్వము. మరియు 

అతని ప్ర భువు ఆజాతో, అతని సనినధిలో ప్ని 

చేస్వ జిన్యనతులను అతనికి వశప్రచాము. 

మరియు వారిలో మా ఆజాను ఉలాంఘంచిన 

 

6) చూడండి, 24:31 చివరి వాక్ాం.  

7) చూడండి, 21:79.  

8) చూడండి, 21:81-82.  

اَ َا يِْديِْهْمَو م  اَب ْْي  ْواَاَِٰلَم  ا ف ل ْمَي ر 
اْل ْرِضَ آءَِو  م  َالسَّ ِن  ُهْمَمي لْف  اِْنَمحشََخ 

بِِهمَُ ِْسْفَ َن  اَْ َّش  َن ا ْوََ َ اْل ْرض 
ل َ ع  كَِنُْسقِْطَ َسَ ْيِهْمَ ًِفاَ ََمي ن 

آءَِ م  ََََاِنََّمحشََالسَّ ِ
ليُِكي ٰي ًةَ ل  َ ذٰلِك  َ ِِفْ

نِْيٍبَ ْبٍدَمُّ ََخجمَع 

ف ْضًَلَ ِمنَّاَ َ اوهد  د  اٰت ْين اَ ْدَ ل ق  محشَو 
ْْيَ يَٰ ههَو الطَّ ع  َم  ِِبْ َُمجتََِجب اُلَا وي َّاَِل  ا نل  و 

َ َيحضََاِْل ِديْد 
َ

ْلَٰسبِغَٰ ْرَِِفَا ِنَاْعم  ِ دٍِتَوَّق دي ْ َََالَّسَّ
لُوَْ َاو اْعم  َِمحشَََاِِلًَاَص  َب ْ ِ

اَت عَْاِٰني َم  لُْون  م 
َ ََب ِصْْيٌ

َ

ْهٌرَ ش  اَ ُغُدوُّه  َ ِيْح  الري َ ْيٰمن 
لُِسل  و 

ْهرٌَ ش  اَ و اُحه  ر  َمجتََوَّ ْْي  ع  َه ِل  لْن اَ ا س  و 
َمحشََالْقِْطرَِ ُلَب ْْي  ْنَيَّْعم  َم  ِ ني َاْلِ و ِمن 

ََ بِاِْذِن يْهَِ بيِهَٖي د  ََر  يَّزِْغَمَِمحش ْنَ نُْهْمَو م 
نَْ َع  ْمرِن َاَ

َا  اِبََهَُنُِذقََْ ذ  ع  ِمْنَ َ
عِْْيَِ  ََالسَّ
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వాడికి ప్ర జవలించే నరకాగిన శక్ష్ను రుచి 

చూపుతూ ఉండేవారము.  

13. వారు (జిన్యనతులు) అతనికి అతను 

కోరే, పెదాపెదా క్ట్ట డ్డలను, ప్ర తిమలను, 

గుంట్ల వంట్ పెదాపెదా గంగాళాలను, (తమ 

సా్తనము నుండి) క్దిలించలేని క్ళాయీలను 

తయారుచేస్వ వారు. "ఓ దావూద్ 

వంశీయుల్లరా! మీరు క్ృతజాులై ప్నులు 

చేసూర  ఉండండి." మరియు న్య దాస్లలో 

క్ృతజాతలు తెలిపేవారు చాల్ల తకుావ.  

14. మేము అతని (స్లైమాన్)పైె 

మృతుావును విధించినపుపడు, అతని చేతి 

క్రాను తింటూ ఉనన చెద పురుగు తప్ప, 

మరెవవరూ! అతని మరణ విష్యం, వారికి 

(జిన్యనతులకు) తెలుప్లేదు. 9 ఆ తరువాత 

అతను ప్డిపోగా జిన్యనతులు తమకు 

అగోచర విష్యాలు తెలిసి ఉంటే, త్కము 

అవమానక్రమైెన ఈ బ్దధ్లో ప్డి ఉండే 

వారం కాము క్దా, అని తెలుస్కున్యనరు.  

15. వాసర వంగా, సబ్ద' వారి కొరకు, వారి 

నివాససాలంలో ఒక్ సూచన ఉంది. 10  దాని 

కుడి మరియు ఎడమ ప్ర క్ాలలో రెండు 

తోట్లుండేవి (వారితో): "మీ ప్ర భువు 

ప్ర స్తదించిన ఆహారం తిని ఆయనకు 

క్ృతజాతలు తెలుప్ండి!" (అని అనబడింది). 

ఇది చాల్ల మంచి దేశం మరియు మీ ప్ర భువు 

క్ష్మాశీలుడు.  

 

9) దీనితో తెలిస్వది ఏమిట్ంటే, జిన్యనతులకు అగోచర విష్యాల జా్ఞనం ఉండదు.  

 10) సబ్ద': ఒక్ జ్ఞతిపేరు. బైబిల్లో వారు షీబ్ద (Sheiba) అనే పేరుతో పలువబడా్డరు. 

వారిపైె ఒక్ స్త్ర ీ రాజ్ఞాధికారి. అది ఈ న్యట్ యమన్లోని 'హ'దరమోత్ పార ంత్కలలో 

ఉండేది. ఆమె స్లైమాన్ ('అ.స.)ను క్లుస్కొనిన తరువాత ఇసా్తం స్త్వక్రించింది. 

అంతకు పూరవం వారు సూరుాణణ  పూజించేవారు. ఆ రాజాపు రాజధాని పేరు మ'ఆరిబ్్. 

వారు డ్డమ్లు నిరిమంచారు. దానివలా వారు మంచి ప్ంట్లు ప్ండించి స్ఖసంతోష్టలతొ 

వరాిలాితూ ఉండేవారు. 

 

 َ آُءَِمْنَُمَّ اَي ش  م  َه َِل  لُْون  ََاي ْعم  رِيْب 
ت مَ  ْل و اِبَََاو  َك  اٍنَ و ِجف  َ ثِْيل 

رَٰ ََِسيٍٰتَو قُُدْوٍرَ ََمحش اوهد  د  َ اٰل  لُْو٘اَ اِْعم 
َُشْكًرا ََمحشَ ِعب ادِي  ِْنَ مي و ق لِْيٌلَ
ُكوَْ ََََُرَالشَّ

َف ل مََّ ْين اَ ق ض  ااَ ل ْيهَِ َْع  وَْل َم  َت  اََ م 
ََ َُّهْم ل َِد  ْوت م  َ ٰ اْل ْرِضَلَع  آبَُّةَ د  َ اِلَّ ٖهَ٘

ا ت هَه ِمنْس  َت اُْكُلَ ََمجتَ رَّ خ  اَ ف ل مَّ
َ نُْواَي ْعل ُمْون  َّْوََك  َا ْنَل نُّ ت ب يَّن ِتَاْلِ
اِبََ ذ  الْع  ِِفَ ُِثْواَ ْل  اَ م  َ الْغ ْيب 

َ ََالُْمِهْْيِ
ب ٍاَل قَ  لِس  َ ن  َك  ْسكَ ْدَ م  َ ِِفْ اٰي ََ مجتََةٌَنِِهْمَ
يََُّٰتَِنََّجَ  ْنَ ع  وَّشََِ َ الٍَِمْْيٍ ُُكُْواَحمقََم 

ِْزِقََ ري بيُِكمَِْمْنَ هَََر  ِل  محشََو اْشُكُرْواَ
ييِب ٌةَ ةٌَط  َوََّب ِْل  ُفْوٌرَََر ب  َََغ 

َ
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16. అయిన్య వారు విముఖులయాారు. 

కాబట్ట  మేము వారిపైెకి, క్ట్ట ను తెంచి వరదను 

ప్ంపాము. మరియు వారి రెండు తోట్లను 

చేదైన ఫల్లలిచేు చెటా్ల, ఝూవుక్ చెటా్ల 

మరియు కొనిన మాతర మే రేగు చెటా్ల ఉనన 

తోట్లుగా మారాుము. 11  

17. ఇది వారి క్ృతఘనతకు (సతా-

తిరస్తారానికి) బదులుగా వారికిచిున 

ప్ర తిఫలం. మరియు ఇల్లంట్ ప్ర తిఫలం 
మేము క్ృతఘ్ననలకు తప్ప, ఇతరులకు 

ఇవవము.  

18. మరియు మేము వారి మధ్ా మరియు 

మేము శుభాలు ప్ర స్తదించిన నగరాల మధ్ా, 
సపష్ట ంగా క్నిపంచే నగరాలను సా్తపంచి: "వాట్ 

మధ్ా స్రకిితంగా రేయింబవళా్ల ప్ర యాణసూర  

ఉండండి." (అని అన్యనము).  

19. కాని వారు: "ఓ మా ప్ర భూ! మా 

ప్ర యాణ దూరాలను పడిగించ్చ."  అని 

వేడుకొని, తమకు త్కమే అన్యాయం 
చేస్కున్యనరు. కావున మేము వారిని 

క్థలుగా మిగిలిు, వారిని పూరిత గా చెలా్ల 

చెదురు చేశ్వము.12 నిశుయంగా, ఇందులో 

సహనశీలుడు, క్ృతజాుడు అయిన ప్ర తీ వాకిత కి 

సూచనలున్యనయి.  

20. వాసర వానికి  ఇబాీస్ (షై'త్కన్) వారి 

విష్యంలో త్కను ఊహించింది సతా 
మయిందని నిరూపంచాడు. ఎందుక్ంటే! 

విశ్వవస్లలోని ఒక్ వరగ ం వారు తప్ప 

అందరూ వాడిని అనుసరించారు.  

 
11) అసిల 'న్: ఝూవుక్ చెటా్ల (Tamarisk Trees) లేక్ వాట్ వంట్ చెటా్ల. దీని త్కతపరా 

మేమిట్ంటే, వారి అవిశ్వవస వైెఖరి మరియు సతా-తిరస్తారంవలా, మొదట్ మంచి ఫల్లల 

నిచేు ఆ రెండు తోట్లు ఎకుావగా చేదైన ఫల్లలిచేు పెదాపెదా ముండాుగల చెటా్గా 

మారిపోయాయి. మరియు కొనిన మాతర మే మంచి ఫల్లలిచేు రేగు చెటా్ల (Lote-

Trees)గా మిగిలిపోయాయి. 

12) మ'ఆరిబ్్ డ్డమ్, తెగిన తరువాత అక్ాడి ప్ర జలు ఇటూ అటూ చెలా్లచెదరైెపోయారు.  

َ ْيل  س  ل ْيِهْمَ ع  لْن اَ ف ا رْس  ف ا ْعر ُضْواَ
ِِب نَّت ْيهَِ نْلُٰهْمَ ب دَّ و  رِِمَ َالْع  نَّت ْْيِ ج  ْمَ

اُكَُ َ ْ ٍْطَذ و اَت  َخ  ا ٍَََلَ ٍءََثَْوَّ ْ وََّش  ٍلَ
َََََلِْيٍلَْنَِسْدٍرَق َميَِ

ُرْوا ف  ك  اَ بِم  يْنُٰهْمَ ز  ج  َ ْلَمحشََذٰلِك  و ه 
َ ُفْور  َالْك  َاِلَّ َََُُنٰزِْي٘

َ
َ الَِّتْ يَ الُْقر  َ ب ْْي  و  ب يْن ُهْمَ لْن اَ ع  ظَ و ج  قًُريَ اَ فِْيه  ْكن اَ ق دَََّابٰر  وَّ ةًَ ْرن اَهِر 

ال اَ ْْيَ فِْيه  َسَّ فِيَِْسْْيَُمحشَ ل  َهَ ْواَ َاَ اَِل 
ا يَّامًَ َو  ََاَاِٰمنِْْي 

َ الُْواَ ق  بَّن َاف  َر  ارِن اََ ا ْسف  َ ب ْْي  بٰعِْدَ
لْنُٰهْمََ ع  ُهْمَف ج  ا نُْفس  ل ُمْوَ٘ا َو ظ  ادِيْث  ا ح 

قٍَ زَّ ُمم  َ ُكَّ زَّقْنُٰهْمَ م  ََو  ََمحش ذٰلِك  َ ِِفْ َ اِنَّ
بَّارٍَ َص  ِ

ٰيٍٰتَليُِكي ُكْوٍرََل  َََش 
َ
َوَ  ق  دَّ ْدَص  ل ْيهَََِل ق  اِبَْمَْع  نَّههَلََِ ظ  يُْسَ
ََاتَّب ُعْوهََُف َ َالُْمْؤِمنِْْي  ِن  َف ِرْيًقاَمي ََاِلَّ
َ
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21. మరియు వాడికి (షై'త్కన్కు) వారిపైె 

ఎల్లంట్ అధికారం లేదు. 13  కాని, 

ప్రలోకానిన విశవసించేవాడవడో (మరియు) 

దాని గురించి సంశయంలో ప్డావాడవడో, 

తెలుస్కోవట్లనికి మాతర మే (మేమిల్ల 

చేశ్వము) మరియు నీ ప్ర భువు ప్ర తి 

విష్యానిన క్నిపెట్లట కొని ఉంట్లడు.  

22. వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ను వదిలి 

మీరు ఎవరినైతే, (ఆరాధ్ాదైవాలుగా)  

భావిస్ర న్యనరో, వారిని పలిచి చూడండి!" 

ఆకాశ్వలలో గానీ మరియు భూమిలో గానీ 

రవవంత (ప్రమాణువంత) వస్ర వుపైె కూడ్డ 

వారికి అధికారం లేదు. మరియు వారికి ఆ 

రెండింట్లో ఎల్లంట్ భాగస్తవమామూ లేదు. 

మరియు ఆయనకు వారిలో నుండి ఎవవడూ 

సహాయకుడు కూడ్డ కాడు.14  

23. మరియు ఆయన దగగ ర ఏ విధ్మైెన 

సిఫారస్ ప్ర య్యజనం క్లిగించదు. ఆయన 

అనుమతించిన వారికి తప్ప! 15 చివరకు 

వారి హృదయాల నుండి భయం తొలగి 

పోయి నపుపడు వారు (దైవదూతలు): "మీ 

ప్ర భువు మీతో చెపపందేమిటీ?" అని 

అడుగుత్కరు. దానికి వారంట్లరు: "సతాం 

మాతర మే!" మరియు ఆయన 

మహోననతుడు, మహనీయుడు. (1/2)  

24. * వారిని ఇల్ల అడుగు: "మీకు 

ఆకాశ్వల నుండి మరియు భూమి నుండి 

జీవనోపాధిని సమకూరేు  వాడవడు?" వారికి 

తెలుపు: "అలా్లహ్!" అయితే నిశుయంగా 

మేమో లేక్ మీరో, ఎవరో ఒక్రు మాతర మే 

 
13) చూడండి, 14:22.  

14) చూడండి, 17:56-57.  

15) చూడండి, 10:3, 19:87, 20:109.  

َ ِْنَُسلْٰطٍنَاِلَّ ل ْيِهْمَمي ع  َه َِل  ن  اََك  و م 
ََ ْنَُهو  ةَِِممَّ ْنَيُّْؤِمُنَبِاْلِٰخر  َم  نِل ْعل م 

َ كيٍ ش  ِِفَْ اَ َِمْنه  بُّك َوَ محشَ َر  ََٰ ََلَع  ِ
ُكي َ

ٍءَحَ  ْ َََََخجمَفِْيٌظََش 

َِواَاعَُِلَادَْقَُ ْمتَُّلَّ َز ع  ِْنَُدْوِنَْين  ْمَمي
ِِفَلِٰلَِا ٍةَ ذ رَّ َ ال  ِمْثق  َ ي ْملُِكْون  َ ل  مجتَ

ل ُهْمَ اَ و م  اْل ْرِضَ ِِفَ َ ل  و  ٰموِٰتَ السَّ
ِْنََ ِمْنُهْمَمي َه اَِل  ٍكَوَّم  اَِمْنَِِشْ فِْيِهم 

َ ِهْْيٍ َََظ 
َ

فَ  ُعَالشَّ َت ْنف  ل  ههَََ٘او  ُةَِعْند  نَْع  َلِم  ََاِلَّ
هَا َ ِل  َ َذِن  َحَ محشَ

٘
َِٰت فُزي اِذ اَ ْنَََ ع  َ ع 

ََقُلُْوبِهَِ ق ال  اذ احملَ م  ق الُْواَ بُُّكمَْْمَ َََمحشر 
َََُهوَ وَ مجتَق الُواَاِْل قََّ بِْْيُ َالْك  ِٰلُّ ََالْع 

ََ

ٰموِٰتَ السَّ َ ِن  مي يَّْرزُقُُكْمَ ْنَ م  قُْلَ
اْل ْرِضَ َو  َمحشَ َالِٰلَُقُِلَ ا ْوَحملَ اِنَّاَ٘ و 

ل ع ٰلَٰاَِ ِِفَْيَّاُكْمَ ا ْوَ ُهًديَ لٰلٍََ ض  ََ
بَِ َََْْيٍَمُّ
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సన్యమరగ ంలో ఉన్యనము లేదా సపష్ట మైెన 

మారగ భర ష్ట తవంలో ఉన్యనము."  

25. ఇంకా ఇల్ల అను: "మేము చేసిన 

పాపాలకు మీరు ప్ర శనంచబడరు మరియు మీ 

క్రమలను గురించి మేమూ ప్ర శనంచబడము."  

26. వారితో ఇల్ల అను: "మన ప్ర భువు 

మనందరినీ (పునరుతా్కన దినమున) ఒకేచోట్ 

సమావేశప్రుస్తర డు. తరువాత సతాబదధ ంగా 

మన మధ్ా తీరుపచేస్తర డు. ఆయనే 

(సరోవతర మమైెన) తీరుపచేస్వ వాడు, 16  

సరవజాుడు."   

27. వారితో ఇల్ల అను: "మీరు ఆయనకు 

స్తట్గా నిలబట్ట న భాగస్తవములను న్యకు 

చూపంచండి. (అల్లంట్ వారు) ఎవరూ లేరు! 

వాసర వానికి ఆయన, అలా్లహ్యే, సరవ 

శకిత మంతుడు, మహా వివేక్వంతుడు."  

28. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) మేము 

నినున సరవ మానవులకు శుభవారత  

నిచేువానిగా మరియు హెచురిక్ చేస్వవానిగా 

మాతర మే ప్ంపాము. 17 కాని వాసర వానికి చాల్ల 

మంది ప్ర జలకు ఇది తెలియదు.18  

 

16) అల్్ఫతాత 'హు (19): The Decider, నిరా్ణయ్క్షడు, తీరుుచేసేవాడు, The 

Opener of the gates of sustenance and of mercy to His servants, The 

Judge. తన దాస్లకు జీవనోపాధి మరియు కారుణాపు దావరాలు తెరిచే 

ప్రిష్ారించేవాడు, ఆప్దాుంధ్వుడు, న్యాయాధిప్తి. అల్్-'హ్కము (29): The 

Supreme Judge, స్రోవత్త మ నాయయాధిపతి. ఏకైక్ శ్వసనుడు, శ్వసన నిరామత 

(12:40), నిష్పక్ష్పాతంగా తీరుప చేస్వవాడు (6:114).  

   అల్్-'అద్లు (30): The Just. నాయయ్శీలుడు, న్యాయనిరేణ త, సరైెన తీరుప మాతర మే 

చేస్వవాడు. He, Whom desire does not cause to incline or decline, so that 

He should deviate from right course in Judgement. పైెవి అలా్లహ్ (స్.త.) 

అతుాతర మ పేరాు.  

17) చూడండి, 7:158, 25:1.  

18) చూడండి, 12:103, 6:116.  

 

َ لَّ عَ قُْلَ َ تُْسـ  لُْون  ََ ل  و  ا ْجر ْمن اَ اَ٘ مَّ
َـ َ نُسَْ لُْون  اَت ْعم  مَّ َََُلَع 

ُعَب يْن ن اَ ْم  بُّن َاقُْلَُي  َي ْفت ُحََر  ب يْن ن اََُثمَّ
محشَوَ  ِ لِْيُمََََُهوَ بِاِْل قي تَّاُحَالْع  َََالْف 

َ

َا ِْلَ قُْلَا ُرْوِنَ  ِْين  ََُِٓشَ ْقُتْمَبِهََٖاّلَّ ََءَ َك 
َ َّ ََمحشََلَك  ِزْيُزََََالِٰلَُب ْلَُهو  ََاِْل ِكْيُمََالْع 
َ

ليِلنَّاِسَ ٓفًَّةَ َك  َ اِلَّ َ لْنٰك  ا رْس  اَ٘ و م 
ََ ا ْكَث   َ لِٰكنَّ وَّ ن ِذيًْراَ وَّ ب ِشْْيًاَ

َ َي ْعل ُمْون  ََانلَّاِسَل 
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29. మరియు వారిల్ల అడుగుతున్యనరు: 

"మీరు సతావంతులే అయితే, ఆ వాగాానం 

ఎపుపడు పూరిత కానుననది?" 19  

30. వారితో ఇల్ల అను: "మీ కొరకు ఒక్ 

రోజు వావధి నిరణ యించబడి ఉంది; మీరు దాని 

నుండి, ఒక్ా ఘడియ వెనుక్కూ జరగలేరు 

లేదా (ఒక్ా ఘడియ) ముందుకునూ 

జరగలేరు." 20  

31. మరియు సతా-తిరస్తారులైన వారు 

ఇల్ల అంట్లరు: "మేము ఈ ఖుర్ఆన్ను 

మరియు దీనికి ముందు వచిున ఏ గాంధానిన 

కూడ్డ నమమము." ఒక్వేళ ఈ దురామరుగ లను 

తమ ప్ర భువు ఎదుట్ నిలబట్ట  బడినపుపడు, 

వారు ఒక్రిపైె నొక్రు, ఆరోప్ణలు చేస్కోవట్ం 

నీవు చూస్వర  (ఎంత బ్దగుండును)! బలహీన 

వరగ ం వారు దురహంకారులైన తమ 

న్యయకులతో: "మీరే లేకుంటే మేము తప్పక్ 

విశ్వవస్లమయేా వారం!" అని అంట్లరు.  

32.  దురహంకారులైన న్యయకులు 

బలహీనులైన వారితో ఇల్ల అంట్లరు: 

"ఏమీ? మీ వదాకు మారగ దరిక్తవం 

వచిునపుపడు మేము మిమమలిన దాని నుండి 

నిరోధించామా? అల్ల కాదు, మీరే 

అప్రాధానికి పాలపడా్డరు!"  

33. మరియు బలహీనులైన వారు 

దురహంకారులైన న్యయకులతో ఇల్ల 

అంట్లరు: "అల్ల కాదు! ఇది మీరు 

రాతిర ంబవళ్లి ప్నినన కుట్ర . 21 మీరు 

మమమలిన – అలా్లహ్ను తిరసారించి – 

 
19) చూడండి, 7:187.  

20) చూడండి, 71:4. పైెన ఇవవబడిన త్కతపరాం నోబ్దల్ ఖుర్ఆన్ను అనుసరించి ఉంది. 

అంటే మీరు ఎవవరునూ ఆ నిరీణ త వావధిని ఒక్ా ఘడియ ముందుగానూ తీస్కురాలేరు 

లేదా దానిని ఒక్ా ఘడియ కూడ్డ ఆలసామూ చేయలేరు. అది అలా్లహుత'ఆల్ల 

నిరణ యించిన ఘడియలోనే రానుననది. దానిని మారేు శకిత  ఇతరులకు ఎవవరికీ లేదు.  

21) చూడండి, 10:21, 35:43, 86:15.  

اِنَْ الْو ْعُدَ اَ ٰهذ  ٰتَ م  َ ي ُقْولُْون  َو 
َُكْنُتْمَٰصِدقَِ ََََْْي 

لََّقُْلَ ََ ََاْيعَ ميَُِكْمَ لَّ ي ْوٍمَ ُدَ
عَ اَْت ْستَ  َ َِخُرْون  ل  وَّ ًةَ اع  س  ْنُهَ

َ َََخجمَت ْست ْقِدُمْون 
اََ َبِٰهذ  ُرْواَل ْنَنُّْؤِمن  ف  َك  ِْين  َاّلَّ و ق ال 

يْهَِ ي د  َ ب ْْي  ِْيَ بِاّلَّ َ ل  ل ْوَمحشََالُْقْراِٰنَو  و 
مَ  َ الٰظلُِمْون  اِذَِ ِعنَْت ٰر٘يَ َ ََْوقُْوفُْون  د 

بيِِهمَْ ب ْعِضَهَُب ْعُضَََرِْجعَُي َََخمتر  اَِٰلَ َْمَ
ي ُقوَْ مجتَ ْول  اْسُتْضعُِفْواََِۨالْق  َ ِْين  اّلَّ ُلَ

ل ُكنَّاَ ا نُْتْمَ َ٘ ل ْول  ْواَ ُ اْست ْكَب  َ ِْين  لَِّلَّ
َ ََُمْؤِمنِْْي 

ََ ِْين  لَِّلَّ ْواَ ُ اْست ْكَب  َ ِْين  اّلَّ َ ق ال 
دَْ د  ص  ا ن ْحُنَ نُٰكْمََاْسُتْضعُِفْو٘اَ

َْ ال ِنَ ََع  ب ْعد  آءَ ََاِذَُْهٰديَ ْلَب َََُكمَْج 
َْ َُكْنُتْمَّمُّ َََرِِمْْي 
ََو ق ال َ ِْين  لَِّلَّ اْسُتْضعُِفْواَ َ ِْين  اّلَّ َ

ارَِ و انلَّه  ِْلَ الَّ ْكُرَ م  ب ْلَ ْواَ ُ اْست ْكَب 
َ َ نَّْكُفر  ا ْنَ ت اُْمُرْون ن اَ٘ ََبِالِٰلَِاِْذَ
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ఇతరులను ఆయనకు స్తట్ క్లిపంచమని 

ఆజా్ఞపసూర  ఉండేవారు." మరియు వారు 

శక్ష్ను చూసినపుపడు, తమ ప్శ్వుత్కర పానిన 

దాస్తర రు. మరియు మేము సతా-తిరస్తారుల 

మెడలలో సంకళా్ల వేస్తర ము.22 వారు తమ 

క్రమలకు తగిన ప్ర తిఫలం తప్ప మరేదైన్య 

పందగలరా?  

34. మరియు మేము హెచురిక్ చేస్వ వాడిని 

(ప్ర వక్త ను) ఏ నగరానికి ప్ంపన్య, దానిలోని 

ఐశవరావంతులు: "నిశుయంగా, మేము 

మీతో ప్ంప్బడిన సందేశ్వనిన తిరసా 

రిస్ర న్యనము." అని అనకుండ్డ ఉండలేదు. 23  

35. వారు ఇంకా ఇల్ల అన్యనరు: "మేము 

(నీ క్ంటే) ఎకుావ సంప్ద మరియు సంత్కనం 

క్లిగి ఉన్యనము. మరియు మేము ఏ మాతర ం 

శకిించబడము."  

36. వారితో అను: "నిశుయంగా, న్య 

ప్ర భువు త్కను కోరిన వారికి జీవనోపాధిని 

పుష్ాలంగా ప్ర స్తదిస్తర డు, మరియు (త్కను 

కోరిన వారికి) మితంగా ఇస్తర డు. కాని చాల్ల 

మందికి ఇది తెలియదు."  

37. మరియు, మీ సంప్ద గానీ మరియు మీ 

సంత్కనం గానీ మిమమలిన మా దగగ రికి 
తేలేవు; కాని విశవసించి సత్కారాాలు 

చేస్వవారు తప్ప! కావున అల్లంట్ వారికి 

త్కము చేసిన దానికి రెట్ట ంపు ప్ర తిఫలం 
లభిస్ర ంది. మరియు వారు భవన్యలలో 

స్రకిితంగా ఉంట్లరు.  

38. మరియు ఎవరైెతే మా సూచనలను 

భంగప్రచట్లనికి ప్ర యతినస్తర రో, అల్లంట్ 

వారు క్ఠిన శక్ష్కు హాజరు చేయబడత్కరు.  

 

 22) చూడండి, 13:5, 36:8.  

23) మొట్ట మొదట్ కేవలం పేదవారు మరియు దిగువ స్తమాజిక్ తరగతుల వారు మాతర మే 

ప్ర వక్త  ('అలైహిమ్ స.)లను అనుసరించారు. చూడండి, 26:111, 11:27, 7:75, 17:16.  

اًدا هَ٘ا نْد  َِل  ْع ل  ُن  َُّمحشََو  ا ِس  َو  ة  ام  واَانلَّد 
اَر ا وَُ ااَالَْل مَّ ذ  َع  لْن اَاْل غَْجَ وَ محشََب  َع  لٰل 

ا ْعن اقَِ َ٘ َِِفْ ُرْوَاَ ف  ك  َ ِْين  َاّلَّ ْلَمحشَ ه 
َ لُْون  نُْواَي ْعم  اََك  َم  َاِلَّ ْون  ََُُيْز 

َ نَِّذيٍْرَاِلَّ ِْنَ ق ْري ٍةَمي َ لْن اَِِفْ ا رْس  اَ٘ و م 
اُرِْسلَْ اَ٘ بِم  اِنَّاَ اَ٘ ُمْت فُوْه  َ بِٖهَق ال  ُتْمَ

َكٰفِرَُ ََََْون 
َ
َْق الُوَْوَ  َا ْمو اًلَكَْا َُنََاَن  ُ ًداحملَََث  ا ْول  َوَّ
َوََّ بِْْي  ُْنَبُِمع ذَّ اَن  َََم 

ََ اِنَّ َْقُْلَ ِ بي ْنََََر  لِم  َ ِْزق  الري ي بُْسُطَ
َ ا ْكَث   َ لِٰكنَّ و  ي ْقِدُرَ و  آُءَ َّش  ي

َ َي ْعل ُمْون  َخجمَانلَّاِسَل 
ا َ َ٘ ل  و  ا ْمو الُُكْمَ اَ٘ ُدُكْمََو م  ْول 

ُتقَ بَِا َ ِبُكَُلَِّتْ ََري ََََان َْندَ عَِْم اِلَّ َ
٘
َُزلِْٰف

مَِ و ع  َ ن  اٰم  ْنَ ََم  ٰٓئِك  ف اُول اِِلًاحمسَ ص  َ ل 
ِملُْواَ ع  اَ بِم  ْعِفَ الضيِ ز آُءَ ج  ل ُهْمَ

َ َََو ُهْمَِِفَالُْغُرفِٰتَاِٰمُنْون 
ََ َ٘اٰيٰتِن اَُمٰعِجزِيْن  َِِفْ ْون  َي ْسع  ِْين 

و اّلَّ
َِِفََا ٰٓئِك  َُاُول اِبَُُمْض  ذ  ََلْع  ََْون 
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39. వారితో అను: "నిశుయంగా, న్య 

ప్ర భువు తన దాస్లలో త్కను కోరిన వారికి 

జీవనోపాధిని పుష్ాలంగా ప్ర స్తదిస్తర డు 

మరియు (త్కను కోరిన) వారికి మితంగా 

ఇస్తర డు. మరియు మీరు (ఆయన మారగ ంలో) 

ఖరుుపెటేట  దంత్క ఆయన మీకు తిరిగి 

ఇస్తర డు. మరియు ఆయనే సరవశా్చషుు డైన 

జీవనోపాధి ప్ర దాత."  

40. మరియు (జా్ఞప్క్ముంచ్చకోండి) ఆ రోజు 

ఆయన వారందరినీ సమీక్రించిన తరువాత 

దైవదూతలతో ఇల్ల అడుగుత్కడు: "ఏమీ? 

వీరేన్య మిమమలిన ఆరాధిసూర  ఉండే 

వారు?"24  

41. వారు (దైవదూతలు) జవాబిస్తర రు: 

"నీవు ప్రమ ప్వితుర డవు! నీవే మా 

సంరక్ష్కుడవు, వీరు కారు. వాసర వానికి, వీరు 

జిన్యనతులను ఆరాధించే వారు, వీరిలో 

చాల్ల మంది, వారిని (జిన్యనతులను) 

విశవసించే వారు." 25   

42. (అపుపడు వారితో ఇటా్నబడుతుంది): 

"అయితే ఈ రోజు మీరు ఒక్రికొక్రు ల్లభం 
గానీ, నష్ట ంగానీ చేకూరుుకోలేరు." మరియు 

మేము దురామరుగ లతో: "మీరు తిరసారిసూర  

ఉండిన నరక్ బ్దధ్ను రుచి చూడండి!" అని 

ప్లుకుత్కము.  

43. మరియు వారికి మా సపష్ట మైెన సూచన 

(ఆయాత్)లను వినిపంప్జేసినపుపడు వారు: 

"ఈ వాకిత  కేవలం మీ తండిర -త్కతలు 

ఆరాధించే వాట్ నుండి మిమమలిన 

నిరోధిస్ర న్యనడు." అని అంట్లరు. వారింకా 

ఇల్ల అంట్లరు: "ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) కేవలం 

క్లిపంచబడిన బూట్క్ం మాతర మే." మరియు 

 

24) చూడండి, 25:17.  

25) చూడండి, 4:117.  

اَِقَُ ََْلَ َْرَ نَّ ِ َي َََبي ِْزق  الري ْنََبُْسُطَ لِم  َ
مَِ آُءَ َّش  هَي ِل  ي ْقِدُرَ و  ِعب ادِهَٖ ََْنَ اَ٘محش و م 

َ ٍءَ ْ َش  ِْنَ مي ْقُتْمَ ُهوَ ا نْف  َف  مجتَََُيْلُِفهَهَ
َوَ  َُهو  َالٰرزِقِْْي  ْْيُ َََخ 
َ

ي ُقْوُلَ َ ُثمَّ ِْيًعاَ َج  ُّْشُُهْمَ َي  َ ي ْوم  و 
ٰٓئَِ ل َٓلِلْم  ا ٰهُ٘ؤل  ةَِ اِيَّاُكمَْك  َِءَ ََ نُْواََك 

َدَُْعبَُيَ  َََْون 

َق الُْوا وَ َ َ ا نْت  َ ِمْنََُسْبٰحن ك  ِلُّن اَ
ََُدْونِِهمَْ نََّمجت اْلِ َ ي ْعُبُدْون  نُْواَ مجتََب ْلََك 

َ ْؤِمُنْون  ُُهْمَبِِهْمَمُّ َََا ْكَث 
َ

ب ْعُضُكْمََ ي ْملُِكَ َ ل  َ ف اْل ْوم 
ا ًّ َض  َ ل  وَّ نَّْفًعاَ َِْل ْعٍضَ ن ُقْوُلَوَ محشَ

َِ ل ُموَْلَِّلَّ ظ  َ ذَُْين  ذَ ََاْوقُوَْاَ َع  انلَّارَِاب  َ
اَتَُالَِّتَْ ََُكْنُتْمَبِه  بُْون  ِ ذي َََك 

ب ييِنٍٰتَ اٰيُٰتن اَ ل ْيِهْمَ ع  ُتْتٰٰلَ اِذ اَ و 
ا ْنَ يُّرِيُْدَ ر ُجٌلَ َ

اِلَّ اَ٘ ٰهذ  اَ م  ق الُْواَ
ي ْعُبُدََ َ ن  َك  اَ مَّ ع  ُكْمَ يَُّصدَّ

َ٘اٰب آؤُُكْممجتَو ق الُْواَمَ  اِلَّ اَ٘ اِفٌْكََاَٰهذ  َ
فَْ ًَمُّ َيت  َق َوَ محشَ َ َِال  ُروَْاّلَّ ف  ك  َ اََْين 
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సతా-తిరస్తారులు, సతాం వారి ముందుకు 

వచిునపుపడు: "ఇది కేవలం సపష్ట  మైెన 

మంతర జ్ఞలం మాతర మే!" 26  అని అంట్లరు.   

44. (ఓ ము'హమమద్!) మేము, వారికి 
చదవట్లనికి ఎల్లంట్ గాంధాలు ఇవవలేదు. 27  

మరియు మేము వారి వదాకు నీకు పూరవం 

హెచురించే వాడిని (సందేశహరుణణ ) కూడ్డ 

ప్ంప్లేదు.  

45. మరియు వీరికి పూరవం గతించిన వారు 

కూడ్డ (ఇదేవిధ్ంగా) తిరసారించారు. మేము 

(పూరవం) వారికిచిున దానిలో వీరు 

ప్దోవంతు కూడ్డ పందలేదు. అయిన్య వీరు 

న్య సందేశహరులను తిరసారించారు. 

చూశ్వరా! న్య శక్ష్ ఎంత ఘోరంగా ఉండిందో!28  

(5/8)  

46. * (ఓ ము'హమమద్!) వారితో ఇల్ల 

అను: "వాసర వానికి, నేను మీకు ఒక్ విష్యం 

బోధిస్తర ను: 'మీరు అలా్లహ్ కొరకు 

ఇదారిదారిగా, ఒకొాక్ారిగా నిలవండి. 

తరువాత బ్దగా ఆలోచించండి!' మీతో పాట్ల 

ఉనన ఈ వాకిత కి (ప్ర వక్త కు) పచిు ప్ట్ట లేదు.29  

అతను కేవలం, మీపైె ఒక్ ఘోర శక్ష్ రాక్ 
ముందే, దాని గురించి మిమమలిన హెచురించే 

వాడు మాతర మే!" 30  

 

26) చూడండి, 74:24.  

27) చూడండి, 30:35.  

28) చూడండి, 46:26.  

29) చూడండి, 7:184.  

30) ఒక్రోజు దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) 'సఫా గుట్ట మీద ఎకిా అంట్లరు: ''ఓ ప్ర జల్లరా వినండి!'' 

ప్ర జలందరూ అక్ాడికి వస్తర రు. ''ఒక్వేళ: 'ఉదయమో, స్తయంతర మో, శతుర వు మీపైె 

దాడిచేయనున్యనడు.' అని అంటే మీరు నముమత్కరా?'' వారంట్లరు: ''ఎందుకు 

నమమము, నీవు సదా సతావంతుడవు.'' అపుపడతను ('స'అ.స.) అంట్లరు: ''అయితే 

వినండి! నేను మిమమలిన ఘోరశక్ష్ రాక్ ముందు విశవసించండని హెచురిస్ర న్యనను.'' 

దానికి అబూ-లహబ్ అంట్లడు: ''నీ పాడుగాను, దీనికా నీవు మమమలిన పోర గుచేసింది?'' 

اََ ل مَّ َ ِ قي ح 
َلِلْ اِلَّ اَ٘ ٰهذ  اِْنَ آء ُهْمحملَ ج 

َ بِْْيٌ َََِسْحٌرَمُّ
ا يَّْدرُُسْون ه  ُكُتٍبَ ِْنَ مي اٰت ْينُٰهْمَ اَ٘ َو م 
َِمْنَنَِّذيٍْرََ ْبل ك  ِْهْمَق  لْن اَ٘اِل  اَ٘ا رْس  و م 

ََىجت

َِ اّلَّ َ ب  ذَّ ك  بَْو  ق  ِمْنَ َ و مَ ْين  اَلِِهْمحملَ
اٰت ْينَٰشَ ِمعَََْال ُغوَْب َ اَ٘ م  َ بُْواَار  ذَّ ف ك  ُهْمَ

َن ِكْْيَِيمطَرُُسِٰلَْ ن  ََك  ْيف  َخجمََف ك 
َ

ةٍَ بِو اِحد  ا ِعُظُكْمَ اَ٘ اِنَّم  ا ْنَمجتََقُْلَ
َ َِت ُقْوُمْواَ َلِِلٰ ُفرَ َ و  ْثٰٰنَ ََام  ُثمَّ دٰيَ
ُرْوا كَّ َت ت ف  ِْنََيمطَ مي اِحبُِكْمَ بِص  اَ م 

َمحشََِجنَّةٍَ اِلَّ َ ََاِْنَُهو  ن ِذيٌْر ب َلَّكََُ َْْيَ ْمَ
دَِدَ ي َ اٍبَش  ذ  ََََيٍْدَْيَع 
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47. ఇల్ల అను: "నేను మిమమలిన ఏదైన్య 

ప్ర తిఫలం అడిగి ఉననటై్లతే, దానిని మీరే 

ఉంచ్చకోండి.31 వాసర వానికి న్య ప్ర తిఫలం 

కేవలం అలా్లహ్ వదానే ఉంది. మరియు 

ఆయనే ప్ర తి దానికి స్తకిి!"  

48. ఇల్ల అను: "నిశుయంగా న్య ప్ర భువే 

సత్కానిన (అసత్కానికి విరుధ్ధ ంగా) ప్ంపే 

వాడు. 32  ఆయనే అగోచర యదారాాలనీన 

తెలిసి ఉననవాడు."  

49. ఇల్ల అను: "సతాం వచేుసింది! 

మరియు అసతాం (మిథాం) దేనినీ ఆరంభం 

చేయజ్ఞలదు మరియు దానిని తిరిగి 

ఉనికిలోకి తేజ్ఞలదు." 33  

50. ఇల్ల అను: "ఒక్వేళ నేను మారగ  

భర షుట డనైతే! నిశుయంగా, అది న్య సంత 

న్యశన్యనికే! మరియు ఒక్ వేళ మారగ దరి 

క్తవం పందితే, అది కేవలం న్య ప్ర భువు న్యపైె 

అవతరింప్జేసిన దివాజా్ఞనం (వ'హీ) వలానే! 

నిశుయంగా, ఆయన సరవం వినేవాడు, దగగ ర 

లోనే ఉంట్లడు (అతి సనినహితుడు)!" 34  

 

అపుపడు అలా్లహ్ (స్.త.) సూరహ్ అల్-మసద్ (111) అవతరింప్జేశ్వడు. ('స'హీ'హ్ 

బ్ద'ఖ్యరీ).  

31) చూడండి, 25:57.  

32) చూడండి, 21:18.  

33) ఇక్ాడ 'హఖు ్్ అంటే ఖుర్ఆన్, బ్ద'తిల్ అంటే షై'త్కన్, కుఫర ్్ మరియు షిరా్్. 

మక్ాహ విజయం రోజు, దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) క్'అబహ గృహంలో ప్ర వేశంచారు. అందులో 

అనిన వైెపుల్ల విగాహాలు ఉండేవి. అతను తన బ్దణపు కొనతో ఆ విగాహాలను కొట్లట తూ ఈ 

ఆయత్ మరియు 17:81, చదివారు: ''వ ఖుల్ జ్ఞ'అల్ 'హఖుు  వ'జహఖల్ బ్ద'తిల. '' 

('స'హీ'హ్ బ్ద'ఖ్యరీ).  

34) మీరు చెవిట్ లేక్ అగోచర శకిత ని వేడుకోవడం లేదు. వాసర వానికి మీకు దగగ ర ఉండి 

వినగల మరియు మీ పార రానలను అంగీక్రించ గల అలా్లహ (స్.త.)ను 

వేడుకుంట్లన్యనరు.  

سَ  اَ م  َقُْلَ ف ُهو  ا ْجٍرَ ِْنَ مي ا ْلُُكْمَ
ََمحشََل ُكمَْ لَع   َ اِلَّ َ ْجرِي 

ا  مجتََالِٰلَِاِْنَ
ِهْيٌدََُهوَ وَ  ٍءَش  ْ ََش  ِ

َُكي ٰ َََلَع 
َ

ََ اِنَّ َْقُْلَ ِ بي ُمَََر  َلَّ مجتَع  ِ بِاِْل قي ي ْقِذُفَ
ََََالُْغُيْوِبَ

َ
آءَ  َوَ قُْلَج  اِْل قُّ اَيََُ اْْل َئَُْبدَِم  اِطُلَََ
اَيُعَِ َََْيُدَو م 

َ
ض َ اِْنَ َقُْلَ ٰ لَع  َ ا ِضلُّ اَ٘ ف اِنَّم  ل لُْتَ

ََن ْفِسَْ ََمجت ٘ يُوِْحْ اَ ف بِم  يُْتَ اْهت د  اِِنَ و 
َ َّ َْاَِل  ِ بي ِمْيٌعَق رِيٌْبَََمحشر  َََاِنَّههَس 
َ
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51. మరియు వారు భయక్ంపతులై 

ఉండట్లనిన, నీవు చూడగలిగితే (ఎంత 

బ్దగుండేది), కాని వారికి తపపంచ్చకోవట్లనికి 

వీలుండదు. మరియు వారు చాల్ల సమీప్ 

సాలం నుండి ప్ట్లట కోబడత్కరు. 35  

52. అపుపడు (ప్రలోక్ంలో) వారంట్లరు: 

"మేము (ఇపుపడు) దానిని (సత్కానిన) 

విశవసించాము!" వాసర వానికి వారు చాల్ల 

దూరం నుండి దానిని (విశ్వవస్తనిన) ఎల్ల 

పందగలరు?  

53. మరియు వాసర వానికి వారు దానిని 

(సత్కానిన) ఇంతకు ముందు తిరసారించి 

ఉన్యనరు. మరియు వారు తమకు అగోచర 

మైెన విష్యానికి దూరం నుండియే నిరసన 

చూపుతూ ఉండేవారు.  

54. మరియు వారికి పూరవం గడిచిన వారి 

విధ్ంగానే, వారి మధ్ా మరియు వారి కోరిక్ల 

మధ్ా అడాు వేయబడుతుంది. నిశుయంగా, 

వారు కూడ్డ (వీళా మాదిరిగానే) వాాకుల 

ప్రచే  సంశయంలో ప్డి ఉండే వారు. 36  

***** 

 

35) చూడండి, 17:13, 13:5.  

36) శక్ష్ను చూసిన తరువాత విశవసించగోరితే, ఆ విశ్వవసం అంగీక్రించబడదు. ఖత్కదా 

(ర’జి.’అ.) క్థనం: ''సందేహాల  మరియు సంశయాల నుండి దూరంగా ఉండండి. ఎవడైతే 

సందేహావసాలో మరణస్తర డో! అదే సాితిలో పునరుతారింప్బడత్కడు. మరియు ఎవడైతే 

విశ్వవసంతో మరణస్తర డో ఆ రోజు విశ్వవసంతోనే లేప్బడత్కడు!'' (ఇబన-క్స్త్'ర్).   *** 

َ ف ْوت  َ ف َل  ف زُِعْواَ اِْذَ ت ٰر٘يَ ل ْوَ و 
ٍنَق رِيَْاُِخُذْواَِمْنَمََّوَ 

َيحضٍَبََك 
 
َ
َُوََّ نَّاَبِهَٖوَْ٘ق ال ا ٰٰنَل ُهُمََاَاٰم  الَّن اُوُشََمجتَو 

ب عِْيٍدَ ٍنَْۣ َك  َممهَِمْنَمَّ
َ

ْبُلَ ق  ِمْنَ بِٖهَ ُرْواَ ف  ك  مجتَو ق ْدَ
ٍنَْۣ َك  مَّ ِمْنَ ْيِبَ بِالْغ  َ ي ْقِذفُْون  و 

ََب عِْيٍدَ

ي ْشت هَُ اَ م  َ ب ْْي  و  ب يْن ُهْمَ َ َو ِحْيل  ْون 
فُعَِ اَ م  بِا ْشي اِعهَِك  َ ِْنََْمََل  ََمحشْبُلَقَ مي

نُوَْاَِ رِيَْنَُّهْمََك  َمُّ كيٍ َخجمٍََبَاَِِفَْش 
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 35. సూరహ్్ ఫా'తిర్ 

ఫా'తిరున్: సృషిట కి మూల్లధారి, Originator.  అంటే ఉతపతిర కి కారకుడు, 

ఆరంభకుడు, ప్ర భవింప్జేస్వవాడు. ప్ర తి దానిని పుట్ట ంచేవాడు. దీని మరొక్ పేరు 

అల్్-మల్లఇ‘కహ్్ అంటే దైవదూతలు. మొద్టి ఆయత్లోనే ఈ రెండు ప్దాలు 

న్యనయి. ఇందులో 45 ఆయాతులు ఉన్యనయి. ఇది సూరహ్ అల్-ఫురాు న్ (25) 

మరియు సూరహ్ మరామ్ (19)ల మధ్ా కాలంలో అవతరింప్జేయబడింది; అంటే 

హిజర త్కు 7-8 సంవతురాలకు ముందు, మకకహ్ లో. అలా్లహ్ (స్.త.) కు త్కను 

కోరిన దానిని సృషిట ంచగల మరియు దానిని మరల పునరుతారింప్జేయగల శకిత  

ఉంది. ఆయన (స్.త.) తన సందేశ్వనిన ప్ర వక్త ల దావరా అవతరింప్జేస్తర డు. 

జా్ఞనవంతులే దైవభీతి క్లిగి ఉంట్లరు. నిశుయంగా అలా్లహ్ (స్.త.) సరవ 

శకిత మంతుడు. క్ష్మాశీలుడు. ఈ 6 (34-39) సూరాహ ల సమూహంలో ఇది 2 వది.  

 అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపాదాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. సరవస్ర త్కర లకు అరుు డు అలా్లహ 

మాతర మే! ఆకాశ్వలు మరియు భూమి యొక్ా 

సృషిట కి మూల్లధారి. 1 ఆయనే దైవదూతలను 

సందేశ్వలు అందజేస్వవారిగా నియమించాడు. 

వారు రెండేసి మూడేసి లేదా న్యలుగేసి 

రెకకలు గలవారు. 2 ఆయన తన సృషిట లో 

త్కను కోరిన దానిని అధిక్ం చేస్తర డు. 

నిశుయంగా అలా్లహ్ ప్ర తీదీ చేయగల 

స్తమరాాము (అధికారము) క్లవాడు.  

2. అలా్లహ్ ప్ర జల కొరకు ఏ కారుణాానిన 

ప్ంపన్య దానిని ఆపేవాడు ఎవవడూ లేడు. 

మరియు ఏ (కారుణాానైనన్య) ఆయన 

ఆపతే, ఆ తరువాత దానిని ప్ంప్గలవాడు 

కూడ్డ ఎవవడూ లేడు. మరియు ఆయన 

సరవ శకిత మంతుడు, మహా వివేచన్యప్రుడు.  

 

1) ఫా'తిరున్: చూడండి, 6:14, 12:101.  

2) ఈ దైవదూతలు జిబా్రల్్, మీకాల్్, ఇసాాఫీల్్ మరియు ఇ'జాాయీల్్ ('అలైహిమ్. స.)లు. 

వారికి రెక్ాలున్యనయి. మేరాజ్ రాతిర లో దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.) జిబీర ల్ ('అ.స.) రెక్ాలు 

చూశ్వరు, (బ్ద'ఖ్యరీ, ముసాిం ఇబన-మస్'ఊద్ (ర'ది.'అ.) క్థనం.  

َََالرََّْحِٰنَالرَِّحْيمََِالِٰلَِِمْسِبَ

َ َِا ِْل ْمُدَ َلِِلٰ ٰموِٰتََ السَّ ف اِطرَِ
رُُسًَلَ ةَِ ٰٓئِك  ل الْم  اِعِلَ ج  اْل ْرِضَ و 

وَ  َ ثُلٰث  و  ْثٰٰنَ مَّ ٍةَ ا ْجنِح  َ ٘ محشََُربٰعَ اُوِلْ
َاَِِفَاْْل لِْقََي زِيْدَُ آَََم  ََالِٰلَ ََنََّاَِمحشََءَُي ش 
َ ٰ ٍءَق ِديْرٌَلَع  ْ ََش  ِ

ََََُكي
َ

ي ْفت ِحََ اَ رََّْح ٍةَََالِٰلَُم  ِمْنَ لِلنَّاِسَ
َا ل ه  َ ُمْمِسك  َ ُيْمِسْكحملََمجتََف َل  اَ و م 

ب ْعِدهَٖ ِمْنَْۣ َه
ِل  َ ُمرِْسل  َ ََُهوَ وَ محشََف َل 

زِيُْزَاِْل ِكْيُمَ َََالْع 
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3. ఓ మానవుల్లరా! అలా్లహ్ మీకు చేసిన 

అనుగాహాలను జా్ఞప్క్ంచేస్కోండి! ఏమీ? 

భూమాాకాశ్వల నుండి మీకు జీవనోపాధి 

సమకూరేు సృషిట క్రత , అలా్లహ్ తప్ప మరొక్డు 

ఉన్యనడ్డ? 3  ఆయన తప్ప మరొక్ ఆరాధ్ా 

దైవం లేడు! అయితే మీరు ఎందుకు 

మోసగింప్ (సతాం నుండి మరలింప్) 

బడుతున్యనరు?  

4. మరియు (ఓ ప్ర వకాత !) ఒక్వేళ వారు 

నినున అసతావాదుడవని తిరసారించిన్య 

(ఇది కాొతర  విష్యం కాదు) వాసర వానికి నీకు 

పూరవం ప్ంప్బడిన సందేశహరులు కూడ్డ 

తిరసారించబడా్డరు. మరియు వావహారా 

లనీన (తీరుప కొరకు) చివరకు అలా్లహ్ వదాకే 
మరలించబడత్కయి.  

5. ఓ మానవుల్లరా! నిశుయంగా, అలా్లహ్ 

వాగాానం సతాం! కావున ఈ పార ప్ంచిక్ జీవితం 

మిమమలిన మోసగించరాదు. మరియు ఆ 

మహా వంచకుణణ  (షై'త్కన్ను) కూడ్డ 

మిమమలిన అలా్లహ్ విష్యంలో మోసగింప్ 

నివవక్ండి. 4   

6. నిశుయంగా, షై'త్కన్ మీ శతుర వు, కావున 

మీరు కూడ్డ వాడిని శతుర వుగానే 

ప్రిగణంచండి. 5  నిశుయంగా, వాడు తన 

వరగ మును (భగభగ మండే) అగిన వాస్లు 

అవట్లనికే ఆహావనిసూర  ఉంట్లడు.  

7. ఎవరైెతే సత్కానిన తిరసారిస్తర రో, వారికి 

క్ఠినమైెన శక్ష్ ప్డుతుంది. మరియు ఎవరైెతే 

విశవసించి, సత్కారాాలు చేస్తర రో, వారికి 
క్ష్మాప్ణ మరియు గొప్ప ప్ర తిఫలం (సవరగ ం) 

ఉంట్లయి.  

 

3) చూడండి, 10:31.  

4) చూడండి, 31:33.  

5) చూడండి, 18:50.  

اْذكَُيٰ٘ا يُّهَ  انلَّاُسَ نِْعمَ اَ َُرْواَ ََلِٰلََِاََت 
َمحشْيُكمَْل َعَ  خَ َ ِمْنَ ْلَ َلََِاه  غ ْْيُ ٍقَ

َالِٰلَِ آءَِي ََ م  السَّ َ ِن  مي ْرزُقُُكْمَ
اْل ْرِضَ َو  َمحشَ َ اِلَّ اِِٰلَ  َ٘ َحمسُهوَ ل  ف ا ٰٰنَََ
َ ََََتُْؤف ُكْون 

ب ْتَرُُسٌلَ ِ ْدَُكذي ق  َف  بُْوك  ِ ذي اِْنَيُّك  و 
َ ْبلِك  ق  ِْنَ َمي َمحشَ َ اَِل  َالِٰلَِو  ُعََ تُرْج 

َََْوُرَاْلُمَُ
َ
انلََّهَ يٰ٘ا يَُّ اَِاَ ََنََّاُسَ و ْعد  قَ ََالِٰلََِ ََح 

َت ُغرََّ َف َل  ل  ْني ايحمَو  نَُّكُمَاِْل يٰوةَُادلُّ
نَُّكْمَ ُرْوُرََبِالِٰلَِي ُغرَّ َََالْغ 

َ
ُِذْوهََُ َف اَتَّ ُدو  ل ُكْمَع  َ ْيٰطن  َالشَّ اِنَّ

ا ُدوًّ اَي ْدُعْواَِحْزب ههَِل كَُمحشََع  ْونُْواَاِنَّم 
عِْْيَِِمْنَا َ َىجتََْصٰحِبَالسَّ

َِا َ ُرْواَل ُهمَََْنَ يَّْلَّ ف  ِديْدٌَك  اٌبَش  ذ  حمقَََع 
الٰصلِٰحِتَوَ  ِملُواَ و ع  ُنْواَ اٰم  َ ِْين  اّلَّ

َ بِْْيٌ ا ْجٌرَك  ٌةَوَّ ْغفِر  َخجمَل ُهْمَمَّ
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8. ఏమీ? తన దుష్టారాాలు తనకు 

ఆక్రిణీయంగా క్నబడేట్టా్ల చేయబడి 

నందుకు, ఎవడైతే వాట్ని మంచి కారాాలుగా 

భావిస్తర డో! (అతడు సన్యమరగ ంలో ఉనన 

వాడితో సమానుడు కాగలడ్డ)? నిశుయంగా, 

అలా్లహ్ త్కను కోరిన వానిని మారగ  

భర ష్ట తవంలో వదులుత్కడు మరియు త్కను 

కోరిన వానికి మారగ దరిక్తవం చేస్తర డు. కావున 

నీవు వారి కొరకు చింతించి, నినున నీవు 

దుుఃఖ్యనికి గురిచేస్కోకు. నిశుయంగా, వారి 

క్రమలనీన అలా్లహ్కు బ్దగా తెలుస్.  

9. మరియు అలా్లహ్యే! గాలులను 

ప్ంపుత్కడు. తరువాత అవి మేఘాలను 

ఎతుర త్కయి. ఆ తరువాత మేము వాట్ని 

మృత ప్ర దేశం వైెపునకు ప్ంప, దానితో ఆ 

నేలను మరణంచిన తరువాత తిరిగి 

బర తికిస్తర ము. ఇదే విధ్ంగా, (మానవుల) 

పునరుతా్కనం కూడ్డ జరుగుతుంది.  

10. గౌరవానిన కాంకిించ్చ వాడు 

తెలుస్కోవాలి, గౌరవమంత్క అలా్లహ్కే 

చెందుతుందని! మంచి ప్ర వచన్యలనీన6 

ఆయన వైెపునకు ఎకిాపోత్కయి. మరియు 

సతారమ దానిని పైెకి ఎతుర తుంది. మరియు 

ఎవరైెతే చెడు కుట్ర లు ప్నునత్కరో! 7  వారికి 

క్ఠిన శక్ష్ ఉంట్లంది. మరియు అల్లంట్ వారి 

కుట్ర , అదే! నశంచిపోతుంది.  

 

6) మంచి ప్ర వచన్యలు అంటే, తస్త్ు'హ్, ఖుర్ఆన్ ప్ఠించట్ం, మంచిని ఆదేశంచి, చెడు 

నుండి నిరోధించట్ం మొదలైనవి. 

7) మక్రున్: అంటే, plot, కుట్ర , క్ప్టోపాయం, తంతర ం, ఎతుర గడ, రహసాంగా ఇతరులకు 

హాని చేయట్లనికి ప్నేన ప్న్యనగం. కుఫర ్్ మరియు షిరా్్ కూడ్డ మకా్్్ ఎందుక్ంటే, 

దానివలా అలా్లహ్ (స్.త.) మారాగ నికి హాని క్లుగుతుంది. దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)ను 

చంప్డ్డనికి మక్ాహ ముషిర కులు చేసిన మకా్్్. ఇంకా చూ. 10:21, 34:33, 35:43.  

اٰهََُ ف ر  لِٖهَ م  ع  ُسْوُٓءَ َه ِل  َ ُزييِن  ْنَ ا ف م 
ًنَا س  ََمحشََح  مَ ََالِٰلَ ف اِنَّ َ آُءَيُِضلُّ َّش  ي ْنَ

ََّوَ  ي ْنَ م  ت َف َحمسََآءَُشَ ي ْهِدْيَ َ ه ْبَذََْل 
َعَ  ٍٰتَن ْفُسك  َّس  ََاَِمحشََل ْيِهْمَح  ََالِٰلَ نَّ

َ اَي ْصن ُعْون  لِْيٌمَْۣبِم  ََََََع 
َ

َََالِٰلَُوَ  ُتثِْْيُ ف  َ ِيٰح  الري َ ل  رْس 
ا  َ ِْي٘ اّلَّ

ييٍِتَ مَّ َ ٍ ب ِل  اَِٰلَ ف ُسْقنُٰهَ ابًاَ ح  س 
َ اْل ْرض  بِهَِ ْوتِهَ ف ا ْحي يْن اَ م  َ ب ْعد  محشََاَ

َالنَُّ ٰذلِك  َََْوُرَشَُك 

َ َك  ْنَ الْعَِم  يُرِيُْدَ َ ََن  ة  ةََُالْعَََِهَِلَٰف لَِزَّ زَّ
ِْيًعَا ييُِبَمحشَََج  ُِمَالطَّ ُدَالَْك  ْهَِي ْصع  اِل 

َ الصَّ ُلَ م  الْع  ُعهَهَاو  ي ْرف  ََمحشََلُِحَ ِْين  و اّلَّ
اٌبََ ذ  ع  ل ُهْمَ ييِاِٰتَ السَّ َ ي ْمُكُرْون 

ِديْدٌَ ْكُرَاَُمحشََش  َيَ و م  َُهو  ٰٓئِك  ََُبْوُرََول
َ
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11.  మరియు అలా్లహ్ మిమమలిన మట్ట తో 

సృషిట ంచాడు. 8 తరువాత ఇందిర య 

బిందువుతో, ఆ తరువాత మిమమలిన (ఆడ-

మగ) జంట్లుగా చేశ్వడు. మరియు ఏ స్త్ర ీ 

కూడ్డ ఆయనకు తెలియకుండ్డ గరభం 

దాలుజ్ఞలదు మరియు ప్ర సవించనూ 

జ్ఞలదు. గాంధ్ంలో వార యబడనిదే, పెరుగు్

తునన వాడి వయస్ు పెరగనూ జ్ఞలదు 

మరియు ఎవరి వయస్ు తరగనూ జ్ఞలదు. 

నిశుయంగా, ఇదంత్క అలా్లహ్కు ఎంతో 

స్లభం.  

12.  రెండు సముదార లు సరిసమానం 

కాజ్ఞలవు.9  వాట్లోని ఒక్ దాని (నీరు) 

రుచిక్రమైెనది, దాహం తీరేుది మరియు 

త్కర గట్లనికి మధ్ధరమైెనది. రెండోదాని (నీరు) 

ఉపుపగానూ, చేదుగానూ ఉననది. అయిన్య 

వాట్లో ప్ర తి ఒక్ా దాని నుండి మీరు త్కజ్ఞ 

మాంసం తింట్లన్యనరు మరియు ఆభరణాలు 

తీసి ధ్రిస్ర న్యనరు. మరియు నీవు 

చూస్ర న్యనవు, ఓడలు వాట్ని చీలుుతూ 

పోవట్లనిన; (వాట్లో) మీరు, ఆయన 

అనుగాహానిన అనేవషించట్లనికి మరియు 

మీరు ఆయనకు క్ృతజాులై ఉండట్లనికి!  

13.  ఆయనే రాతిర ని ప్గట్లోకి ప్ర వేశంప్ 

జేస్ర న్యనడు మరియు ప్గట్ని రాతిర లోకి 

ప్ర వేశంప్ జేస్ర న్యనడు మరియు సూరా-

చందుర లను నియమబదుధ లుగా చేసి 

ఉన్యనడు. అవి తమతమ ప్రిధిలో, నిరీణ త 

వావధిలో తిరుగుతూ ఉన్యనయి. ఆయనే 

అలా్లహ్! మీ ప్ర భువు, విశవ స్తమార జ్ఞాధికారం 

 

8) అలా్లహ్ (స్.త.)తో మరుగైనది ఏదీ లేదు. ఇంకా చూ. 6:59 భూమి లోప్ల మరియు 

తలాి గరభంలో ఉండే ప్ర తి ఒక్ా దాని విష్యం అలా్లహ్ (స్.త.)కు బ్దగా తెలుస్.  

9) చూడండి, 25:53.  

ل قَ ََالِٰلَُوَ  ََنَْْمَميَِكَُخ  ِمْنَََتُر اٍبَُثمَّ
ََ ُثمَّ ٍةَ اًجَانُّْطف  ا ْزو  ل ُكْمَ ع  ََج  اَمحش و م 

َ اِلَّ ُعَ ت ض  َ ل  و  اُنْٰٰثَ ِمْنَ ِْمُلَ َت 
ََبِعِلِْمهَٖ َمحش ل  وَّ ٍرَ مَّ ع  مُّ ِمْنَ ُرَ مَّ ُيع  اَ و م 

كِتٍٰبَ ِِفَْ َ اِلَّ ُعُمرِهَٖ٘ ِمْنَ ُصَ محشَُيْنق 
َاَِ َلَع   َذٰلِك  َََََي ِسْْيٌََالِٰلََِنَّ
َ
َ
ْذٌبََنَِوِيَاْْل ْحرَٰتَ اَي سَْمَ وَ  اَع  حمطَٰهذ 

َفُر اٌتَ مِلٌْحََ اَ و ٰهذ  ابُههَ ِش   آئٌِغَ س 
اجٌَ ََاُج  ًْماَمحش ِل  َ ت اُْكلُْون  َ ٍ

ُكي و ِمْنَ
ِحلْي ًةَ َ ت ْست ْخرُِجْون  وَّ رِيًّاَ ط 

َا َت لْب ُسْون ه  فِْيهَِمجتَ َ الُْفلْك  يَ ت ر  و 
و اِخرَ  َم  ِل بْت ُغْواَ ف ْضلِٖهََ ِمْنَ

ل َ َرَُت ْشكََُلَُّكمَْعَ و  َََْون 
 
َ
انلَّهَ يُْولَِ ِِفَ َ ْل  الَّ يُْولُِجََُجَ و  ارَِ

ََ ْمس  الشَّ َ ر  خَّ و س  ِْلحملَ الَّ ِِفَ َ ار  انلَّه 
رَ  م  الْق  َحمسََو  ّمًّ س  ٍلَمُّ ْرِْيَِل ج 

َُيَّ محشََُك 
بُُّكمَْذٰلُِكُمََ ر  َ الُْملُْكَََالِٰلُ َُ محشََِل 
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ఆయనదే! మరియు ఆయనను వదలి మీరు 

వేడుకునే వారు, ఖరాూర బీజంపైె నునన 

పరకు 10 కూడ్డ యజమానులు కారు.  

14. మీరు వారిని వేడుకుననప్పట్కీ, వారు 

మీ పార రానలను వినలేరు, ఒక్వేళ విన్యన, 

వారు మీకు జవాబివవలేరు. మరియు 

పునరుతా్కన దినమున మీరు క్లిపంచిన 

దైవతవపు భాగస్తవమాానిన వారు 

తిరసారిస్తర రు. 11 మరియు (సత్కానిన) 

గురించి నీకు ఆ సరవం తెలిసినవాడు తెలిప 

నటా్ల మరెవవరూ తెలుప్జ్ఞలరు.  (3/4)   

15. * ఓ మానవుల్లరా! 12 అలా్లహ్ అక్ార 

గలవారు మీరే! వాసర వానికి అలా్లహ్ సవయం 

సమృదుధ డు, సరవ స్ర త్కర లకు అరుు డు.  

16. ఆయన కోరితే మిమమలిన న్యశనం చేసి 

(మీ సా్తనంలో) కాొతర  సృషిు ని తేగలడు. 13  

17. మరియు అల్ల చేయట్ం అలా్లహ్కు 

క్ష్ట మైెన ప్ని కాదు.  

18. మరియు బరువు మోస్వవాడవవడూ 

మరొక్ని బరువును మోయడు.14 మరియు 

ఒక్వేళ బరువు మోస్వవాడు, దానిని ఎతుర కోవ 

డ్డనికి ఎవరినైన్య పలిచిన్య, దగగ రి బంధ్ధవైెన్య 

దాని నుండి కొంతైెన్య ఎతుర కోడు. కాని 

 
10) ఖి'త్మీరున్: అంటే ఖరాూర బీజముపైె ఉండే సననని పొర. paltry, small, mean, 

contemptible thing, లేక్ ప్నికిమాలిన, అలపమైెన, నిక్ృష్ట మైెన వస్ర వు.  

11) చూడండి, 10:28 మరియు 29. వారు అలా్లహ్ (స్.త.)ను విడిచి, ఆరాధించే 

విగాహాలు, మూరుత లు, దైవదూతలు, జిన్యనతులు, మరియు సతుపరుషులు మొదలైన 

వనీన వారి ఆరాధ్నను పునరుతా్కన దినమున తిరసారిస్తర యి.  

12) మానవుల్లరా! అంటే మానవులూ, దైవ ప్ర వక్తలూ సతుపరుషులూ అందరూ!  

13) చూడండి, 14:19.  

14) చూడండి, 6:164, 17:15, 29:13, 39:7, 53:38. ఇతరులను సన్యమరగ ం నుండి 

నిరోధించే వాడు, లేక్ తపపంచే వాడు, తన పాప్ భారాలతో పాట్ల త్కను తపపంచిన వారి 

పాప్ భారాలను కూడ్డ భరిస్తర డు.  

 

ت َ َ ِْين  دَُو اّلَّ ِمْنَ َ اَْدُعْون  م  ْونِٖهَ
َِمكَُي ْملَِ َمَِْنَقِْطَْون  َىجتَْْيٍ

ت َ ي ْسمَ اِْنَ َ ل  ُعْواَْدُعوُْهْمَ
اََ م  ِمُعْواَ س  ل ْوَ و  ٓء ُكْممجتَ ُدع 

ل ُكمَْ ابُْواَ َاْست ج  ةََِمحشَ الْقِيٰم  َ ي ْوم  و 
كُِكمَْ بِِّشْ َ َي ْكُفُرْون  َمحشَ ل  و 

َ بِْْيٍ َِمْثُلَخ  ََََخجمَيُن بيِئُك 
انلََّ اَ َيٰ٘ا يُّه  ا نُْتُمَ َاُسَ اَِل  آُءَ ر  ََالُْفق 

ِٰنََُّالِٰلَُوَ َمجتلِٰلَِا َالْغ  َََاِْل ِمْيُدََُهو 
ِِب لٍْقَاِْنََ ي اِْتَ و  يُْذهِْبُكْمَ اَْ َّش  ي

ِديٍْدَ َممهَج 
َ َلَع   اَذٰلِك  زِيٍْزََالِٰلَِو م  َََبِع 

اُْخٰري َ ِْزر  وي و ازِر ةٌَ ت زُِرَ َ ل  ََو  اِْنَمحش و 
ََ اَِٰل ل ٌةَ ُمْثق  َُيَْت ْدُعَ َ ل  اَ ْلَََِحْلِه  م 

ءٌَ ْ َََِمْنُهََش  َك  ل ْوَ ذَ وَّ َ ََقُْرٰبَََان  اََاِنَّمَ محش
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నిశుయంగా, నీవు వారినే హెచురించగలవు 

ఎవరైెతే తమకు అగోచరుడైన తమ 

ప్ర భువుకు భయప్డత్కరో! 15 మరియు 

నమా'జ్ను సా్తపస్తర రో. మరియు ఎవడైతే  

నీతిమంతుడవుత్కడో అతడు తనసవంత 

(ల్లభం) కొరకే నీతిమంతుడవుత్కడు. 

మరియు (అందరికీ) అలా్లహ్ వైెపునకే మరలి 

పోవలసి ఉననది.  

19. మరియు గాుడాివాడు మరియు క్ళా్లనన 

వాడు సరిసమానులు కాజ్ఞలరు;  

20. మరియు (అదే విధ్ంగా) చీక్టా్ల 

(అవిశ్వవసం) మరియు వెలుగు (విశ్వవసం);  

21. మరియు నీడ, మరియు ఎండ్డ; 16  

22. మరియు బర తికి ఉననవారు మరియు 

మరణంచిన వారు కూడ్డ సరిసమానులు 

కాజ్ఞలరు. 17 నిశుయంగా, అలా్లహ్ త్కను 

కోరిన వానికి (హితబోధ్) వినేట్టా్ల చేస్తర డు. 

కాని నీవు గోరీలలో ఉననవారికి వినిపంచ 

జ్ఞలవు. 18  

23. నీవు (ఓ ము'హమమద్)! కేవలం 

హెచురిక్ చేస్వవాడవు మాతర మే. 19  

 
15) విశ్వవసం అంటే అగోచరుడైన అలా్లహ్ (స్.త.) ను విశవసించట్ం. ఆయన (స్.త.) శకిత  

స్తమరాాాలను గురిత ంచి, కేవలం ఆయన (స్.త.)నే పార రాించట్ం.  

16) అంటే సవరగ -నరకాలు.  

17) అంటే విశ్వవస్లు మరియు అవిశ్వవస్లు.  

18) ఏ విధ్ంగానైతే మరణంచి గోరీలలో ఉననవారు వినలేరో అదే విధ్ంగా సతా-

తిరస్తారం వలా, చనిపోయిన హృదయాలకు నీవు హితోప్దేశ్వనిన, సత్కానిన 

బోధించలేవు.  

19) మరియు మారగ దరిక్తవం చేయట్ం అలా్లహ్ (స్.త.)కే చెందినది. ఎంతవరకైతే 

ఒక్డు, అలా్లహ్ (స్.త.) అతనికి ప్ర స్తదించిన విచక్ష్ణా బ్దదిధ ని ఉప్య్యగించి సత్కానిన 

అనుసరించట్లనికి ప్ర యతినంచడో! అంతవరకు అలా్లహ్ (స్.త.) అతనికి సన్యమరగ ం 

చూప్డు. ఈ విష్యం ఖుర్ఆన్లో ఎనోనస్తరాు వాక్త ప్రచబడింది.  

ِْينَ  اّلَّ َُتْنِذُرَ ََ َ ْون  ْش  بَُّهمََْي  َر 
لٰوة َ الصَّ ا ق اُمواَ و  ْيِبَ َبِالْغ  ْنََمحشَ و م 
نِل ْفِسهَٖ ّٰٰكَ ي َت   اَ ف اِنَّم  ّٰٰكَ َت ز  ََمحشَ و اَِل 

ََالِٰلَِ ِصْْيُ  ََالْم 

ََ
اَي ْست وِيَاْل عَْ اْْل ِصْْيَُو م  َيحضَََّٰمَو 

َ
لَُ َالظُّ ل  َمَٰو  ل  َيحضََُرَوَْانلََُُّتَو 
َالظيَِ ل  َاِْل ُرْورَُو  ل  َو  َممهََلُّ

َ ل  و  اْل ْحي آُءَ ي ْست وِيَ اَ و م 
َُتَااْل ْموَ  َمحشَ َ َالِٰلَ اِنَّ ْنَََ م  يُْسِمُعَ
آءَُ َّش  ِِفََمجتََي ْنَ مَّ بُِمْسِمٍعَ َ ا نْت  اَ٘ و م 

َََالُْقُبْورَِ
َ َاِلَّ َََن ِذيٌْرََاِْنَا نْت 

َ



ر   -35   భాగం: 22 35. సూరహ్్ ఫా’తిర 880 22 :الُجْزءُ   ُسوَرةُ فَاط 

 

A-22 Para A-T.doc/ هين شا   26/1/2009/تلغو يةفة ثان_برويى عربأولبروفة 

24.  నిశుయంగా, మేము, నినున సతాం 

ప్ర స్తదించి, శుభవారత నిచేువానిగా మరియు 

హెచురిక్ చేస్వవానిగా ప్ంపాము. మరియు 

హెచురిక్ చేస్వవాడు వారి మధ్ా లేకుండ్డ, ఏ 

సమాజం కూడ్డ గడచిపోలేదు!  

25. మరియు ఒక్వేళ వీరు నినున అసతా 

వాదుడవని తిరసారిస్ర న్యనరంటే (ఆశురా 

మేమీ కాదు)! ఎందుక్ంటే, వీరికి పూరవం 

గతించినవారు కూడ్డ (ఇదే విధ్ంగా తమ 

ప్ర వక్త లను) అసతావాదులని తిరసా 

రించారు. వారి సందేశహరులు, వారి వదాకు 

సపష్ట మైెన నిదరిన్యలను, శ్వసన్యలను 

('జుబూర్లను) 20 మరియు వెలుగునిచేు 

గాంధానిన తీస్కొనివచాురు. 21  

26. ఆ తరువాత సతా-తిరస్తారులను 

నేను (శక్ష్కు) గురిచేస్తను. (చూశ్వరా) న్య శక్ష్ 

ఎంత క్ఠినమైెనదో!  

27. ఏమీ? నీవు చూడట్ం లేదా? 

నిశుయంగా, అలా్లహ్ యే ఆకాశం నుండి వరిం 

కురిపంచేవాడని. తరువాత దాని నుండి 

మేము రంగురంగుల ఫల్లలను ఉతపతిర  

చేస్తర మని! మరియు ప్రవత్కలలో తెలాని, 

ఎరాని వివిధ్ రంగుల చారలను (కొనినట్ని) 

మికిాలి నలాగా కూడ్డ చేస్తర మని. 22  

28. మరియు ఇదే విధ్ంగా మానవుల, 

ఇతర పార ణుల మరియు ప్శువుల రంగులు 

కూడ్డ వేరేవరుగా ఉంట్లయి. 23 నిశుయంగా, 

 
20) 'జుబ్దరున్: అనే ప్దానికి, Scriptures, చిననచినన ముక్ాలు లేక్ గాంథాలు, 

శ్వసన్యలు, శృతులు, ప్ర తులు మరియు కీరత నలు అనే అరాాలున్యనయి.  

21) చూ. 13:7, 16:36 ప్ర తి సమాజ్ఞనికి ఒక్ హెచురిక్ చేస్వవాడు (ప్ర వక్త ) ప్ంప్బడా్డడు.  

22) ఈ వివిధ్రకాల రంగులు అలా్లహ్ (స్.త.)  ప్ర స్తదించినవే! వాట్ని చూసి అలా్లహ్ 

(స్.త.)  మహత్కర వనిన తెలుస్కుంటే ఎంత బ్దగుంట్లంది.  

23) చూడండి, 16:13.  

َبِاِْلَ ا َاََ٘نََّاَِ لْنٰك  ن ِذيًْرارْس  َب ِشْْيًاَوَّ ِ محشََقي
َ ٍةَاِلَّ ِْنَاُمَّ اِْنَمي اَن ِذيٌْرََو  َفِْيه  َل  َََخ 

 

ََ ِْين  َاّلَّ ب  ذَّ ْدَك  ق  َف  بُْوك  ِ ذي اِْنَيُّك  و 
رُُسلُُهْمَ آء ْتُهْمَ ج  ْبلِِهْممجتَ ق  ِمْنَ

َِ بَُبِاْْل يي بِالزُّ و  بِالِْكتِٰبَنِٰتَ و  رَِ
َََََنِْْيَِالْمَُ
َ
َ

ِيَْمََّثَُ اّلَّ ْذُتَ ا خ  ُرْواَ ف  ك  َ َََن  يْف  َف ك 
َن ِكْْيَِ ن  َخجمََك 
ََ ا نَّ َ ت ر  آءََََِالِٰلَ ا ل ْمَ م  السَّ َ ِمن  َ ل  ا نْز 

ْت لًِفاَ ُّمُّ رٍٰتَ ث م  بِٖهَ ف ا ْخر ْجن اَ آًءمجتَ م 
َااا لْوَ  ََُنه  دٌْۣمحش ُجد  ب اِلَ اْلِ َ بِْيٌضَََو ِمن 

ا لْوَ وََُّحْرٌَ ْت لٌِفَ ُّمُّ رَ نَُاَ و غ  اَ َُبَابِْيَه 
َََُسْوٌدَ
َ َ َِو ِمن  آبي و  و ادلَّ اِمََانلَّاِسَ اْل نْع  و  َ

ا لْوَ  َنُهَهاُُّمْت لٌِفَ ََ ٰذلِك  َك  اََمحشَ اِنَّم 
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అలా్లహ్ దాస్లలో జా్ఞనం గలవారు మాతర మే 

ఆయనకు భయప్డత్కరు. నిశుయంగా, 

అలా్లహ్ సరవ శకిత  మంతుడు, క్ష్మాశీలుడు.  

29. నిశుయంగా, అలా్లహ్ గాంధానిన 

(ఖుర్ఆన్ ను) పారాయణం చేస్వవారు 

మరియు నమా'జ్ను సా్తపంచేవారు మరియు 

తమకు ప్ర స్తదించబడిన జీవనోపాధి నుండి 

రహసాంగా మరియు బహిరంగంగా ఖరుు 

(దానం) చేస్వవారు అందరూ! 24 నష్ట ంలేని 

వాాపారానిన అపేకిించే వారే!  

30. ఇదంత్క (అలా్లహ్) వారి ప్ర తిఫల్లనిన 

పూరిత గా వారికి ఇవావలనీ మరియు తన 

అనుగాహంతో వారికి మరింత అధిక్ంగా 

ఇవావలనీ! నిశుయంగా ఆయన క్ష్మా 

శీలుడు, క్ృతజాతలను ఆమోదించేవాడు.  

31. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) మేము 

నీపైె అవతరింప్జేసిన గాంధ్మే నిజమైెనది, 

దానికి పూరవం వచిున గాంధాలలో (మిగిలి 

ఉనన సత్కాలను) ధ్ృవప్రిచేది. 

నిశుయంగా, అలా్లహ్ తన దాస్లను బ్దగా 

ఎరిగేవాడు, అనీన చూస్వవాడు.  

32. ఆ తరువాత మేము ఈ గాంధానికి, మా 

దాస్లలో నుండి మేము ఎనునకునన వారిని 

వారస్లుగా చేశ్వము.25  వారిలో కొందరు 

తమకు త్కము అన్యాయం చేస్కునన 

వారున్యనరు,26  మరికొందరు మధ్ాసాంగా 

 

24) బహిరంగంగా ఖరుు చేయట్ం అంటే విధి 'జకాత్ చెలాించట్ం మరియు రహసాంగా 

అంటే 'జకాత్ చెలాించిన తరువాత అధికంగా దానం చేయ్ట్ం.  

25) గాంథం అంటే ఖుర్ఆన్, ఎనునకుననవారు అంటే ము'హమమద్ ('స'అ.స.)ను 

అనుసరించే వారు, ముసాింలు అని అరాం. ఇట్లవంట్ ఆయత్కు చూడండి, 2:143.  

26) ము'హమమద్ ('స'అ.స.) ఉమమత్లో మూడు రకాల వారున్యనరు. వీరు మొద్టి 

రకానికి చెందిన వారు: తమకు త్కము అన్యాయం చేస్కునే వారున్యనరు. వీరు కొనిన 

విధ్ధలను (ఫరాయ'ద్లను) ఉపేకిిస్తర రు. మరియు కొనిన 'హరామ్  నిషిధ్ధ  విష్యాల 

ََ َْش  الُْعل مُٰٓؤاََالِٰلَ َي  ِعب ادِهَِ محشََِمْنَ
َ ُفْوٌرََالِٰلَ اِنَّ زِيٌْزَغ  َ ََع 

ي تَْ َ ِْين  اّلَّ َ َاِنَّ َ كِتٰب  َ ََلِٰلَِالُْون 
ال ا ق اُمواَ َو  وَ صَّ اَقَُا نْفَ لٰوة َ ِممَّ ْواَ

ز قَْ َر  َل  وَّع  اَ ِِسًّ َنُٰهْمَ يَّرُْجْون  نِي ًةَ
ََاَِت َ ًةَلَّْنَت ُبْور  َيحضَر 
َ

ِْنََ مي ُهْمَ ي زِيْد  و  اُُجْور ُهْمَ ِي ُهْمَ ِلُو في
ُكْوٌرَمحشَف ْضلِهَٖ ُفْوٌرَش  َََاِنَّههَغ 

َ
ْينَ  ا وْح  َ ِْي٘ ِمنَ و اّلَّ َ ْك  اِل  الِْكتِٰبَََاَ٘

اِْلَ  َ ديَِقَُُّهو  ُمص  ََِ ي ل يْهَِقًاَ ي د  َ ب ْْي  اَ محشََم 
َ َبِعِبَ َالِٰلَ اِنَّ َََادِهَْٖل  بِْْيٌَْۣب ِصْْيٌ
ََ

ََ ِْين  اّلَّ َ الِْكتٰب  ْثن اَ ا ْور  َ ُثمَّ
ِعب ادِن َا ِمْنَ ْين اَ ف  َاْصط  ف ِمنُْهْمَمجتَ

ْقت ِصٌدمجتََ مُّ و ِمْنُهْمَ ِ ْفِسٖهمجتَ نلي الٌِمَ ظ 
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ఉండేవారున్యనరు, 27  ఇంకా కొందరు అలా్లహ్ 

సలవుతో సత్కారాాలలో మునుమందు ఉండే 

వారూ ఉన్యనరు. 28  ఇదే ఆ గొప్ప 
అనుగాహం.  

33. శ్వశవతమైెన సవరగ వన్యలలో వారు 

ప్ర వేశస్తర రు. అందు వారు బంగారు క్ంక్ణాలు 

మరియు ముత్కాలతో అలంక్రించ 

బడత్కరు. మరియు వారి వస్తర ీలు ప్ట్లట తో 

చేయబడి ఉంట్లయి. 29  

34. మరియు (అపుపడు) వారు ఇల్ల 

అంట్లరు: "మా నుండి దుుఃఖ్యనిన 

తొలగించిన అలా్లహ్యే సరవ స్ర త్కర లకు 

అరుు డు. నిశుయంగా మా ప్ర భువు క్ష్మా 

శీలుడు, క్ృతజాతలను ఆమోదించేవాడు.  

35. ఆయనే తన అనుగాహంతో మమమలిన 

శ్వశవతమైెన నివాససాలంలో దింపాడు. 

ఇందులో మాకు ఎల్లంట్ క్ష్ట మూ లేదు 

మరియు ఇందులో ఎల్లంట్ అలసట్ కూడ్డ 

లేదు."  

36. మరియు సతా-తిరస్తారులైన వారి 

కొరకు నరకాగిన ఉంట్లంది. అందులో వారు 

చనిపోవాలనీ తీరూప ఇవవబడదు, మరియు 

వారికి దాని (నరక్పు) శక్ష్ కూడ్డ 

తగిగ ంచబడదు. ఈ విధ్ంగా, మేము ప్ర తీ 

 

నుండి దూరంగా ఉండరు లేక్ మరికొందరి అభిపార యం ప్ర కారం, చిననచినన పాపాల నుండి 

దూరంగా ఉండరు, కాబట్ట  వీరిని తమకు త్కము అన్యాయం చేస్కునన వారు అన్యనరు. 

వీరు తమకు త్కము అన్యాయం చేస్కుననందుకు ఇతర రెండురకాలవారి సా్తన్యలకు 

చేరలేక్ పోత్కరు. చూ. 7:46.  

27) వీరు రెండో రకానికి చెందిన వారు మదాసాంగా ఉండేవారు. వీరు కొనినస్తరాు ముసర 'హబ్ 

విష్యాలను విడిచిపెడత్కరు. మరియు కొనిన ము'హరామాత్లను పాట్ంచరు.  

 28) వీరు మూడో రకానికి చెందినవారు, మొదట్ పేరొానన ఇదారి క్ంటే ధ్రమ విష్యాలలో 

మునుమందు ఉండేవారు.  

29) ''ఏ పురుషులైతే ఇహలోక్ంలో ప్ట్లట , బంగారు ధ్రిస్తర రో వారు ప్రలోక్ంలో వాట్ని 

ధ్రించ లేరు.'' ('స'హీ'హ్ బ్ద'ఖ్యరీ, ముసాిం) సవరగ పు వస్తర ీల కొరకు చూడండి, 18:31.  

ابٌِقْۣو مَِ محشََالِٰلَََِنَِبِاْْل ْْيِٰتَبِاِذَََْْنُهْمَس 
َِ َذٰل ْضُلَالََْك  َالْف  َُهو  بِْْيُ َََىجتَك 

َ ٰنُتَ َج  َُي لَّْون  اَ يَّْدُخلُْون ه  ْدٍنَ ع 
ذ ه ٍبَ ِمْنَ َ اوِر  ا س  ِمْنَ اَ فِْيه 

لُْؤلًُؤا رِيٌْرََمجتَوَّ اَح  ِْل اُسُهْمَفِْيه  ََو 

َ اِْل ْمُدَ َِو ق الُواَ َلِِلٰ ا ََ َ ِْي٘ َاّلَّ ْذه ب 
اِْلَ  نَّاَ نَ ع  َز  َمحشَ َ بَّنَ اِنَّ ََار  ُفوََْ ٌرََل غ  َيحضَْوُرَكَُشَ 

ِيَْ٘ الْمَُِۨاّلَّ َ ار  د  لَّن اَ ا ح  ِمْنَََ ةَِ ام  ق 
َ ل  ٌبَوَّ اَن ص  ن اَفِْيه  سُّ َي م  ف ْضلِٖهمجتَل 

اَلَُ ن اَفِْيه  سُّ َََُغْوٌبَي م 
َ

ََ مجتَل  نَّم  ه  ن اُرَج  ل ُهْمَ ُرْواَ ف  َك  ِْين  و اّلَّ
ل ْيهَِ ع  ي ُمْوتُوَُْيْقَٰضَ ف  َْمَ ل  و  اَ
نَْ ع  ُفَ ِنَْهََُُي فَّ مي ذَ ْمَ ع  ََِ َااب محشَه 
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క్ృతఘ్నననికి (సతా-తిరస్తారునికి) ప్ర తి్

ఫలమును ఇస్తర ము.  

37. మరియు వారు దానిలో (నరక్ంలో) 

ఇల్ల మొరపెట్లట కుంట్లరు: "ఓ మా ప్ర భూ! 

మమమలిన బయట్కితీయి. మేము పూరవం 

చేసిన కారాాలకు భిననంగా సత్కారాాలు 

చేస్తర ము." (వారికి ఇల్ల సమాధానం ఇవవ 

బడుతుంది): "ఏమీ? గుణపాఠం నేరుుకో 

దలచిన వాడు గుణపాఠం నేరుుకోవట్లనికి, 

మేము మీకు తగినంత వయస్ును ఇవవ 

లేదా? మరియు మీ వదాకు హెచురిక్ చేస్వ 

వాడు కూడ్డ వచాుడు క్దా? కావున మీరు 

(శక్ష్ను) రుచి చూడండి. ఇక్ాడ దురామరుగ  

లకు సహాయప్డే వాడు ఎవవడూ ఉండడు."  

38. నిశుయంగా, అలా్లహ్కు ఆకాశ్వలలో 

మరియు భూమిలో ఉనన అగోచర 

విష్యాలనీన తెలుస్. నిశుయంగా 

ఆయనకు హృదయాలలో ఉనన విష్యాలు 

కూడ్డ బ్దగా తెలుస్. 30  

39. ఆయనే మిమమలిన భూమిపైె 

ఉతర రాధికారులుగా (తరతరాలుగా వచేు 

జనప్దంగా) చేసినవాడు. కావున ఎవడు 

(సత్కానిన) తిరసారిస్తర డో అతని తిరస్తారం 

అతనిపైెననే ప్డుతుంది. సతా 

తిరస్తారులకు వారి తిరస్తారం వారి ప్ర భువు 

వదా కేవలం వారి యెడల అయిష్ట తనే 

(ఆగాహానేన) అధిక్ం చేస్ర ంది. మరియు 

సతా-తిరస్తారు లకు వారి తిరస్తారం వారికి 

నష్టట నేన అధిక్ం చేస్ర ంది. 31  

 

30) అంటే మిమమలిన మరల భూమిలోకి ప్ంపన్య మీరు సత్కారాాలు చేయరని, అలా్లహ్ 

(స్.త.)కు బ్దగా తెలుస్. ఇంకా చూడండి, 6:28.  

31) చూడండి, 2:30.  

َْ َُن  ٰذلِك  ُفْوٍرَك  َك  َممهََزِْيَُكَّ
َ امجتَ فِْيه  َ رُِخْون  ي ْصط  بَّن اَ٘و ُهْمَ َر 

ِْيََ اّلَّ َ ْْي  غ  اِِلًاَ ْلَص  ن ْعم  ا ْخرِْجن اَ
ُلَ ن ْعم  َُكنَّاَ اَمحشَ مَّ ِرُْكْمَ مي ُنع  ل ْمَ ا و 

ْنَت َ ُرَفِْيهَِم  كَّ آءَ ي ت ذ  َو ج  ر  كَّ ُكُمََذ 
َِقُْواَفَ وَْف ذَُمحشََانلَِّذيْرَُ اَل َِمْنََلم  ٰظلِِمْْي 

َنََّ ََخجمَِصْْيٍ
َ

َ َ َلِٰلَ ااِنَّ ٰموِٰتََ السَّ ْيِبَ غ  ٰعلُِمَ
اْل ْرِضَ َو  اِتََمحشَ بِذ  لِْيٌمَْۣ ع  اِنَّههَ
ُدْورَِ َََالصُّ

ِِفَََُهوَ  َ ٰٓئِف  ل خ  ل ُكْمَ ع  ج  ِْيَ اّلَّ
ل ْيهَِمحشََاْل ْرِضَ ع  َف  ر  ف  ْنَك  م  محشَََُكْفُرههَف 

َ ل  الْكٰفِرِيَْو  ي زِيُْدَ عَُِكْفرُهَََُنَ َ ََنَْْمَ د 
بيِِهمَْ َر  ََ ْقًتَااِلَّ م  ََ ي زِيَْمجتَ َ ل  ُدََو 

اًراََ س  َخ  َُكْفرُُهْمَاِلَّ ََالْكٰفِرِيْن 
ََ
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40. వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ను వదలి 

మీరు ఆరాధించే ఈ భాగస్తవములను 

గురించి ఎపుపడైన్య ఆలోచించారా? వారు 

భూమిలో ఏమి సృషిట ంచారో న్యకు చూప్ండి? 

లేదా వారికి ఆకాశ్వలలో ఏదైన్య భాగస్తవమాం 

ఉందా? లేదా మేము వారికి ఏదైన్య గాంధానిన 

ఇచాుమా? వారు దాని సపష్ట మైెన ప్ర మాణంపైె 

ఉన్యనరని అనట్లనికి? అది కాదు, అసలు ఈ 

దురామరుగ లు ప్రసపరం, కేవలం మోసపు 

మాట్లను గురించి వాగాానం 

చేస్కుంట్లన్యనరు."  (7/8)  

41. * నిశుయంగా, అలా్లహ్ భూమాా 

కాశ్వలను తమ సా్తన్యల నుండి విడిపోకుండ్డ 

వాట్ని నిలిప ఉంచాడు. ఒక్వేళ అవి 

తొలగిపోతే, ఆయన తప్ప మరెవరైెన్య వాట్ని 

నిలిప ఉంచగలరా? 32 నిశుయంగా ఆయన 

సహనశీలుడు, క్ష్మాశీలుడు.  

42. మరియు, ఒక్వేళ హెచురిక్ చేస్వవాడు 

వారి వదాకు వస్వర ! వారు తప్పక్, ఇతర 

సమాజ్ఞల వారి క్ంటే ఎకుావగా సన్యమరగ ం 

మీద ఉండేవారని అలా్లహ్ స్తకిిగా గట్ట  

ప్ర మాణాలు చేస్తర రు. 33 కాని హెచురిక్ 

చేస్వవాడు, వారి వదాకు వచిునపుడు మాతర ం 

(అతని రాక్) వారి వాతిరేక్తను తప్ప 

మరేమీ అధిక్ం చేయలేక్ పోయింది; 34  

 

32) భూమాాకాశ్వలను విడిపోకుండ్డ తమ సా్తనంలో ఉంచినవాడు అలా్లహ్ (స్.త.) 

మాతర మే! చూడండి, 19:90-91, 22:65, 30:25. అలా్లహ్ (స్.త.) తప్ప మరెవవరూ 

వాట్ని తమ సా్తన్యలలో నిలుప్లేరు!   

33) 'హెచురిక్ చేస్వవాడు వస్వర  మేము తప్పక్ సన్యమరగ ం మీద ఉంట్లము.' అని ఈ ముషిర క్లు 

గట్ట  ప్ర మాణాలు చేశ్వరు. కానీ, అతను వచిున తరువాత అతనిని తిరసారించారు. ఇంకా 

చూడండి, 6:156-157, 37:168-170.  

34) అంటే ము'హమమద్ ('స'అ.స.) వచిున తరువాత, అతనిని ('స'అ.స.ను) 

తిరసారించారు.  

ََ ِْين  اّلَّ ٓء ُكُمَ َك  ُِش  ا ر ء ْيُتْمَ قُْلَ
َِمْنَُدْوِنَ اذ اَمحشَالِٰلَِت ْدُعْون  َم  ا ُرْوِنْ

ا َ ِمن  ل ُقْواَ ل َخ  ا ْمَ ٌكََْل ْرِضَ ِِشْ ُهْمَ
مَٰ هَُيََْاٰت َِتمجتَا مَْوَِِٰفَالسَّ ْمَنُٰهْمَكِتًٰباَف 
ب ييِنَ  َ ٰ ميٍَِتَلَع  َْنهََُ يَّعُِدََمجتَ اِْنَ ب ْلَ

َ اِلَّ ب ْعًضاَ ب ْعُضُهْمَ َ الٰظلُِمْون 
َََََُغُرْوًراَ
َ َ َالِٰلَ اِنَّ ٰموِٰتََ السَّ ُيْمِسُكَ

َ ت ُزْول  ا ْنَ َ اْل ْرض  ز ال  اَ٘مخفََو  ل ئِْنَ َو 
هَُ ك  ِْنْۣاِْنَا ْمس  ٍدَمي ح 

اَِمْنَا  محشََْعِدهََٖبَ م 
لِْيًماََهَهاِنََّ َح  ن  ُفْوًراَََك  َََغ 

ُموَْ ا قْس  ََو  ل ئِْنََََبِالِٰلَِا انِِهْمَ ا يْم  َ ْهد  ج 
َا ْهٰديَِمْنََ آء ُهْمَن ِذيٌْرَلَّ ُكْوُننَّ ج 

مَِ يَاْلُم  آء ُهْمَن ِذيٌْرََمجتََاِْحد  اَج  ف ل مَّ
َ ُهْمَاِلَّ اَز اد  َيحضَُنُفْور اََمَّ
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43.  (ఇది) వారు భూమిలో మరింత 

దురహంకారంతో తిరుగుతూ దుష్ట  

ప్న్యనగాలు ప్నిననందుకు. 35 వాసర వానికి 

దుష్ట  ప్న్యనగాలు, వాట్ని ప్నేనవారికే హాని 

క్లిగిస్తర యి. తమ పూరివకుల ప్టా్ 

అవలంబించబడిన విధానమే (వారిప్టా్ 

గూడ్డ) అవలంబించబడ్డలని వారు 

నిరీకిిస్ర న్యనరా ఏమిట్? కాని నీవు అలా్లహ్ 

సంప్ర దాయంలో ఎల్లంట్ మారుపను 

పందలేవు. మరియు అలా్లహ్ సంప్ర దాయంలో 

నీవు ఎల్లంట్ అతికా్మానిన చూడలేవు.  

44. వారు భూమిలో ఎననడూ సంచరించ 

లేదా ఏమిట్? వారికి పూరవం గతించినవారు 

వీరిక్ంటే అతాంత బలవంతులైన్య, వారి 

ప్రిణామం ఏమయిందో వారు చూడలేదా? 

అలా్లహ్ నుండి తపపంచ్చకోగలిగేది 

ఆకాశ్వలలో గానీ మరియు భూమిలో గానీ 

ఏదీలేదు. నిశుయంగా, ఆయన సరవజాుడు, 

సరవసమరాుడు.  

45. మరియు ఒక్వేళ అలా్లహ్ 

మానవులను, వారి దుశురాల కారణంగా 

ప్ట్లట కోదలిస్వర , దాని (భూమి)పైె ఒక్ా పార ణని 

కూడ్డ వదిలేవాడు కాదు! కాని ఆయన ఒక్ 

నిరీణ త కాలం వరకు, వారికి వావధి 

నిస్ర న్యనడు. ఇక్ ఆ నిరీనత సమయం 

వచిునపుపడు, నిశుయంగా అలా్లహ్ తన 

దాస్ల (సంగతి) చూస్కుంట్లడు.  

*****

 

35) చూడండి, 10:21 లేక్ 34:33.          *** 

اْل َ ِِفَ و مَ ِۨاْستِْكب اًراَ ََْرِضَ ْكر 
َِال يي ََسَّ َِِئمحش َي  َ ل  السََّو  ْكُرَ الْم  َِْيُقَ ََئَُيي

بِا ْهلِهَٖ َ َاِلَّ َمحشَ اِلَّ َ ي ْنُظُرْون  ْلَ ه  ف 
َُسنََّ لِْْيَ ت  اْل وَّ َََ لُِسنََّمجت َ ِد 

َت  َِتَف ل ْنَ
َالِٰلَِ َت ْبِديًَْلََ لُِسنََّمخفَ َ ِد 

َت  ل ْنَ َِتَو 
ْوََِالِٰلَِ

ََََيًَْلََت 
َ

ََ ِِف ْواَ ي ِسْْيُ ل ْمَ يَ اْل َا و  ف  اََوَْْنُظرَُْرِضَ
ع َ َ ن  َك  َ ْيف  ِمنَْك  َ ِْين  اّلَّ ََقِب ُةَ

ًةَ قُوَّ ِمْنُهْمَ َ دَّ ا ش  نُْو٘اَ َك  و  ْبلِِهْمَ اَمحشََق  و م 
ََ ن  ِِفََََالِٰلََُك  ٍءَ ْ َش  ِمْنَ هَه ِلُْعِجز 

َِِفَاْل ْرِضَ ل  ٰموِٰتَو  َمحشََالسَّ ن  اِنَّههََك 
لِْيمًَ َََاَق ِديًْراَع 

اِخُذََ ل ْوَيُؤ  َبِمَ انلََََّالِٰلَُو  سَ اس  ْواَبَُاَك 
َٰ لَع  َ ت ر ك  اَ آَم  د  ِمْنَ اَ ْهرِه  ظ  بٍَّةَََ

ٍلَ ا ج  َ
٘
اَِٰل رُُهْمَ ِ يُّؤ خي لِٰكْنَ وَّ

َ ّمًّ س  ََمجتََمُّ لُُهْمَف اِنَّ آء َا ج  ََالِٰلَ ف اِذ اَج 
َبِعِب ادِهَٖب ِصْْيًاَ ن  َخجمََك 
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 36. సూరహ్్ యా-స్త్న్ 

ఈ సూరహ్ చదువట్ం వలా చాల్ల పుణాాలున్యనయని ఎనోన దైవప్ర వక్త  

(‘స’అ.స.) ప్ర వచన్యలున్యనయి. ఇది ఖుర్ఆన్ యొక్ా హ్ృద్య్ం. మానవునికి 

మరణ సమయం ఆసననమైెనపుపడు అతని దగగ ర ఈ సూరహ్ చదవాలని 

ఉలాేఖన్యలు (రివాయాత్లు) ఉన్యనయి. కాని ఈ ఉలాేఖన్యలు పూరిత గా పార మాణక్ 

మైెనవి (‘స’హీ’హ్) అని నిరూపంచ బడలేదు. ఈ సూరహ్లో మానవుని నైతిక్ 

బ్దధ్ాతలు వివరించబడా్డయి. ఇది మధ్ా మకకహ్ కాలంలో అవతరింప్ 

జేయబడింది, బహుశ్వ సూరహ్ అల్-ఫురాు న్ (25)కు ముందు. 83 ఆయాతులునన 

ఈ సూరహ పేరు మొద్టి ఆయత్ నుండి తీస్కోబడింది. ఈ 6 (34-39) సూరాహ 

ల సమూహంలో ఇది 3 వది. 

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాపాదాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. యా-స్త్న్. 1  

2. వివేక్ంతో నిండిఉనన ఖుర్ఆన్ స్తకిిగా!  

3. (ఓ ము'హమమద్!) నిశుయంగా, నీవు 

సందేశ హరులలో ఒక్డవు. 2  

4. (నీవు) రుజు మారగ ంపైె ఉన్యనవు.  

5. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) సరవ శకిత మంతుడు, 

అపార క్రుణాప్ర దాత దావరానే అవతరింప్ 

జేయ బడింది. 3   

6. ఏ జ్ఞతివారి తండిర -త్కతలైతే హెచురిక్ 

చేయబడక్, నిరాకిుాలై ఉన్యనరో, వారిని 

హెచురించట్లనికి. 4  

 

1) యా-స్త్న్: ఈ రెండు అక్ష్రాలు కూడ్డ, ఇతర అక్ష్రాలవల ముఖతర ఆత్ల లోనివే! 

కావున వీట్ నిజ అరాం ఎవరికీ తెలియదు. కొందరు దీని అరాం : 'ఓ మానవుడ్డ!' అని 

అంట్లరు. మరి కొందరు: 'ఇది దైవప్ర వక్త  ('స'అ.స.)ను సంబోధిస్ర ంది,' అని అంట్లరు.  

2) మక్ాహ ముషిర కులు: 'నీవు దైవప్ర వక్త వు కావు!' అని ము'హమమద్ ('స'అ.స.)తో 

అనేవారు. చూడండి, 13:43 దానికి జవాబ్దగా ఈ ఆయత్  అవతరింప్జేయబడింది.  

3) చూడండి, 34:50.  

4) చూడండి, 6:131-132.  

ََِنَالرَِّحْيمَِالرََّْحََٰالِٰلَِِمْسِبَ
ََََممهَيٰٓسَ

الُْقْراٰنَِ َيحضَِكْيِمَاِْلَ َو 
َالُْمرَْنََّاَِ َل ِمن  َك  لِْْي  َيحضََس 

َِصَ  ٰ ْست قِْيٍمَالَع  َىجتٍََطَمُّ
زِيْزَِالرَِّحْيِمَ َالْع  ََيحضَت ْْنِيْل 

ُهْمََ َاٰب آؤُُهْمَف  اَ٘اُنِْذر  َق ْوًماَمَّ ِلُْنِذر 
َ َََغٰفِلُْون 
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7. వాసర వానికి వారిలో అనేకులను గురించి 

మా వాకుా నిరూపతమైెనది, కావున వారు 

విశవసించరు. 5  

8. నిశుయంగా, మేము వారి మెడలలో 

ప్ట్లట లు వేశ్వము. 6  అవి వారి గడా్డల వరకు 

వున్యనయి. కావున వారి తలలు నికిా 

వున్యనయి.   

9. మరియు మేము వారి ముందు ఒక్ అడాు 

(తెర)ను మరియు వారి వెనుక్ ఒక్ అడాు 

(తెర)ను నిలబట్లట ము. మరియు మేము 

వారిని క్పప వేశ్వము అందువలా వారు ఏమీ 

చూడలేరు.  

10. మరియు నీవు వారిని హెచురించిన్య, 

హెచురించక్పోయిన్య, వారిపైె సమానమే, 

వారు విశవసించరు!  

11. నిశుయంగా, ఎవడైతే హితబోధ్ను 

అనుసరిసూర , అగోచరుడైన అనంత క్రుణా్

మయునికి భయప్డత్కడో! అతనిని మాతర మే 

నీవు హెచురించగలవు. అతనికి క్ష్మాభిక్ష్ 

మరియు గౌరవ ప్ర దమైెన ప్ర తిఫలం (సవరగ ం) 

లభిస్ర ందనే శుభవారత ను అందజేయి.  

12.  నిశుయంగా, మేము మృతులను 

సజీవులుగా చేస్తర ము. మరియు మేము వారు 

చేసి ప్ంపన మరియు తమ వెనుక్ విడిచిన 

చిహానలను కూడ్డ వార సిపెట్లట ము. 7  మరియు 

 

5) 'నేను జినానతులు మరియు మానవులతో నరకానిన నింపుతాను!' చూ. 32:13, 

38:85.  

6) చూడండి, 13:5 మరియు 34:33.  

7) ఎవడైతే ఇసా్తంలో ఒక్ మంచి ప్నిని పార రంభిస్తర డో అతనికి దాని పుణా ఫలితం లభిస్ర ంది. 

అంతేగాక్, అతని తరువాత ఇతరులు దానిపైె నడిస్వర   ఆ అనుసరించే వారి పుణాంలో ఎట్ట  

తగిగ ంపు లేకుండ్డ  ఆ పుణాం కూడ్డ అతనికి లభిసూర  ఉంట్లంది. ఇక్ ఒక్డు చెడాప్ని 

పార రంభిస్వర  అతనికి దాని శక్ష్ కాక్, దానిపైె నడిచే వారందరి పాపాలశక్ష్ కూడ్డ విధించ 

ْوُلَ الْق  َ قَّ ح  ْدَ َِل ق 
ا ْكَث  َ

ٰ٘ لَع  هِْمَََ
َيُْؤِمُنوَْ ُهْمَل  َف  ََََن 

لَََْاِنََّا ع  َ٘ا ْعنَ نَ ج  ََقََِااَِِفْ ِهْمَا ْغلًَٰلَف ِِه 
َ َاَِل  ُحْون  ْقم  ُهْمَمُّ ََََاْل ْذق اِنَف 

اََ دًّ س  ا يِْديِْهْمَ َ ب ْْيِ ِمْنَْۣ لْن اَ ع  و ج 
يْنُٰهْمَ ف ا ْغش  اَ دًّ س  لْفِِهْمَ خ  وَِّمْنَ

وَْ َُيْبِِصُ ُهْمَل  َف  ََََن 
آَ و  ْرت هَُو س  ء ا نْذ  ل ْيِهْمَ ع  ل ْمَْمٌََءَ ا ْمَ
َيُْؤِمُنوَْرَُْتْنذَِ َُهْمَل  َََن 

اَُتْنِذرَُ َََاِنَّم  َِش  َو خ  ِْكر  َاّلي ِنَاتَّب ع  م 
ْيِبَََالرََّْحٰنَ  ٍةَمجتََبِالْغ  ْغفِر  بِم  هَُ ْ ِ ف ب ّشي

رِيٍْمَ
ا ْجٍرَك   ََوَّ

َ
ن ْكُتُبَ ْوٰٰتَو  الْم  َ ُْنَنُْْحِ اَاِنَّاَن  َم 

ُمْوا َق دَّ اٰث ار ُهمََْ َو  َْخمشَ َش  َ ُّكَّ ٍءََو 
ْينَٰ َ٘ا ْحص  ََُهَِِفْ بِْْيٍ اٍمَمُّ َخجمَاِم 
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ప్ర తి విష్యానిన మేము సపష్ట మైెన గాంధ్ంలో 

వార సి ఉంచాము.  

13.  వారికి - ఒక్ ప్ట్ట ణ వాస్ల వదాకు 

ప్ర వక్త లు వచిునపుపడు జరిగిన - గాధ్ను 

ఉదాహరణగా వివరించ్చ. 8   

14.  మేము వారి వదాకు ఇదారిని ప్ంప్గా 

వారు ఆ ఇదారినీ అబదీధ కులని 

తిరసారించారు. అపుపడు మేము వారిని 

మూడవ వానితో బలప్రచాము. అపుపడు 

వారు, వారితో: "నిశుయంగా, మేము (మీ 

వదాకు ప్ంప్బడిన) సందేశహరులం." అని 

అన్యనరు.  

15.  (దానికి ఆ నగరవాస్లు) ఇల్ల 

అన్యనరు: "మీరు కేవలం మా వంట్ 

మానవులే మరియు అనంత 

క్రుణామయుడు మీపైె ఏ (సందేశ్వనీన) 

అవతరింప్జేయలేదు. మీరు కేవలం 

అబదాధ ల్లడుతున్యనరు?" 9  

16.  (ఆ ప్ర వక్త లు) అన్యనరు: "మా 

ప్ర భువుకు తెలుస్, నిశుయంగా మేము మీ 

వదాకు ప్ంప్బడిన సందేశహరులము!  

17.  "మా బ్దధ్ాత కేవలం మీకు సపష్ట ంగా 

సందేశ్వనిన అందజేయట్మే!"  

 

బడుతుంది ('స'హీ'హ్ ముసాిం). ఒక్ వాకిత  మరణంచిన తరువాత అతని క్రమలు 

ఆగిపోత్కయి. మూడు విష్యాలు తప్ప. (i) జాానం దేనితోనైతే ఇతరులు ల్లభం 

పందుతూ ఉంట్లరో! (ii) పుణాాతుమలైన స్ంతానం ఎవరైెతే చనిపోయిన తలిదండుర ల 

కొరకు పార రాిసూర  ఉంట్లరో! (iii) 'స్ద్ఖహ్్ జారియ్హ్్ దేనితోనైతే అతడు మరణంచిన 

తరువాత కూడ్డ, ప్ర జలు ల్లభం పందుతూ ఉంట్లరో! ('స'హీ'హ్ ముసాిం).  

8) ఈ నగరం అంటాకియా - ఇప్పట్ ఇసర ంబూల, కావచుని కొందరు వాాఖ్యాత లన్యనరు.  

9) చూడండి, 6:91 మరియు 34:31.  

مََّ ل ُهْمَ َو اَْضِْبَ ا ْصٰحب  ث ًَلَ
ََ لُْون  اَالُْمرْس  آء ه  ْري ةِجحمَاِْذَج  ََممهَالْق 

َ
اَ بُوُْهم  ذَّ َف ك  ِْهُمَاْثن ْْيِ

لْن اَ٘اِل  اِْذَا رْس 
قَ  ف  بِث الٍِثَ ْزن اَ زَّ ع  اِنَّاَ٘ف  ُْكْمََََالُْو٘اَ اِل 

َ لُْون  رْس   َمُّ

ََ

مَ ق َ ا نَْالُْواَ ميَِتَُاَ٘ َ ٌ ب ّش  َ اِلَّ اَْ٘مَ و م  ْثلُن احملَ
ل َ َََْا نْز  ِمْنََش  ا نُْتْمَءٍَالرََّْحُٰنَ اِْنَ حملَ

َ َت ْكِذبُْون   ََاِلَّ

َ
َ بُّن َاق الُْواَ َر  ُْكْمَََ اِل  اِنَّاَ٘ ي ْعل ُمَ

َ لُْون  ََل ُمرْس 

ل ْين اَ٘اَِ اَع  َاْْل لُٰغَو م  َلَّ ََالُْمبِْْيُ
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18.  (ఆ నగరవాస్లు) అన్యనరు: 

"నిశుయంగా మేము మిమమలిన ఒక్ 

దుశికునంగా ప్రిగణస్ర న్యనము. మీరు 

దీనిని మానుకోక్పోతే, మేము మిమమలిన 

రాళితో కొట్ట  చంపేస్తర ము. మరియు మా 

నుండి మీకు బ్దధాక్రమైెన శక్ష్ ప్డుతుంది."  

19.  (ఆ ప్ర వక్త లు) అన్యనరు: "మీ 

అప్శకునం మీ వెంట్నే ఉంది. 10  మీకు చేస్వ 

హితబోధ్ను (మీరు అప్శకునంగా ప్రిగణస్ర  

న్యనరా)? అది కాదు, అసలు మీరు మితిమీరి 

పోయిన ప్ర జలు." 11  

20.  ఆ నగరపు దూర పార ంతం నుండి ఒక్ 

వాకిత  ప్రిగతుర కుంటూ వచిు ఇల్ల అన్యనడు: 

"ఓ న్య జ్ఞతి ప్ర జల్లరా! ఈ సందేశహరులను 

అనుసరించండి!  

21.  'మీ నుండి ఎల్లంట్ ప్ర తిఫల్లనీన కోరని 

వారిని (ఈ సందేశహరులను) అనుస 

రించండి! వారు సన్యమరగ ంలో ఉన్యనరు.  

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

 

10) చూడండి, 17:13. 

11) చూడండి, 10:12. 

----- 

اَِ َََْنََّاق الُْو٘اَ ْيَّ َِت ط  ب َّْمََمجتََمَْكَُن اَ ل ل ئِْنَ
َُْج نَّكَُت َ ل َن  نَُّكْمََنْت ُهْواَ سَّ ل  م  و  ْمَ

اٌبَا ِلٌْمَ ذ  ِنَّاَع  َمي
َ َ

ط َ ع ُكمَْآَق الُْواَ مَّ َئِرُُكْمَ ا ئِْنََمحشَ
ِْرُتمَْ َمحشََُذكي َّْسِفُْون  مُّ ق ْوٌمَ ا نُْتْمَ ب ْلَ
ََ
َو جَ  ا قْص  ِمْنَ ر ُجٌلََآء َ ِدْين ِةَ الْم  اَ
ََّ َٰحمسََْسٰعَي ي َ ْومَِق ال  َاتَّبُِعواَالُْمرْسَ ََق  لِْْي 
ََيحض

مَ  ا ْجًراََاتَّبُِعْواَ ي ْسـ  لُُكْمَ َ لَّ ْنَ
َ ْهت ُدْون  َََََوَُّهْمَمُّ

 


