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47. [(*)] ఆ (అంతిమ) ఘడియ జా్ఞనం 

కేవలం ఆయనకే చందినది. 25 మరియు 

ఆయనకు తెలియకుండా ఫలాలు పుష్ప 

కోశాల 26 నండి బయటికి రావు మరియు 

ఆయనకు తెలియకుండా ఏ స్త్ర ీ కూడా 

గర్భం దాలచదు మరియు ప్ర సవంచదు. 

మరియు ఏ దినమునైతే వారిని పిలిచి: 

"మీరు నాకు సాటి కలిపంచే ఆ భాగ-

సాాములు ఎకకడునాారు?" అని అడిగితే, 

వారు ఇలా జవాబిసార రు: "మాలో ఎవాడు 

కూడా దీనికి సాక్ష్యం ఇచేచవాడు లేడని, మేము 

ఇదివర్కే మనవ చేసుకునాాము!"  

48. మరియు వారు ఇంతకు పూర్ాం 

ఆరాధంచే వార్ంతా వారిని తయజంచి 

ఉంటారు. మరియు తమకు తపిపంచుకునే 

మార్గ ం లేదని వారు గర హిసార రు. 27  

49. మానవుడు మేలుకొర్కు ప్రర రిిస్తర  

ఎనాడూ అలసిపోడు. కాని ఒకవేళ అతనికి 

ఏదైనా ఆప్ద కలిగితే, అతడు ఆశ వదిలి 

నిరాశచందుతాడు. 28   

50. మరియు ఒకవేళ మేము అతనికి ఆప్ద 

కాలం దాటి పోయిన తరాాత మా 

కారుణ్యయనిా రుచి చూపిస్తర  అతడు 

తప్పకుండా ఇలా అంటాడు: "ఇది నా హకేక! 

మరియు పునరుతిానదినం వసుర ందని నేన 

భావంచన. మరియు ఒకవేళ నేన నా 

ప్ర భువు వదద కు మర్లించబడినా! 

నిశచయంగా, నాకు ఆయన దగగ ర్ మేలే 

 

25) చూడండి, 7:187 మరియు 79:44.  

26) అక్మామ్: Sheath, Bud, Calyx, పుష్ప కోశం, కవచం, ఒర్, పొర్, తొడిమ.  

27) చూడండి, 18:53.  

28) చూడండి, 11:9.  

د   ْهِ يُري ةِ  اَِلي اعي ُْرُج  محش  ِعلُْم السَّ ا َتي ويمي
م ِ   نْ مِ  رٍٰت  ا ثيمي ويمي ا  اِمهي ايْكمي ْن 

اُنْ  ِمْن  ِْمُل  اَِلَّ ضي تي َلي  وي   ٰث َتي  ُع 
اييْني  محش  بِعِلِْمه   ُينيادِيِْهْم  ييْومي  وي

اٰذينّٰكي  قيالُْوْ٘ا  ٓءِْيحمل  َكي ِمْن    حملُُشي اِمنَّا  مي
ِهْيٍد    ممه شي

 
 
 

نُْوا ييْدُعْوني ِمْن   ا َكي ْنُهْم مَّ لَّ عي ويضي
ْبُل  ا  قي ن ْوا مي ي  ويظي ِ ل ِْن ّمَّ   ْيٍص  ُهْم م 
 

اُن   اَْلِنْسي يْسـ يُم  ي ٓ   ِمنْ َلي    ءِ ُدعي
ييـ ُوٌْس  اْْليْيِ  في الَّشَّ   ُه  سَّ مَّ اِْن  وي حمس 
ُنْوٌط    قي

بيْعِد   ِمْنْۣ  ِنَّا  م  ريْْحيًة  ذيقْنُٰه 
اي ليئِْن  وي

ا ِلْ  يُقْولينَّ ٰهذي ْتُه َلي سَّ آءي مي َّ اْ٘   حملَضي ويمي
 ِ قيآئ ةي  اعي السَّ ليئِنْ مي ايُظن   وَّ   ًةحمل 

اِٰل   ْ٘ ر ِجْعُت  ْ ِ ب  عِ   ري ِلْ    ه  ْندي اِنَّ 
يلْ  ُرْوا  فيلي مجت  ٰن سْ حُ ل في كي ِْيني  اَّلَّ  َّ ُننيب َِئي
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ఉంటంది." కాని మేము సతయ-తిసాకరులకు 

వారు చేసిన కర్మలన గురించి వారికి తప్పక 

తెలుపుతాము మరియు వారికి భయంకర్ 

మైన శిక్ష్న రుచి చూపిసార ము.  

51. మరియు ఒకవేళ మేము మానవుణి్ణ 

అనగర హిస్తర , అతడు ముఖం తిిపుపకుంటాడు. 

తన (కు నచిచన) ప్ర కకకు తిరిగిపోతాడు.  

తనపై ఆప్ద వచిచనపుపడు మాతిం 

సుదీర్ఘ మైన ప్రర రి్నలు చేస్త వాడిగా 

మారిపోతాడు.  

52. ఇలా అన: "ఏమీ? మీరు ఆలోచిం 

చారా? ఒకవేళ ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) అలాాహ్ 

తర్ఫు నండి వచిచ ఉండి మీరు దానిని 

తిర్సకరిస్తర , దానిని వయతిరేకించటంలో చాలా 

దూర్ం పోయిన వాని కంటే ఎకుకవ 

మార్గ భర ష్టు డెవడు?"  

53. ఇక తార్లోనే మేము వారికి మా 

సంకేతాలన (ఆయాత్లన), వారి చుట్టు  

ఉనా ఖగోళంలో 29 మరియు వారి యందున 

చూపుతాము; చివర్కు ఇదే (ఈ ఖుర్ఆనే) 

సతయమని వారికి సపష్ు మవుతంది. ఏమీ? నీ 

ప్ర భువు! నిశచయంగా ఆయనే ప్ర తి దానికి 

సాకిి, అనే వష్యం చాలదా?  

54. అది కాదు! నిశచయంగా, వారు తమ 

ప్ర భువున కలుసుకునే వష్యం ప్టా 

సందేహంలో ప్డివునాారు. జ్ఞగర తర ! 

నిశచయంగా, ఆయన ప్ర తిదానిని చుటు ముటిు  

ఉనాాడు.  

***** 

 

29) ఉదాహర్ణకు స్తర్య-చందుర లు, రాతిిం-బవళా్ల, గాలి-వానలు మొదలైనవ.      *** 

ِْن   م  نَُّهْم  ُِذْيقي َلي وي ِملُْواحمس  عي ا  بِمي
لِْيٍظ  اٍب غي ذي     عي

 
ايْعريضي  اِن  اَْلِنْسي ي  ْمنيا لَعي اينْعي  ْ٘ اِذيا وي

مي  اِذيا  وي مجت  انِبِه  نياٰبِجي فيذُ سَّ وي الَّشَّ   ْو  ُه 
رِيٍْض  ٍٓء عي     ُدعي

ِ ِعْنِد  ني ِمْن  َكي    اِنْ مْ ْيتُ قُْل ايريءي    اّللّٰ
ْن ُهوي   ل  ِممَّ ْن ايضي ْرُتْم بِه  مي في ُثمَّ كي

اٍقْۣ بيعِْيٍد     ِِفْ ِشقي
 

 ْ٘ ِفْ وي اَْلٰفياِق  ِِف  اٰيٰتِنيا  ُُنِيِْهْم  سي
اينَّ  يُهْم  ل ي  ييتيبيَّيَّ ّٰتّٰ  حي ُه  اينُْفِسِهْم 

ييْكِف  ايوي محش  اْْليق   يْم  ب ِكي ل اينَّه     بِري
 ٰ ْ  ُك ِ لَعي    ِهْيٌد شي  ءٍ شي
 

آءِ   ِْن ل ِقي ْ٘ اِنَُّهْم ِِفْ ِمْرييٍة م  ب ِِهمْ ايَلي   محش ري
ِْيٌط  ٍء ّم  ْ ِ شي

ْ٘ اِنَّه  بُِكل   خجم ايَلي
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 42. సూరహ్ అష్్-షూరా 

అష్-షూరా: సలహా. వ'హీ, దివయజా్ఞన అవతర్ణ సతయమని ఈ స్తర్హ్ మొదటి 

మరియు చివరి ఆయాతలలో వశదీకరించబడింది. ప్ర వకత లందరూ ఒకే ఒకక సతయ 

ప్ర చార్ం చేశారు. అంటే అలాాహ్ (సు.త.) ఉనాాడు. ఆయనే! ఒకేఒకక ఆరాధ్యయడు 

మరియు ప్ర భువు. ఆయనన పోలినది వశాంలో ఏదీలేదు. ఆయనన దేనితోనూ 

పోలచలేము. ఆయన వవర్ణకు అతీతడు. ఆయన తన సృష్టు పై కారణ-

పరిణామాల శాసనానిా వధంచాడు. కావున మానవుడు ఈ జీవతంలో చేసిన దాని 

ఫలితానేా వచేచ (ప్ర్లోక) జీవతంలో అనభవసార డు. మక్కహలో అవతరింప్ 

జేయబడిన ఈ స్తర్హ లో 53 ఆయాతలు ఉనాాయి. దీని పేరు 38వ ఆయత్ 
నండి తీసుకోబడింది. ఈ 7 (40-46) స్తరాహ ల సమూహంలో ఇది 3వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. 'హా-మీమ్.  

2. 'ఐన్-స్త్న్-ఖాఫ్.  

3. (ఓ ము'హమమద్!) సర్ా శకిత మంతడూ,  

మహావవేకవంతడూ అయిన అలాాహ్ ఇదే 

వధంగా నీకూ మరియు నీ కంటే ముందు 

వచిచన వారికి కూడా దివయజా్ఞనం (వ'హీ) 

అవతరింప్జేశాడు. 1  

4. ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో 

ఉనాదంతా ఆయనకు చందినదే. ఆయన 

మహోనాతడు, సర్వాతర ముడు.  

 
1) ఏ వధంగానైతే దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)పై దివయజా్ఞనం అవతరింప్జేయబడిందో, అదేవధంగా 

అత నికి ముందు వచిచన ప్ర వకత ల ('అ.స.ల)పై కూడా అవతరింప్జేయబడింది. దైవప్ర వకత  

('స'అ.స.) పై వ'హీ అవతర్ణన గురించి, ఒక 'స'హాబీ (ర్'ది.'అ.), దైవప్ర వకత  

('స'అ.స.)న ప్ర శిాంచగా ఇలా అనాారు: ''కొనిాసారాు అది (వ'హీ) నా దగగ ర్కు ఘంటల 

శబద ంవలే వసుర ంది. ఇది చాలా కఠిన తర్మైనది. అది ఆగిన తరువాత నాకు అంతా 

కంఠసర మైపోతంది. కొనిాసారాు దైవదూత ('అ.స.) మానవ రూపంలో వచిచ నాకు 

చబుతాడు. అతన చపిపనదంతా నాకు జా్ఞప్కమై పోతంది.'' 'ఆయి'ష్హ్ (ర్.'అనాా) 

అనాారు: ''నేన వప్రీతమైన చలికాలంలో కూడా, వ'హీ అవతర్ణ ముగిసిన తరువాత, 

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)న చెమటలో మునిగి పోవటానిా చూశాన. అతని ('స'అ.స.) 

నదుటి నండి చమట బిందువులు కార్టం కూడా చూశాన.'' ('స. బు'ఖారీ). 

ِ ِمْسِب    الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّللّٰ
 ممه ٰحٓم 

   ٓعٓسٓق 
يُوْ  ٰذلِكي  ْ٘ كي اِ ِحْ وي ْكي  اَِلي ِْيني    اَّلَّ لي 
حمل   ْبلِكي ُ ِمْن قي ِزيْ ْل ا   اّللّٰ ُم  اْْليِكيْ   زُ عي  

ا ِِف اَْليْرِض  ٰموِٰت ويمي ا ِِف السَّ محش  َلي  مي
ِظْيُم  ُهوي وي  ِِل  الْعي    الْعي
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5. ఆకాశాలు పైనండి దాదాపు పేర లి 

పోననాాయి. మరియు దైవదూతలు తమ 

ప్ర భువు ప్వతితన కొనియాడుతూ, 

ఆయనన సుర తిస్తర  ఉనాారు మరియు 

భూమిలో ఉనా వారి కొర్కు క్ష్మాప్ణ 

కోరుతనాారు. చూడండి, నిశచయంగా 

అలాాహ్! ఆయనే క్ష్మాశీలుడు, అప్రర్ 

కరుణ్యప్ర దాత.  

6. మరియు ఎవరైతే ఆయనన వదలి 

ఇతరులన తమ సంర్క్ష్కులుగా చేసుకుం 

టార్వ, వారిని అలాాహ్ కనిపటు కొని ఉనాాడు. 

మరియు నీవు వారికి బాధ్యయడవు కావు. 2  

7. మరియు ఈవధంగా మేము నీపై ఈ 

ఖుర్ఆన్ న, అర్బీ భాష్లో, దివయజా్ఞనం 

(వ'హీ) దాారా అవతరింప్జేశాము. 3 దానితో 

నీవు ఉముమల్-ఖురా (మకకహ) 4 మరియు 

దాని చుటు  ప్ర కకల వారిని హెచచరించటానికి 

మరియు – దాని గురించి ఎలాంటి 

సందేహంలేని – ఆ సమావేశ దినానిా గురించి 

హెచచరించేందుకు కూడాన.5  (ఆ ర్వజు) ఒక 

వర్గ ం వారు సారాగ నికి పోతారు, మరొక వర్గ ం 

వారు మండే నర్కాగిాలోకి పోతారు.  

8. మరియు ఒకవేళ అలాాహ్ కోరితే 

వార్ందరినీ ఒకే సమాజంగా చేసి ఉండే 

వాడు!6  కాని ఆయన తాన కోరిన వారిని 

 
2) నీ బాధయత కేవలం మా సందేశానిా వారికి అందజేయటమే! 

3) చూ. 14:4, 13:37, 19:97 ప్ర తి ప్ర వకత  ('అ.స.) తన కాలపు ప్ర జల భాష్నే 

మాటాాడేవాడు. 

4) ఉమ్ముల్-ఖురా: అంటే నగరాల తలాి. మకకహ యొకక మరొక పేరు. ఇది అతి ప్రర చీన 

నగర్ం. చూడండి, 6:92.  

5) పునరుతిానదినం: సమావేశ దినం ఎందుకు అనబడిందంటే, ఆ ర్వజు అనిా తరాలకు 

చందిన మానవులు, మంచివారు, చడడ వారు, వశాాసులు, అవశాాసులు అందరూ 

సమావేశప్ర్చ బడతారు.  

6) చూడండి, 5:48, 16:93, 10:19.  

ِمْن   ْرني  طَّ ييتيفي ٰموُٰت  السَّ اُد  تيكي
ب ُِحْوني ِِبيْمِد    فيْوقِِهنَّ  ُة يُسي ٰٓئِكي ل الْمي وي

ِ ري  يْستيْغفِ   ِهمْ ب  ي ِِف وي ْن  لِمي ُرْوني 
ْ٘ محش  اَْليْرِض  ي   نَّ اِ   ايَلي الْ   اّللّٰ ُفْوُر  ُهوي  غي
    الرَِّحْيُم 

ايْوَِليآءي  ُدْونِه ْ٘  ِمْن  يُذْوا  اَتَّ ِْيني  وياَّلَّ
 ُ اينْتي   اّللّٰ  ْ٘ ا ويمي ليْيِهْمحمس  عي فِْيٌظ  حي

كِْيٍل  ليْيِهْم بِوي   عي

ْكي  ْ٘ اَِلي ْينيا ٰذلِكي ايوْحي كي بِي    وي ري ا قُْراٰنًا عي
نْ  ويمي الُْقٰري  اُمَّ  ُْنِذري  ِ حي ّل  يهي وْ   ا ل

فِْيهِ ُتْنِذري  وي  يْبي  ري َلي  اْْليْمِع  محش ييْومي 
عِْيِ   فيِريٌْق ِِف السَّ   فيرِيٌْق ِِف اْْلينَِّة وي

 
 
 

آءي   يْو شي ل ُ وي ةً    اّللّٰ اِحدي ًة وَّ ليُهْم اُمَّ يعي ْلي
آ  َّشي ي ْن  مي ي ْدِخُل  لِٰكْن  ِِفْ ءُ وَّ  
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తన కరుణకు ప్రతిలుగా చేసుకుంటాడు. 7  

మరియు దురామరుగ ల కొర్కు, ర్కిించే వాడు 

గానీ సహాయప్డేవాడు గానీ ఎవాడూ 

ఉండడు.  

9. లేక, వారు ఆయనన వదిలి ఇతరులన 

సంర్క్ష్కులుగా చేసుకునాారా?  కానీ 

అలాాహ్! కేవలం ఆయనే సంర్క్ష్కుడు 

మరియు ఆయనే మృతలన బర తికించే 

వాడు మరియు ఆయనే ప్ర తీదీ చేయగల 

సామరి్యం (అధకార్ం) గలవాడు.  

10. మరియు మీరు ఏ వష్యానిా 

గురించి భేదాభిప్రర యాలు కలిగి వునాార్వ, 

దాని తీరుప అలాాహ్ వదద నే ఉంది. 8  ఆయనే 

అలాాహ్! నా ప్ర భువు, నేన ఆయననే నముమ 

కునాాన మరియు నేన ప్శాచతార ప్ంతో 

ఆయన వైపునకే మర్లుతాన.  

11. ఆయనే ఆకాశాలు మరియు భూమి 

యొకక సృష్టు కి మూలాధారి. ఆయన మీలో 

నండే మీ కొర్కు జంటలిా మరియు 

ప్శువులలో కూడా జంటలిా చేశాడు. 9 ఈ 

వధంగా ఆయన మిమమలిా వాయపింప్ 

జేసుర నాాడు. ఆయనకు పోలింది ఏదీలేదు. 10  

మరియు ఆయన సర్ాం వనేవాడు, సర్ాం 

చూస్తవాడు.  

12.  ఆకాశాల యొకక మరియు భూమి 

యొకక తాళపుచవులు ఆయన వదద నే 

ఉనాాయి. ఆయన తాన కోరిన వానికి 

జీవనోప్రధని పుష్కలంగా ప్ర సాదిసార డు 

మరియు (తాన కోరిన వానికి) దానిని 

 

7) చూడండి, 14:4 మరియు 22:16.  

8) చూడండి, 5:101.  

 9) చూడండి, 16:72.  

10) ఆయన (సు.త.) తో పోలచదగినది వశాంలో ఏదీలేదు. చూడండి, 6:100, 112:4.  

ِْن    محشريْْحيتِه   م  يُهْم  ل ا  مي لُِمْوني  ويالظّٰ
      نيِصْيٍ  َلي  وَّ ِل ٍ وَّ 
 

ايْوَِليآءي  ُدْونِهْ٘   يُذْوا ِمْن  ُ مجت  ايِم اَتَّ   فياّللّٰ
وي  ِل   الْوي وي   ُهوي ُهوي  ْوٰٰتحمس  الْمي   ُهوي يُْْحِ 

ٍء قيِديٌْر  ْ ِ شي
ٰ ُك   خجم لَعي

 
 ْ شي ِمْن  فِْيهِ  اْختيليْفُتْم  ا  ٍء  ويمي

ِ   فيُحْكُمه ْ٘ اِلي  ُ ذٰلُِكُم  محش  اّللّٰ ْ   اّللّٰ ِ ب    ري
ُْت تي  ْيهِ لي عي  َّكَّ ْهِ اُنِْيُب وي اَِلي    حمط وي
 

اَْليْرِض  وي ٰموِٰت  السَّ عيلي محش  فياِطُر  جي
ايْزوياًجا  اينُْفِسُكْم  ِْن  م  ليُكْم 
ؤُُكْم   ييْذري ايْزوياًجامجت  اِم  اَْلينْعي وَِّمني 

ْ محش  فِْيهِ  شي ِمْثلِه   كي ُهوي  وي مجت  ءٌ لييْسي 
ِميْ     ُع اْْليِصْيُ السَّ

 
اَِلْدُ  قي مي اَْليرْ   ِت ٰموٰ سَّ ال  َلي   مجت  ِض وي

ييْقِدرُ  وي آُء  َّشي ي ْن  لِمي ِْزقي  الر  محش ييبُْسُط 
لِْيٌم  ٍء عي ْ ِ شي

   اِنَّه  بُِكل 
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మితంగా ఇసార డు. నిశచయంగా, ఆయనకు 

ప్ర తిదాని గురించి బాగా తెలుసు. (1/8)  

13. * ఆయన, నూ'హ్కు వధంచిన (ఇసాాం) 

ధరామనేా, మీ కొర్కు శాసించాడు; మరియు 

దానినే (ఓ ము'హమమద్!) మేము నీకు దివయ 

జా్ఞనం (వ'హీ) దాారా అవతరింప్జేశాము; 

మరియు మేము దానినే ఇబార హీమ్, మూసా 

మరియు 'ఈసాలకు కూడా వధగా జేశాము. 

ఈ ధరామనేా సిాపించాలని 11 మరియు దాని 

గురించి భేదాభిప్రర యాలకు గురి కాకుండా 

ఉండాలని. నీవు దాని వైపునకు పిలిచేది 

బహుదైవారాధకులకు ఎంతో సహింప్ 

లేనిదిగా ఉంది. అలాాహ్ తాన కోరిన వానిని 

తన వైపునకు ఆకరిిసార డు మరియు 

ప్శాచతార ప్ంతో తన వైపునకు మర్లేవానికి  

మార్గ దర్శకతాం చేసార డు. 12   

14. మరియు వారి వదద కు (సతయ) జా్ఞనం 

వచిచన తరువాతనే – వారి ప్ర్సపర్ దేాష్ం 

వలా – వారి మధయ భేదాభిప్రర యాలు 

వచాచయి. మరియు ఒక నిరిీత కాలపు 

వాగాద నం నీ ప్ర భువు తర్ఫు నండి చేయబడి 

ఉండకపోతే, వారి మధయ తీరుప ఎపుపడో 

 

11) అదీ్దను: ధర్మం అంటే అలాాహ్ (సు.త.)న వశాసించి ఆయన అదిాతీయానిా నమిమ, 

ఆయన ప్ర వకత  ('అ.స.)లన అనసరించి, ఆయన ష్రీయత్పై నడవటం. ప్ర వకత లందరి 

ధర్మం ఇదే! చూడండి, 2:213. కాని వారి ష్రీయత్లలో కొనిా భేదాలు ఉండవచుచ. 

(చూడండి, 5:48) అందుకే దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) అనాారు: 'మేము (ప్ర వకత లం) అంతా 

సోదరులం. మా అందరి ధర్మం ఒకకటే ఇసా్ం!' ('స'హీ'హ్ బు'ఖారీ).  

12) అలాాహ్ (సు.త.), అతనికే మార్గ దర్శకతాం చేసార డు, ఎవడైెతే సాయంగా, అలాాహ్ 

(సు.త.) వైపునకు మర్లుతాడో! ఇక ఎవడైెతే మార్గ భర ష్ు తాానిా ఎనాకుంటాడో, 

ఆయన (సు.త.), అతనిని దానిలో వదలుతాడు. అలాాహ్ (సు.త.) దృష్టు లో, ఆయన 

(సు.త.) కు వధేయత (ఇసాాం) మాతిమే నిజమైన ధర్మం. చూ. 3:19, 3:85, 21:92 

మరియు 23:52.  

ويّٰصّٰ  ا  مي ِيِْن  ال  ِني  م  ليُكْم  عي  ي ُشي
ْكي   اَِلي  ْ٘ ْينيا ايوْحي ِْيْ٘  اَّلَّ وَّ نُوًْحا  ا وي بِه   مي

ْينيا بِه ْ٘   ُموْٰٰس  ويصَّ   ويِعيْٰسْ٘ اِبْرٰهِْيمي وي
رَّقُْوا فِْيهِ وا ال ِ مُ ايقِيْ   اينْ  َلي تيتيفي محش ْيني وي

تيْدُعوُْهْم   ا  مي الُْمَّْشِكَِّْيي  ي  لَعي ُُبي  كي
ْهِ  ُ محش  اَِلي آُء   ايّللّٰ َّشي ي ْن  مي ْهِ  اَِلي  ْ٘ ْتيِبْ َيي

ْن ي نِْيُب  ْهِ مي ييْهِدْيْ٘ اَِلي     ىجت وي
 
 
  

اَِلَّ  قُْوْ٘ا  رَّ تيفي ا  ا ويمي مي بيْعِد  ِمْنْۣ   
آءيُهمُ  بي بي   لْمُ عِ الْ   جي يْوَلي محش  يْنيُهمْ ْغًياْۣ  ل وي

ِمْن   ْت  بيقي سي ٌة  ِمي ب ِكي َكي ٍل   رَّ ايجي  
ْ٘
اِٰل

بييْنيُهمْ  لَُّقِِضي  ًّم   سي ِْيني  محش  م  اَّلَّ اِنَّ  وي
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జరిగి ఉండేది. 13 మరియు నిశచయంగా, వారి 

తరాాత గర ంధానిా వార్సతాంలో పొందిన 

వారు దాని (ఇసాాంన) గురించి గొప్ప 

సంశయంలో ప్డి ఉనాారు.  

15. కావున నీవు (ఓ ము'హమమద్!) దీని 

(ఈ సతయ ధర్మం) వైపునకే వారిని పిలువు. 

మరియు నీకు ఆజా్ఞపించబడిన వధంగా 

దానిపై సిిర్ంగా ఉండు. మరియు వారి 

కోరికలన అనసరించకు. మరియు వారితో 

ఇలా అన: "అలాాహ్ అవతరింప్జేసిన 

గర ంధానేా నేన వశాసించాన. మరియు మీ 

మధయ నాయయం చేయమని నేన ఆజా్ఞపించ 

బడాడ న. అలాాహ్ యే, మా ప్ర భువు! 

మరియు మీ ప్ర భువు కూడాన, మా కర్మలు 

మాకూ మరియు మీ కర్మలు మీకూ. మా 

మధయ మరియు మీ మధయ ఎలాంటి వవాదం 

ఉండనవసర్ం లేదు. అలాాహ్ మనందరినీ 

సమావేశప్రుసార డు. మరియు ఆయన వైపే 

(మనందరి) గమయసిానముంది."  

16. మరియు అలాాహ్ సందేశం స్త్ాకరించిన 

తరాాత, (స్త్ాకరించిన వారితో) ఆయనన 

గురించి ఎవరు వాదిసార ర్వ, వారి వాదం వారి 

ప్ర భువు సనిాధలో నిర్రి్కమైనది; మరియు 

వారిపై ఆయన (అలాాహ్) ఆగర హం వరుచుకు 

ప్డుతంది మరియు వారికి కఠిన శిక్ష్ 

ప్డుతంది.  

17. అలాాహ్ యే సతయంతో గర ంధానిా 14 

మరియు (నాయయానికి) తిాసున 15  

 

13) చూడండి, 10:19.  

14) గర ంథం అంటే ఇకకడ అనీా దివయగర ంథాలు.  

15) నాయయంగా తూచటానికి తిాసు మాతిమే ఉప్యోగప్డుతంది కాబటిు  తా్రసు పేరొకన 

బడింది. చూడండి, 57:25 మరియు 55:7-9.  

ليِِفْ   بيْعِدهِْم  ِمْنْۣ  الِْكتٰبي  اُْورِثُوا 
ِْنُه مُ  ك ٍ م     يٍْب رِ شي

 
في  لِكي  ْ٘ مجت  اْدعُ فيِِلٰ ا مي كي اْستيقِْم  وي

اي تي َلي  وي   مجتتي اُِمرْ  ويقُْل  مجت  ْهويآءيُهمْ تَّبِْع 
لي   اينْزي  ْ٘ ا بِمي ْنُت  ُ اٰمي كِتٍٰب   اّللّٰ مجت  ِمْن 

بييْنيُكمْ  َِليْعِدلي  اُِمْرُت  ُ محش  وي   ايّللّٰ
ب نيا  ب ُكمْ وي   ري اَُليا محش  ري ايْعمي  ْ٘ يا َلي

الُُكمْ  ايْعمي ليُكْم  ةي    َلي محش  وي ُحجَّ
بي  ُ اي محش  يْنيُكمْ بييْنينيا وي ُع بييْ   ّللّٰ ْمي مجت ا نيني َيي

اِ  ْ وي ْ َلي ِصْيُ هِ ال  ىجت مي
 
 
 

ْوني ِِف   ِْيني ُُييآج  ِ وياَّلَّ ِمْنْۣ بيْعِد    اّللّٰ
ٌة   اِحضي ُتُهْم دي ا اْسُتِجْيبي َلي  ُحجَّ مي

ب ِِهمْ ِعْندي   يُهْم   ري ل ٌب وَّ ليْيِهْم غيضي ويعي
ِديٌْد  اٌب شي ذي    عي

   
ُ اي  اينْزي   ّللّٰ ِْيْ٘  ِ اَّلَّ بِاْْليق  الِْكتٰبي   

لي
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అవతరింప్జేశాడు. మరి నీవు ఏవధంగా 

గర హించ గలవు. బహుశా తీరుపఘడియ 

సమీప్ంలోనే ఉండవచుచ!  

18. దానిని నమమని వారే దాని కొర్కు 

తొందర్పడతారు. మరియు వశాసించిన 

వారు, దాని గురించి భయప్డుతారు 

మరియు అది రావటం నిశచయంగా, 

సతయమేనని తెలుసుకుంటారు. వనండి! 

నిశచయంగా ఎవరైతే తీరుప ఘడియ గురించి 

వాదులాడుతార్వ, వారు మార్గ భర ష్ు తాంలో 

చాలా దూర్ం పోయిన వారే!  

19. అలాాహ్ తన దాసుల ప్టా ఎంతో 

మృదుతాం గలవాడు; ఆయన తాన కోరిన 

వారికి జీవనోప్రధని ప్ర సాదిసార డు. మరియు 

ఆయన మహా బలవంతడు, సర్ా శకిత  

సంప్నాడు.  

20. ఎవడు ప్ర్లోక ఫలానిా కోరుకుంటాడో 

మేము అతనికి అతని ఫలంలో వృధి 

కలిగిసార ము.16  మరియు ఎవడైెతే ఇహలోక 

ఫలానిా కోరుకుంటాడో, మేము అతనికి దాని 

నొసంగుతాము మరియు అతనికి ప్ర్లోకంలో 

(ప్ర తిఫలంలో) ఎలాంటి భాగ ముండదు. 17   

21. ఏమీ? అలాాహ్ అనమతించని 

ధరామనిా వారి కొర్కు వధంచ గల, ఆయన 

భాగసాాములు ఎవరైనా వారి దగగ ర్ 

ఉనాారా? ఒకవేళ తీరుప దినపు వాగాద నం 

ముందే చేయబడి ఉండకపోతే, వారి మధయ 

 

16) పుణయ ఫలితంలో ఈ అధకం, అలాాహ్ (సు.త.) కోరితే 10 రటా లేక 700 రటా లేక 

ఇంకా ఎకుకవ రటా కావచుచ.  

17) ఇటవంటి ఆయత్కు చూడండి, 17:18.  

 ْ ال يُْدرِيْ مي وي   محشاني ِمْيي وي ليعيلَّ ا  كي 
ةي قيرِيٌْب  اعي    السَّ

يُْؤِمنُْوني  َلي  ِْيني  اَّلَّ ا  بِهي يْستيْعِجُل  ي
ا  احمل مجت  بِهي ُنْوا ُمْشفُِقْوني ِمْنهي ِْيني اٰمي وياَّلَّ

اْْليق   ا  اينَّهي ييْعليُمْوني  اِ محش  وي  ْ٘  نَّ ايَلي
اُروْ  ُيمي ِْيني  ليِِفْ  اَّلَّ ةِ  اعي السَّ ِِف  ني 

لٰلٍْۣ       ْيدٍ عِ  بي ضي

 ُ ْن    ايّللّٰ مي ييْرُزُق  بِعِبيادِه   ليِطْيٌفْۣ 
آءُ  َّشي زِيُْز  ُهوي وي مجت ي وِي  الْعي  خجم الْقي
 
 

نيزِْد   ةِ  اَْلِٰخري ْرثي  حي يُرِيُْد  ني 
َكي ْن  مي

ْرثِه   حي ِِفْ  يُرِيُْد  مجت  َلي   ني  َكي ْن  ويمي
رْ  ْنييا نُْؤتِه  ِمنْ   ثي حي ا َلي  ِِف ال  احمل ويمي هي

   ٍب يْ ِص ْن نَّ مِ ةِ اَْلِٰخري 
 
ِني  اي  م  يُهْم  ل يُعْوا  ُشي كُٰٓؤا  ُُشي يُهْم  ل ْم 

بِهِ   يياْذيْنْۣ  يْم  ل ا  مي ِيِْن  ُ ال  يْوَلي محش  اّللّٰ ل وي
بييْنيُهمْ  ليُقِِضي  ْصِل  الْفي ُة  ِمي اِنَّ محش  َكي وي

اٌب اي  ذي يُهْم عي لِِمَّْيي ل    ٌم َِلْ الظّٰ
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తీరుప ఎపుపడో జరిగి వుండేదే. మరియు 

నిశచయంగా, ఈ దురామరుగ లకు బాధాకర్మైన 

శిక్ష్ ప్డుతంది.  

22. ఈ దురామరుగ లు (పునరుతిాన దినాన) 

తాము చేసిన కర్మల ఫలితానిా చూసి 

భయప్డటానిా, నీవు చూసార వు మరియు 

అది వారిపై తప్పక ప్డుతంది. మరియు 

ఎవరైతే వశాసించి సతాకరాయలు చేసార ర్వ, 

వారు సార్గ పు ప్చిచక మైదానాలలో 

ఉంటారు. వారికి తాము కోరేదంతా తమ 

ప్ర భువు తర్ఫు నండి లభిసుర ంది. అదే ఆ 

గొప్ప అనగర హం.  

23.  ఆ (సార్గ పు) శుభవార్త నే, అలాాహ్ 

వశాసించి సతాకరాయలు చేస్త తన దాసులకు 

తెలియజేసుర నాాడు. (ఓ ప్ర వకాత !) వారితో 

ఇలా అన: "నేన దీనికి బదులుగా మీ నండి 

బంధ్యతా పేర మ తప్ప వేరే ప్ర తిఫలానిా 

కోర్డం లేదు!" 18 మరియు ఎవడు మంచిని 

 

18) మకకహ ముష్టర క్ ఖురైష్టలు చాలామంది దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) దగగ రి సంబంధీకులే. 

ఇకకడ వారితో: 'స్తాహ, పేర మ భావాలు చూప్కునాా – తాన, అలాాహ్ (సు.త.) ధర్మం 

ఇసాాంన ప్ర చార్ం చేసుర నాందుకు – కనీసం శతితామైనా వహించకండి.' అని చప్పమని 

అలాాహ్ (సు.త.) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)న ఆదేశిసుర నాాడు. మరొక ముఖయవష్యం ఇకకడ 

ష్టయా తెగ వారు భినాంగా అరి్ం చేసుకొని దానిని ప్ర చార్ం చేసుర నాది: ఇకకడ బంధ్యతా 

పేర మన వారు, 'అలీ, ఫాతిమా, 'హసన్ మరియు 'హుసైన్ ర్'ది.'అనామ్లతో మాతిమే, 

పేర మతో వయవహరించడం, అని అరి్ం తీశారు. ఈ స్తర్హ్ మకకహ లో అవతరింప్జేయ 

బడింది. అపుపడు 'అలీ మరియు ఫాతిమా (ర్'ది.'అనామ్)ల, వవాహం కూడా కాలేదు. 

మరొక వష్యమేమిటంటే దైవ ప్ర వకత  ('స'అ.స.)కు నలుగురు కుమారత లు, 'జైనబ్, 

రుఖయ్యహ, ఉమ్ము కుల్సి'మ్, ఫాతిమహ మరియు ముగుగ రు కుమారులు, 

ఖాస్సమ్, 'అబీ్దలా్లహ్ మరియు ఇబ్రర హీమ్ (ర్'ది. 'అనామ్). కుమారులందరూ చినా 

వయసుుల లోనే చనిపోయారు. కాని ఇతర్ ముగుగ రు కుమారత లు (ర్'ది. 'అనామ్) భరాత , 

పిలాలు గలవారు. వారు కూడా దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) యొకక దగగ రి సంబంధీకుల 

(ఖుర్బా'ల) లోని వారే కదా! వారిలో ఇదద రు మూడవ 'ఖలీఫా 'ఉసామన్ (ర్'ది.'అ.) 

   

 
لِمِ  الظّٰ ي  ا تيري ِممَّ ُمْشفِقَِّْيي  َّْيي 

بُ كي  وي وْ سي اقٌِعْۣ  وي  هُ ا  ِْيني  محش  بِِهمْ وي وياَّلَّ
ِِفْ  لِٰحِت  الصّٰ ِملُوا  ويعي ُنْوا  اٰمي

وْضٰ  اْْلينّٰ ري آُءْوني مجت  ِت ِت  يشي ي ا  مَّ يُهْم  ل
ب ِِهمْ ِعْندي   ْضُل    محش ري الْفي ُهوي  ذٰلِكي 
بِْيُ     الْكي

ِْي   اَّلَّ ُ  يُ ذٰلِكي  ِ ُ بيَّش  هُ   اّللّٰ ِعبيادي
ِملُ  ويعي ُنْوا  اٰمي ِْيني  لِ ا  وااَّلَّ محش ِت حٰ لصّٰ

 ْ٘ َلَّ اَِلَّ قُْل  ايْجًرا  ليْيهِ  عي ايْسـ يلُُكْم   
الُْقْرٰب  ِِف  ةي  ويدَّ ِْف  محش  الْمي يَّْقَتي ْن  ويمي
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సంప్రదించుకుంటాడో, అతనికి దానిలో మేము 

మరింత మంచిని పంచుతాము. నిశచయంగా, 

అలాాహ్ క్ష్మాశీలుడు, కృతజాతలన 

ఆమోదించేవాడు.  

24.  ఏమీ? వారు: "అతన 

(ము'హమమద్!) అలాాహ్ పేరుతో అసతాయలు 

కలిపసుర  నాాడు." అని అంటనాారా? కాని 

ఒకవేళ అలాాహ్ తలచుకుంటే నీ హృదయం 

మీద ముదర  వేస్తవాడు. మరియు అలాాహ్ 

అసతాయనిా రూపుమాపి, తన వచనాల 

దాారా సతాయనిా సిాపిసార డు. 19 నిశచయంగా, 

ఆయనకు హృదయాలలో ఉనాదంతా బాగా 

తెలుసు.  

25.  ఆయనే తన దాసుల ప్శాచతార ప్రనిా 

స్త్ాకరించేవాడు. మరియు ప్రప్రలన 

మనిాంచేవాడు. మరియు మీరు చేస్తదంతా 

ఆయనకు బాగా తెలుసు.  

26.  మరియు ఆయన వశాసించి, 

సతాకరాయలు చేస్త వారి ప్రర రి్నలన 

అంగీకరిసార డు మరియు వారిపై తన 

అనగర హానిా మరింత అధకం చేసార డు. ఇక 

సతయ-తిర్సాకరులు! వారికి కఠిన శిక్ష్ 

ప్డుతంది. (1/4)  

27.  * మరియు ఒకవేళ అలాాహ్ తన దాసు 

లందరికీ పుష్కలంగా జీవనోప్రధనిప్ర సాదించి 

ఉంటే వారు భూమిలో తిరుగుబాటకు 

ప్రలపడేవారు. కావున ఆయన తన ఇష్ు  

ప్ర కార్ం, మితంగా ఇసార డు. నిశచయంగా, 

ఆయన తన దాసుల గురించి బాగా 

ఎరుగున, ఆయన అంతా చూసుర నాాడు!  

 

భార్యలు కూడాన. కాని షియా తెగవారు, వారిని దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) దగగ రి 

సంబంధీకులలో ప్రిగణ్ణంచక పోవడం అతిశయం కాదా!  

19) చూడండి, 10:82.  

ُحْسًنا  ا  فِْيهي َلي   نَّزِْد  نيًة  سي اِنَّ محش  حي
ي  ُكْوٌر  اّللّٰ ُفْوٌر شي      غي
 

ُ ايْم ييُقوْ  ي  ل ي لَعي ٰ ِ ْوني افَْتي ِذبًا   اّللّٰ مجت كي
اِ   َّشي ي ُ فياِْن  ْ   اّللّٰ قي   تِمْ يي  ٰ محش  لْبِكي لَعي
ييْمُح   ُ وي اْْليقَّ   اّللّٰ يُِحق   وي اْْلياِطلي 

لِٰمتِه   اِت  محش  بِكي بِذي لِْيٌمْۣ  عي اِنَّه  
ُدْورِ     الص 

 
ْن    ُهوي وي  عي اّلَّْوبيةي  ييْقبيُل  ِْي  اَّلَّ

عي  ييْعُفْوا  وي ي ِاِٰت  نِ ِعبيادِه   السَّ  
ييْعليُم مي   يحض ا تيْفعيلُْوني وي

يسْ  ي ا يْ تيجِ وي ِ ُب  نُ يْ َّلَّ اٰمي ِملُوا ني  ويعي ْوا 
فيْضلِه   ِْن  م  ييزِيُْدُهْم  وي لِٰحِت  محش الصّٰ
ِديٌْد   اٌب شي ذي يُهْم عي الْكٰفُِرْوني ل    وي

طي   يسي ب يْو  ل ُ وي لِعِبيادِه     اّللّٰ ِْزقي  الر 
لٰكِ  وي اَْليْرِض  ِِف  ْوا  يغي ُِل  نْ ْلي ي ني   

ي  ي ا  مَّ ٍر  دي آءُ بِقي بِعِبيادِمحش  شي  بِْيٌْۣ خي   ه  اِنَّه  
  ِصْيٌ بي 
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28.  మరియు ఆయనే, వారు నిరాశకు లోనై 

ఉనాపుపడు వరిానిా కురిపిసార డు మరియు 

తన కారుణ్యయనిా వాయపింప్జేసార డు. మరియు 

ఆయనే సంర్క్ష్కుడు, ప్ర శంసనీయుడు.  

29.  మరియు ఆయన స్తచన (ఆయాత్) 

లలో ఆకాశాలన, భూమిని మరియు వాటిలో 

వాయపింప్జేసిన జీవరాశులన సృష్టు ంచటం 

కూడా ఉంది. మరియు ఆయన తాన 

కోరినపుపడు వాటిననిాంటినీ సమీకరించగల 

సమరిుడు (శకిత  గలవాడు).  

30.  మీపై ఏ ఆప్ద వచిచనా, అది మీ 

చేతలారా మీరు సంప్రదించుకునాదే! 

మరియు ఆయన (మీ తపుపలన) 

ఎనిాంటినో క్ష్మిసార డు.20   

31.  మరియు మీరు భూమిలో ఆయ్న 

నుంచి తప్పంచుకోలేరు. మరియు అలాాహ్ 

తప్ప, మీకు మరొక సంర్క్ష్కుడు గానీ 

మరియు సహాయకుడు గానీ ఎవాడూ లేడు!  

32.  మరియు ఆయన స్తచనలలో 

(ఆయాత్ లలో) సముదర ంలో, కొండల 

మాదిరిగా ప్యనించే ఓడలు కూడా 

ఉనాాయి.  

33.  ఒకవేళ ఆయన కోరితే గాలిని 

ఆప్గలడు అపుపడవ దాని (సముదర పు) వీపు 

మీద నిలిచి పోతాయి. నిశచయంగా, ఇందులో 

సహనం గలవానికి, కృతజాునికి ఎనోా 

స్తచనలునాాయి.  

 
20) చూడండి, 51:52-53. వాయఖాయతలు దీనిని రండు విధాలుగా అరి్ంచేసుకునాారు. 

ఒక్టి: పూర్ా ప్ర జలు తమ ప్ర వకత  ('అలైహిమ్ స.)లతో ఇతన పిచిచవాడు, మాంతిికుడు, 

అసతయవాదుడు, వగైరా అనామాటలనే ఈ మకకహ ముష్టర కులు కూడా నీతో 

అంటనాారు. ఈ వధంగా దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ఓదార్చబడుతనాారు. రండో అరథ ం: 

దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)తో ఏకాగర  చితర ం, ఏక దైవారాధన, (ఇసాాం) గురించి చప్పబడిన 

మాటలు, ఇంతకు ముందు ప్ర వకత లందరితో చప్పబడిన మాటలే! (ఫ'తా్ అల్-ఖదీర్).  

بيْعِد    ُهوي وي  ِمْنْۣ  الْغيْيثي  ُِل  يُني  ِْي 
اَّلَّ

ريْْحيتيه   يينَُّْشُ  وي نيُطْوا  قي ا    ُهوي وي محش  مي
ِل  اْْليِمْيُد     الْوي

ٰموِٰت  السَّ لُْق  خي اٰيٰتِه   ويِمْن 
بي  ا  ويمي اَْليْرِض  ِمْن  ثَّ وي ا  فِْيِهمي  

آبَّةٍ  اِ   ُهوي وي   محشدي ْعِِهْم  َجي  ٰ ي   ذيا لَعي آ ي  ءُ شي
     خجم ِديٌْر قي 

ايصي   ْ٘ ا ا ا ويمي فيبِمي ِصْيبيٍة  م  ِْن  م  بيُكْم 
ْن   عي ييْعُفْوا  وي اييِْديُْكْم  بيْت  سي كي

ثِْيٍ 
 ىجت كي

اَْليْرِض  ِِف  بُِمْعِجزِيْني  نُْتْم 
اي  ْ٘ ا خمت ويمي

ُدْوِن   ِْن  م  ليُكْم  ا  ِ ويمي ٍ    اّللّٰ ِل  ِمْن وَّ
َلي نيِص     ْيٍ وَّ

ا اٰيٰتِهِ    اْْليْحرِ   ِِف ارِ  وي ْْلي ويِمْن 
َْليْعلي    ىجت  ِم َكي

ييْظليلْني  في ِيْحي  الر  يُْسِكِن  اْ  َّشي ي اِْن 
ْهرِه   ظي  ٰ لَعي وياكِدي  ذٰلِكي  محش  ري ِِفْ  اِنَّ 

ُكْوٍر  بَّاٍر شي ِ صي
ٰيٍٰت ل ُِك   يحض َلي
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34.  లేదా ఆయన వారి కర్మల ఫలితంగా 

వారిని (ముంచి) నాశనం చేయవచుచ, కాని 

ఆయన (వారి తపుపలన) ఎనిాంటినో 

క్ష్మిసార డు కూడాన.  

35. మరియు మా స్తచనలన (ఆయాత్ 

లన) గురించి వాదులాడే వారు, తమకు 

తపిపంచుకునే చోట లేదని తెలుసు 

కుంటారు. 21  

36. కావున మీకు ఇవాబడిందంతా 

ప్రర ప్ంచిక జీవతపు సుఖసంతోష్మే. కనక 

అలాాహ్ వదద  ననాదే – వశాసించి తమ 

ప్ర భువునే నముమకునా వారి కొర్కు – 

ఉతర మమైనదీ మరియు శాశాతమైనదీన. 22  

37. మరియు అలాంటి వారు పదద  ప్రప్రలు 

మరియు అశాీలమైన ప్నలకు దూర్ంగా 

ఉంటారు మరియు కోప్ం వచిచనా 

క్ష్మిసార రు;23  

38.  మరియు అలాంటి వారు తమ ప్ర భువు 

ఆజా్ఞప్రలన చేసార రు మరియు నమా'జ్న 

సిాపిసార రు 24 మరియు తమ వయవహారాలన 

పరసపర సంపర దంపుల దాారా ప్రిష్కరించు 

కుంటారు. 25  మరియు మేము వారికి 

 

21) చూడండి, 40:35. 

22) కావున ఇహలోక జీవత సుఖ-సంతోషాలకు ఎకుకవ ప్రర ధానయత నివాకుండా, 

వశాసించి సతాకరాయలు చేయటంలో పోటీప్డండి.  

23) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) తన సాంతానికి జరిగిన కష్ు నషాు లకూ, హానికీ ఎనాడూ ప్ర తీకార్ం 

చేయలేదు. కాని అలాహ్ (సు.త.)  యొకక హదుద న అతికర మించటం అతనికి సహించరాని 

వష్యం. (బు'ఖారీ, ముసాిం) 

24) నమా'జ్ను సరిగాగ , దాని సమయంలో చేయటం విశ్వాస్నికి పర ధాన ఆనవాలు. 

25) 'స'హాబా (ర్'ది.'అనామ్)లు తమ వష్యాలలో ప్ర్సపర్ం సంప్ర దింపులు, సలహాలు 

చేసుకునే వారు. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) కూడా ముఖయమైన వష్యాలలో, యుది సనాాహా 

లలో తమ అనచరు (ర్'ది.'అనామ్) లతో సంప్ర దింపులు చేస్తవారు. ఒక ప్రలకుడు 

كي  ا  بِمي يُْوبِْقُهنَّ  ييْعُف سي ايْو  وي ُبْوا 
ثِْيٍ  ْن كي   يحض  عي

 
ِيْ  اَّلَّ ييْعليمي  ُ ادَُِيي   ني وَّ ْ٘ وْ ل ِِفْ محش اٰيٰتِنيا   ني 

ِْيٍص  ِْن ّمَّ يُهْم م  ا ل    مي
 

تياُع  فيمي ٍء  ْ شي ِْن  م  اُْوتِيُْتْم   ْ٘ ا مي في
ْنييا  ال  ا ِعْندي  مجت  اْْلييٰوةِ  ِ ويمي ْيٌ   اّللّٰ خي

 ٰ ويلَعي ُنْوا  اٰمي ِْيني  لِِلَّ ايبْٰٰق   ب ِِهمْ ري   وَّ
ُْوني  َّكَّ  ممه ييتيوي

ْتينُِبوْ  َيي ِْيني  ثِْم  ا  ري بٰٓئِ كي ني  وياَّلَّ َْلِ
ُهْم   غيِضُبْوا  ا  مي اِذيا  وي وياِحشي  الْفي وي

 ممه  ييْغفُِرْوني 
ابُْوا   اْستيجي ِْيني  ب ِِهمْ وياَّلَّ ايقياُموا   لِري وي

بييْنيُهْمممس   ُشْوٰري  ايْمرُُهْم  وي لٰوةيممس  الصَّ
زيقْنُٰهْم   ا ري ِممَّ  ممه ْنفُِقْوني يُ وي
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ప్ర సాదించిన జీవనోప్రధ నండి ఇతరుల మీద 

ఖరుచచేసార రు;  

39. మరియు అలాంటి వారు తమపై 

దౌర్జ నయం జరిగినపుడు ప్ర తీకార్ం మటకు 

తీరుచకుంటారు. 26  

40. మరియు కీడుకు ప్ర తీకార్ం దానంతటి 

కీడు మాతిమే. కాని ఎవడైెనా క్ష్మించి సంధ 

చేసుకుంటే అతని ప్ర తిఫలం అలాాహ్ దగగ ర్ 

ఉంది. నిశచయంగా, ఆయన దురామరుగ లంటే 

ఇష్ు ప్డడు. 27  

41. కాని ఎవరైనా తమకు అనాయయం 

జరిగినపుపడు దానికి తగినంత ప్ర తీకార్ం 

మాతిమే తీరుచకుంటే అలాంటి వారు 

నిందారాులు కారు.  

42. కాని వాసర వానికి ఎవరైతే ప్ర జలపై 

దౌర్జ నాయలు చేసార ర్వ మరియు భూమిలో 

అనాయయంగా ఉప్దర వాలు రేకెతిర సార ర్వ అలాంటి 

వారు నిందారాులు. అలాంటి వారు, వారికే! 

బాధాకర్మైన శిక్ష్ గలదు.  

43. మరియు ఎవడైెతే సహనం వహించి 

క్ష్మిసార డో! నిశచయంగా అది (అలాాహ్ 

దృష్టు లో) ఎంతో సహృదయంతో(సాహసంతో) 

కూడినప్ని!28  

 

కూడా తనకు సలహాలివాటానికి నిపుణులన నియమించుకోవడం ఎంతో ముఖయం. 

చూడండి, 3:159. 

26) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ఎనాడూ, తనకు హానిచేసిన వారితోకూడా ప్ర తీకార్ం 

తీరుచకోలేదు. ఉదా. అతనికి ఆహార్ంలోవష్మిచిచన యూదస్త్ర ీతో మరియు అతనిపై 

మంతిజ్ఞలం (చేతబడి) చేసిన లుబైద్ బిన్ 'ఆసిమ్తో లేక అతనిని చంప్గోరిన 

వారితోగాని ప్ర తీకార్ం తీరుచకోలేదు.  

27) చూడండి, 2:190.  

28) చూడండి, 41:34-35 మరియు 13:22.  

 
ِْيني   اْْليْغُ وياَّلَّ ابيُهُم  ايصي ْم  هُ   اِذياْ٘ 

ْوني تي نْ يي        ِِصُ
ا  ِْثلُهي م  ي ِئيٌة  سي ي ِئيٍة  سي ُؤا  زٰٓ ْن  مجت  ويجي مي في
ي   فيايْجُره  لَعي ايْصليحي  وي ا  في ِ عي اِنَّه  محش  اّللّٰ

لِِمَّْيي     َلي ُُيِب  الظّٰ
 

فياُو  ُظلِْمه   بيْعدي  ي  اْنتيِصي ِن  يمي ل ٰٓ وي ئِكي  ل
بِ  ِْن سي ليْيِهْم م  ا عي  ىجت  ْيٍل مي

 
السَّ  ا  ي يْ بِ اِنَّمي ِْيني   ُل لَعي ييْظلُِمْوني اَّلَّ  

ْيِ  بِغي اَْليْرِض  ِِف  ييْبُغْوني  وي اَلَّاسي 
اٌب ايَِلٌْم  محش اْْليق ِ  ذي يُهْم عي ٰٓئِكي ل   اُول
 

يِمْن   ل ذٰلِكي  اِنَّ  ري  في ويغي ي  ُبي صي ْن  يمي ل وي
ْزِم اَْلُُمْورِ   خجم عي
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44.  మరియు, ఎవడినైతే అలాాహ్ మార్గ  

భర ష్ు తాంలో ప్డనిసార డో! దాని తరువాత 

వాడికి సంర్క్ష్కుడు, ఎవాడూ ఉండడు. 29  

మరియు ఈ దురామరుగ లు శిక్ష్న 

చూసినపుడు: "మేము తిరిగి (భూలోకంలోకి) 

పోయే మార్గ మేదైనా ఉందా?" అని అడగటం 

నీవు చూసార వు. 30  

45. మరియు వారిని, దాని (నర్కం) 

ముందుకు తీసుకొని వచిచనపుపడు, వారు 

అవమానంతో కుంగిపోతూ, దంగచూపులతో 

దానిని చూడటం నీవు గమనిసార వు. మరియు 

వశాసించిన వారు ఇలా అంటారు: 

"నిశచయంగా తమన తాము మరియు తమ 

సంబంధీకులన (అనచరులన) నషాు నికి 

గురిచేసుకునా వారే, ఈ పునరుతిాన 

దినమున నష్ు పోయే వారు. జ్ఞగర తర ! 

నిశచయంగా, దురామరుగ లే శాశాతమైన శిక్ష్కు 

గురిఅవుతారు."  

46. మరియు అలాాహ్ తప్ప, ఇతరు 

లవారూ వారికి ర్క్ష్కులుగా గానీ, సహాయ 

కులుగా గానీ ఉండరు. మరియు అలాాహ్ 

మార్గ భర ష్ు తాంలో వదిలిన వారికి (దాని నండి 

బయటప్డే) మార్గ మేదీ వుండదు.  

47. (కావున ఓ మానవులారా మరియు 

జనాాతలారా!) మీరు, తొలగించబడే 

అవకాశం లేనటవంటి ఆ దినం అలాాహ్ 

తర్ఫు నండి రాకముందే, మీ ప్ర భువు ఆజాన 

శిర్సావహించండి. ఆ ర్వజున మీకు ఎకకడా 

ఆశరయం లభించదు. మరియు మీకు (మీ 

ప్రప్రలన) నిరాకరించటానికి కూడా 

వీలుండదు. 31  

 
29) చూడండి, 14:4 చివరి వాకయం.  

30) చూడండి, 6:27-28.  

31) చూడండి, 75:10-12. 

ي ْضلِِل  وي  ْن  ُ مي َلي    اّللّٰ ا  مي ٍ  في ِل  وَّ ِمْن   
ِْنْۣ  الظّٰ تي وي   محش ِده  عْ بي   م  ي  ا ري يمَّ ل لِِمَّْيي 

اِٰل   ْل  هي ييُقْولُْوني  ابي  الْعيذي ايُوا  ري
بِْيٍل  ِْن سي د ٍ م  ري    ممه مي

  
ا  ليْيهي عي ُيْعريُضْوني  تيٰرىُهْم  وي
ِمْن   ييْنُظُرْوني   ِ ل  اَّل  ِمني  ٰخِشعَِّْيي 

خي  ْرٍف  نُْوْ٘ محش  ِِف ٍ طي اٰمي ِْيني  اَّلَّ ا ويقيالي 
اْْلِِٰسِيْني  ِ  اِنَّ  ْوْ٘ا  خي   ْيني اَّلَّ ِِسُ

ةِ الْقِيٰمي ييْومي  ايْهلِْيِهْم  وي ُهْم  محش اينُْفسي
قِْيٍم   اٍب م  ذي لِِمَّْيي ِِفْ عي ْ٘ اِنَّ الظّٰ ايَلي

   
ايْوَِليآءي  ِْن  م  يُهْم  ل ني  َكي ا  ويمي

ُدْوِن   ِْن  م  ْونيُهْم  ِ ييْنُِصُ ْن  محش  اّللّٰ ويمي
ُ ي ْضلِِل  ا َلي    اّللّٰ مي بِْيٍل  في  ىجت  ِمْن سي

ِ ا  وْ بُ ِجيْ تي اِسْ  ب  ايْن   ُكمْ لِري ْبِل  قي ِْن  م 
ِمني   َلي   دَّ  ري مي َلَّ  ييْوٌم  ِ يَّاِِْتي  ا محش  اّللّٰ مي

ا  وَّمي ئٍِذ  يَّْومي ٍا  لْجي مَّ ِْن  م  ليُكْم 
ِْن نَِّكْيٍ     ليُكْم م 
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48.  (ఓ ప్ర వకాత !) ఒకవేళ వారు 

వముఖులైతే మేము నినా వారిపై ర్క్ష్కునిగా 

చేసి ప్ంప్లేదు. నీప్ని కేవలం (సందేశానిా) 

అందజేయటం మాతిమే. 32  మరియు మేము 

మానవునికి మా కారుణ్యయనిా రుచి చూపిస్తర , 

దానికి అతడు సంతోష్ంతో పొంగిపోతాడు. 

కాని ఒకవేళ వారికి తమ చేతలారా 

చేసుకునాదానికి ఫలితంగా, కీడు కలిగి 

నటాయితే! నిశచయంగా, అపుపడు 

మానవుడు కృతఘ్నాడవుతాడు!  

49. భూమాయకాశాల సామాాజ్ఞయధకార్ం 

అలాాహ్ దే! ఆయన తాన కోరింది 

సృష్టు సార డు. ఆయన తాన కోరిన వారికి 

కుమారత లన ప్ర సాదిసార డు మరియు తాన 

కోరిన వారికి కుమారులన ప్ర సాదిసార డు.  

50. లేదా! వారికి కుమారులన మరియు 

కుమారత లన కలిపి ప్ర సాదిసార డు. మరియు 

తాన కోరిన వారికి అసలు సంతానమే 

ఇవాడు. నిశచయంగా, ఆయన సర్ాజాుడు, 

అంతా చేయగల సమరిుడు. (3/8)  

51. * మరియు ఏ మానవ మాతా్రనితో 

కూడా అలా్లహ్ నేరుగా మాటా్లడడు; కేవలం 

దివయజా్ఞనం (వ'హీ) దాారా లేదా తెర్ వనక 

నండి, లేదా ఆయన ప్ంపిన సందేశహరుని 

దాారా – ఆయన అనమతితో – ఆయన 

కోరిన (వ'హీ) అవతరింప్ జేయబడటం 

తప్ప! 33 నిశచయంగా, ఆయన 

 

32) చూడండి, 2:272, 13:40 మరియు 88:21-22. 

 33) ఈ ఆయత్లో దివయజా్ఞనం (వ'హీ) అవతరింప్జేయబడే మూడు వధానాలు పేరొకన 

బడాడ యి: (i) హృదయ్ంలో ఒక వష్యం వేయబడటం, లేక సాపనంలో వనిపింప్జేయ 

బడటం – ఇది అలాాహ్ (సు.త.)  తర్ఫు నండియే ఉందనే దృఢ నమమకంతో! (ii) తెర 

వెనక్ నండి వనిపింప్జేయబడటం – ఏ వధంగానైతే మూసా ('అ.స.)కు 'తూర్ ప్ర్ాతం 

لْ  ايرْسي  ْ٘ ا مي في ايْعريُضْوا  كي  نٰ فياِْن 
فِْيًظا  حي ليْيِهْم  عي محش  عي اَِلَّ اِْن  ليْيكي 

 ٰ ْ٘ اِنَّ وي   محشغُ اْْليل ْ٘ اي   ا اني ِمنَّا اِذيا ذيْقنيا اَْلِنْسي
ا  بِهي فيرِحي  تُِصبُْهْم مجت  ريْْحيًة  اِْن  وي

فياِنَّ  اييِْديِْهْم  ْت  مي قيدَّ ا  بِمي ي ِئيٌةْۣ  سي
ُفْوٌر  اني كي      اَْلِنْسي

 
 ِ اَْلي   ّلِلّٰ وي ٰموِٰت  السَّ محش  ْرِض ُملُْك 

آءُ  يشي ي ا  مي ْلُُق  آُء ييهيُب محش  يي َّشي ي ْن  لِمي  
نْ هي يي ا وَّ ثً ا ني اِ  ُكْوري  ُب لِمي آُء اَّل  َّشي  يحض  ي
 

اِني  وَّ انًا  ُذْكري و ُِجُهْم  يُزي مجت  ثًا ا ايْو 
قِْيًما  عي آُء  َّشي ي ْن  مي ُل  ييْجعي اِنَّه  محش  وي

لِْيٌم قيِديٌْر     عي

هُ  ل ِمي ي كي ايْن   ٍ لِبيَّشي ني  َكي ا  ُ ا   ويمي   ّللّٰ
آ اَِلَّ ويْحًيا ايْو ِمْن وَّ  اٍب ايْو   ئِ ري ِحجي

ري سِ يُرْ  يُ وْ سُ لي  في ا ًَل  مي بِاِْذنِه   وِْحي 
آءُ  يشي ِكْيٌم محش ي ٌّ حي ِ    اِنَّه  لَعي
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మహోనాతడు, మహా వవేకవంతడు.  

52. మరియు ఇదే వధంగా (ఓ 

ము'హమమద్!) మేము మా ఆజాతో నీ వదద కు 

దివయజా్ఞనము (రూ'హ్)న అవతరింప్ 

జేశాము. 34  (దీనికి ముందు) నీకు గర ంధ 

మేమిటో మరియు వశాాసమేమిటో 

తెలియదు. కాని మేము దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ 

న) జ్యయతిగా జేసి, దీని దాారా మా 

దాసులలో మేము కోరిన వారికి, 

మార్గ దర్శకతాం చేసార ము. 35  మరియు 

నిశచయంగా, నీవు (ప్ర జలకు) రుజుమార్గ ం 

వైపునకు దారి చూపుతనాావు.   

53. భూమాయకాశాలాోని సమసార నికి 

యజమాని అయిన, అలాాహ్ మార్గ ం, 36 

వైపుకు (నడిపిసుర నాావు). తదకు సమసర  

వయవహారాలనీా అలాాహ్ వదద కే చేరుతాయి!  

***** 

 

మీద వనిపించబడిందో! (iii) దైవదూత ('అలైహిమ్ స.)ల దాారా అలాాహ్ (సు.త.) తన 

వ'హీని ప్ంప్టం. ఏ వధంగానైతే దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) దగగ ర్కు జబీర ల్ ('అ.స.) వ'హీని 

తీసుకొనివచేచ వార్వ! చూడండి, 53:10. 

34) రూ'హున్: ఇకకడ దివయజా్ఞనం (ఖుర్ఆన్) అనే అరి్మిసోర ంది. ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ వలా 

హృదయాలకు జీవం లభిసుర ంది. ఏ వధంగానైతే రూ'హ్తో మానవునికి జీవం లభిసుర ందో! 

చూడండి, 16:2, 40:15. 

35) చూడండి, 41:44. 

36) అంటే ఇసాాం.                               *** 

ِْن   م  ُروًْحا  ْكي  اَِلي  ْ٘ ْينيا ايوْحي ٰذلِكي  كي وي
ْمرِنيا 

ا محش  اي مي تيْدرِْي  ُكْنتي  ا  مي
ْيمي  اَْلِ َلي  وي ٰ ا الِْكتُٰب  ل وي ْن  كِ ُن 

بِه   نَّْهِدْي  نُْوًرا  لْنُٰه  عي آُء جي َّشي ن ْن  مي  
عِ ِمنْ  اِنَّكي محش  ا ادِني بي   اِٰل    وي يْهِدْيْ٘  ّلي
ْستيقِْيٍم اِصي       يحض ٍط م 
 
ِ ِط  اِصي  ِِف   اّللّٰ ا  مي َلي   ِْي  اَّلَّ

اَْليْرِض  ا ِِف  ٰموِٰت ويمي اِلي  محش  السَّ  ْ٘ ايَلي
 ِ  خجم تيِصْيُ اَْلُُمْوُر  اّللّٰ



ُرفِّ  -43 خ  ةُ الزُّ ءُ       ُسور   భాగం: 25 43. సూ. అ’జ-జు’ఖ్ రుఫ్ 992 25 : الُجز 
 

 

A-25 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

 43. సూరహ్ అ'జ్-'జు'ఖ్్రుఫ్్ 

'జు'ఖ్రుఫున: అంటే బంగారం, ఆభర్ణ్యలు లేక అలంకర్ణ. ప్ర జలు తమ తండిర -

తాతలు అనసరించే ధరామలన అంధవశాాసంతో అనసరిస్తర , అలాాహ్ (సు.త.) 

ప్ర సాదించిన వచక్ష్ణ్య జా్ఞనానిా ఉప్యోగించక పోవటం వలానే మార్గ భర ష్ు తాంలో 

ప్డిపోతనాారు. మక్కహలో అవతరింప్జేయబడిన ఈ స్తర్హ్లో 89 ఆయాత 

లునాాయి. దీని పేరు 35వ ఆయత్ లో ఉంది. ఈ 'హా-మీమ్ వరుసల 7 (40-46) 

స్తరాహ లలో ఇది 4వది.  

 అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. 'హా-మీమ్.  

2. సపష్ు మైన ఈ గర ంధం (ఖుర్ఆన్)సాకిిగా! 1  

3. వాసర వంగా, మీరు అరి్ం చేసుకోవాలని, 

మేము దీనిని అర్బీ ఖుర్ఆన్గా చేశాము. 2    

4. మరియు నిశచయంగా, ఇది మా 

వదద ననా మాతృ  గర ంధంలోనిదే! 3  అది 

మహోనాతమైనది, వవేకంతో నిండి ఉనాది.  

5. ఏమిటి? మీరు మితిమీరి ప్ర వరిత సుర నాా 

ర్ని, మేము ఈ హితోప్దేశానిా (ఖుర్ఆన్న) 

మీ నండి తొలగించాలా? 4  

6. మరియు మేము పూరీాకులలో కూడా 

ఎంతోమంది ప్ర వకత లన ప్ంపించాము.  

 
1) చూడండి, 12:1.  

2) ఖుర్ఆనన / ఖుర్ఆనన్: దీని ప్దారిాలు సంభాష్ణ, ప్ర సంగం, ఉప్నాయసం, ప్ఠన 

గర ంథం, Recitation, Talk, Lecture, Discourse, Sermon అని ఉనాాయి. అల్-
ఖుర్ఆన అంటే ఈ ఖుర్ఆన్ గర ంథం; అల్-ఖుర్ఆనల్-కరీమ్ అంటే The Glorious 

Quran, ఈ దివయ ఖుర్ఆన్.  

3) ఉముమల్-కితాబ్: చూ. 13:39, 85:22. అంటే లౌ'హె మ'హ్ఫూ''జ్. మాతృ గర ంథం, 

సుర్కిితమైన ఫలకం, మూల గర ంథం. అంటే యథాసిితిలో, భదర ంగా ఉంచబడిన గర ంథం. 

4) మీరు మితిమీరి ప్ర వరిత సుర నాార్ని మేము మీకు హితబోధ చేయటం మానకుంటామని 

భావసుర నాారా? (ఇబా-కస్త్'ర్)  

ِ ِمْسِب    الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّللّٰ
   يمف ٰحٓم 

الِْكتِٰب الْمُ    يمق َّْيِ بِ وي
عي اِ  لَُّكْم  نَّا جي لَّعي بِي ا  ري عي قُْرٰءنًا  لْنُٰه 

 ممه  تيْعقِلُْوني 
ِِلٌّ  ليعي ْينيا  ي لي الِْكتِٰب  اُم ِ   ْ٘ ِِفْ اِنَّه   وي

ِكْيٌم   ىجت  حي
ْفًحا  صي ِْكري  اَّل  ْنُكُم  عي ايفينيْْضُِب 

ِْسِفَِّْيي قي  ايْن ُكْنُتمْ     ْوًما م 

لْ  ْم ايرْسي كي   لَِّْيي  وَّ اَْلي    ِِف نيا ِمْن نَِّب ٍ وي
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7. మరియు వారి వదద కు వచిచన ఏ 

ప్ర వకత న కూడా వారు ప్రిహసించకుండా  

వదలాేదు.  

8. కావున వీరికంటే ఎంతో బలిష్టు లైన 

వారిని మేము ప్టు కొని నాశనం చేశాము. 5  

మరియు పూర్ా జ్ఞతల వారి దృషాు ంతాలు 

ఈ వధంగా గడిచాయి.  

9. ఒకవేళ, నీవు వారితో: "భూమాయ 

కాశాలన ఎవరు సృష్టు ంచారు?" అని 

అడిగితే! వారు తప్పక: "వాటిని సర్ా శకిత  

మంతడు, సర్ాజాుడు సృష్టు ంచాడు." అని 

అంటారు.  

10. ఆయనే మీ కొర్కు ఈ భూమిని 

ప్రుపుగా చేశాడు; మరియు మీరు మీ 

గమయసిానాలకు చేరుకోవడానికి, అందులో మీ 

కొర్కు తిోవలు ఏర్పర్చాడు. 6   

11. మరియు ఆయనే ఆకాశం నండి 

తగినంత నీటిని (వరిానిా) కురిపించాడు. 

తరువాత దాని దాారా మేము చచిచన 

నేలన బర తికిసార ము. ఇదే వధంగా మీరు కూడా 

(బర తికించబడి) బయటికి తీయబడతారు.  

12. మరియు ఆయనే అనిార్కాల జత 

లన పుటిు ంచాడు! ఓడలన మరియు 

ప్శువులన మీకు వాహనాలుగా చేశాడు;  

13. మీరు వాటి వీపుల మీద ఎకకటానికి; 

తరువాత మీరు వాటి మీద 

కూరుచనాపుపడు, మీ ప్ర భువు అనగర హానిా 

తలచుకొని ఇలా ప్రర రిించటానికి: "ఆ ప్ర్మ 

ప్వతిడు (అలాాహ్) వీటిని మాకు 

వశప్ర్చాడు, లేకపోతే ఆ (వశప్ర్చుకునే) 

సామరి్యం మాకు లేదు.  

 

5) అంటే వారు మకకహ ముష్టర కుల కంటే ఎకుకవ బలవంతలు. ఇంకా చూడండి, 40:82.  

6) చూడండి, 20:53. 

بِه   نُْوا  َكي اَِلَّ  ِب ٍ 
نَّ ِْن  م  يياْتِْيِهْم  ا  ويمي

يْستيْهزُِءْوني     ي
ِٰض   مي دَّ ِمْنُهْم بيْطًشا وَّ ْ٘ ايشي فيايْهليْكنيا

لَِّْيي  ثيُل اَْليوَّ      مي
 

مَّ  ايّْليُهْم  سي ليئِْن  مٰوِٰت  وي السَّ ليقي  خي ْن 
يُقوْ  َلي اَْليْرضي  هُ وي ليقي خي ُز  يْ زِ الْعي   نَّ لُنَّ 

لِ   يحض ْيُم الْعي

ْهًدا   مي اَْليْرضي  ليُكُم  عيلي  جي ِْي  اَّلَّ
لَُّكْم   ا ُسُبًل لَّعي عيلي ليُكْم فِْيهي وَّجي

 ممه  تيْهتيُدْوني 
آءًْۣ  مي آءِ  مي السَّ ِمني  لي  نيزَّ ِْي  وياَّلَّ

 ْ فياينَّْشي ٍرمجت  دي يًْتا بِقي مَّ ةً  بيْْلي بِه   مجت نيا 
ٰذلِكي َُتْ     ريُجْوني كي

ِ وي  عيلي  اَْليزْ قي لي ْي خي اَّلَّ ا ويجي وياجي َُكَّهي
ا  مي اِم  اَْلينْعي وي الُْفلِْك  ِني  م   ليُكْم 

ُبْوني   يحض تيْركي
تيْذُكُرْوا   ُثمَّ  ُظُهْورِه    ٰ لَعي لِتيْستيو ا 

ةي   ب ُِكمْ نِْعمي ليْيهِ  ري عي يُْتْم  اْستيوي  اِذيا 
ي  َلي ري  خَّ سي ِْي  اَّلَّ ُسْبٰحني  تيُقْولُْوا  ا وي

ا ويمي  ِ  َلي  نَّا كُ ا ٰهذي  يحض َّْيي ُمْقرِن
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14.  "మరియు నిశచయంగా, మేము మా 

ప్ర భువు వైపునకు మర్లిపోవలసిన వార్మే!"7  

15. మరియు వారు ఆయన దాసులలో 

కొందరిని ఆయనలో భాగంగా (భాగసాాము 

లుగా / సంతానంగా) చేశారు. 8 నిశచయంగా, 

మానవుడు ప్ర్మ కృతఘ్నాడు!  

16. ఏమిటి? ఆయన, తాన సృష్టు ంచిన 

వాటిలో నండి తన కొర్కు కుమారత లన 

తీసుకొని మీ కొర్కు ప్ర తేయకంగా కుమారులన 

ఉంచాడా? 9  

17. మరియు వారు, అనంత 

కరుణ్యమయునికి అంటగటేు ది (ఆడ 

సంతానమే గనక) వారిలో ఎవడికైెనా 

కలిగిందనే వార్త  అందజేయబడినపుపడు, 

అతని ముఖం నలాబడిపోతంది మరియు 

అతడు దుుఃఖంలో మునిగిపోతాడు!  

18. ఏమీ? ఆభర్ణ్యల అలంకార్ంలో 

పంచబడి మరియు వవాదంలో తన 

అభిప్రర యానిా సపష్ు ంగా వవరించలేని (స్త్ర ీ 

సంతానానిా అలాాహ్కు అంటగటు  

తనాారా)?  

19.  మరియు అనంత కరుణ్యమయునికి 

దాసులైన దైవదూతలన స్త్ర ీలుగా ప్రిగ 

ణ్ణసుర నాారా? వారు (దైవదూతలు) సృష్టు ంచ 

బడినపుపడు, వీరు చూశారా ఏమిటి? వీరి 

 

7) దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) తమ వాహనం ఎకికనపుపడు: మూడుసారాు అలా్లహుఅక్బర్ 

తరువాత ''...సుబ'హానలాజీ' స'ఖఖ రలనా హాజా' వ మా కునాన లహూ మ్మఖ్్రినీన్. 

వ ఇనాన ఇల్ల రబ్బబనా లమ్మన్ఖలిబూన్!'' వర్కు ఈ ఆయాత్లు (43:13-14) 

చదివేవారు.('స. ముసాిం).  

8) వారు (ముష్టర కులు) దైవదూత ('అలైహిమ్ స.)లన అలాాహ్ (సు.త.) కుమారత లుగా 

భావంచే వారు. ఇకకడ 'ఇబాదున్ - దాసులు, అంటే దైవదూతలు మరియు జు'జ్అన్ - 

అంటే కుమారత లు. ఇంకా చూడండి, 6:100.  

9) చూడండి, 16:57-59.  

ْ٘ اِٰل  اِنَّا ب ِنيا وي لُِبْوني  ري يُمْنقي      ل

ُجْزًءا ِعبيادِه   ِمْن  َلي   لُْوا  عي اِنَّ محش  ويجي
بَِّْيٌ  ُفْوٌر م  اني ليكي  ےلص  اَْلِنْسي

 
بينٰ  ْلُُق  يي ا  ِممَّ يذي  اَتَّ  ٍت ايِم 

ايْصٰفىُكْم بِاْْلينَِّْيي    وَّ
 

اِذيا   دُ وي ايحي ي  ِ ي ا  بِمي   مْ هُ بَُّش  بي َضي
ا    ْْحٰنِ لِلرَّ  ُمْسويد  ويْجُهه   لَّ  ظي ثيًل  مي

ِظْيٌم     وَُّهوي كي
 

ِِف  ويُهوي  اْْلِلْييةِ  ِِف  ُؤا  ي نيشَّ ْن  ايويمي
ْيُ ُمبَِّْيٍ  اِم غي    اْْلِصي

 
ِيْ  اَّلَّ ةي  ٰٓئِكي ل الْمي لُوا  عي ِعبُٰد  ني ويجي ُهْم   

هِ محش  ثًا ا اِني   الرَّْْحٰنِ  هُ ايشي لْقي خي  مْ ُدْوا 
تُ  ُب تي ُتكْ سي  ادي هي يُْسـ يلُْوني  شي   ُهْم وي



ُرفِّ  -43 خ  ةُ الزُّ ءُ       ُسور   భాగం: 25 43. సూ. అ’జ-జు’ఖ్ రుఫ్ 995 25 : الُجز 
 

 

A-25 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

ఆర్వప్ణలు వార సివుంచబడతాయి. మరియు 

వీరు దానిని గురించి ప్ర శిాంచబడతారు.  

20.  మరియు వారు ఇలా అంటారు: 

"ఒకవేళ ఆ అనంత కరుణ్యమయుడు తలచు 

కుంటే మేము వారిని ఆరాధంచేవార్ం కాదు." 

దాని వాసర వ జా్ఞనం వారికి లేదు. వారు కేవలం 

ఊహాగానాలే చేసుర నాారు!  

21.  మేము వారికి ఇంతకు ముందు ఏదైనా 

గర ంధానిా ఇచిచ ఉనాామా ఏమిటి? వారు 

దానిని ఖచిచతంగా అనసరించటానికి?   

22.  అలాకాదు! వారిలా అంటారు: 

"వాసర వానికి మేము, మా తండిర -తాతలన 

ఇలాంటి వధానానేా (మతానేా) అనసరిస్తర  

ఉండగా చూశాము. మరియు నిశచయంగా, 

మేము కూడా వారి అడుగుజ్ఞడలాోనే వారి 

మార్గ దర్శకతాంపై ఉనాాము."  

23.  మరియు ఇదే వధంగా, నీకు ముందు 

(ఓ ము'హమమద్!) మేము హెచచరించేవాడిని 

ఏ ప్టు ణ్యనికి ప్ంపినా దానిలోని ఐశార్య 

వంతలు అనే వారు: 10 "వాసర వానికి మేము 

మా తండిర -తాతలన ఇలాంటి వధానానేా 

(మతానేా) అనసరిస్తర  ఉండగా చూశాము. 

మరియు నిశచయంగా, మేము కూడా వారి 

అడుగుజ్ఞడలనే అనసరిసార ము." (1/2)   

24.  * (వారి ప్ర వకత ) ఇలా అనే వాడు: 

"ఒకవేళ నేన మీ తండిర -తాతలు అనసరిస్తర  

వచిచన దాని కంటే ఉతర మమైన 

మార్గ దర్శకతాానిా మీ కోసం తెచిచనా 

(మీరు వారినే అనసరిసార రా)?" వారిలా 

జవాబిచేచ వారు: "నిశచయంగా మీరు దేనితో 

ప్ంప్బడాడ ర్వ దానిని మేము 

తిర్సకరిసుర నాాము."  

 
10) చూడండి, 11:116.  

آءي   شي يْو  ل ا   الرَّْْحٰنُ ويقيالُْوا  مي
بيْدنُٰهمْ  ِمْن  محش  عي بِٰذلِكي  يُهْم  ل ا  مي
ْرُُصْوني مخض ِعلٍْم      ىجت اِْن ُهْم اَِلَّ يي

اٰتيْينُٰهْم كِتًٰبا م ِ  ُهْم بِه    نْ ايْم  في ْبلِه   قي
   ُمْستيْمِسُكْوني 

ْ٘ اٰبي دْ جي ا وي نَّ ا اِ ْل قيالُْوْ٘ بي  ٍة نيا  اُمَّ
ْٰ٘ آءينيا لَعي

 اٰثٰ 
ْٰ٘ اِنَّا لَعي ْهتيُدْوني وَّ    رِهِْم م 

 
 

ِِفْ  ْبلِكي  قي ِمْن  لْنيا  ايرْسي  ْ٘ ا مي ٰذلِكي  كي وي
ْ٘حمل   ا ُمَْتيفُوْهي قيالي  اَِلَّ  نَِّذيٍْر  ِْن  م  قيْرييٍة 

اِ   ا اِنَّ  ٍة وَّ  اُمَّ
ْٰ٘ ْ٘ اٰبيآءينيا لَعي ْدنيا  ويجي

ْٰ٘  نَّا لَعي
 ٰ    ني ْقتيُدوْ م   رِهِمْ ثٰ ا
 

ا  ِممَّ بِايْهٰدي  ِجئُْتُكْم  يْو  ل ايوي قٰلي 
اٰبيآءيُكمْ  ليْيهِ  ْدت ْم عي اِنَّا محش  ويجي قيالُْوْ٘ا 
ْ٘ اُرِْسلُْتْم بِه  كٰفُِرْوني  ا    بِمي
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25.  కావున మేము వారికి ప్ర తీకార్ం 
చేశాము. చూశారా! సతాయనిా తిర్సకరించిన 

వారి గతి ఏమయిందో!  

26. మరియు (జా్ఞప్కం చేసుకోండి) 

ఇబార హీమ్ తన తండిర  మరియు తన జ్ఞతి 

వారితో ఇలా అనాపుపడు: "నిశచయంగా, 

మీరు పూజంచే వారితో నాకు ఎలాంటి 

సంబంధం లేదు. 11  

27. "(నేనైతే) ననా సృజంచిన ఆయన 

(అలాాహ నే ఆరాధసార న). ఎందుకంటే!  

నిశచయంగా, ఆయనే నాకు మార్గ దర్శకతాం 
చేయగలడు."  

28. మరియు అతన (ఇబార హీమ్) ఈ 

వచనానేా – తన తరాాత – తన సంతానం 
కొర్కు వడిచి వళ్ళాడు. 12  వారు దాని 

వైపునకు మర్లుతార్ని!   

29. వాసర వానికి, నేన వారికి మరియు వారి 

తండిర -తాతలకు ప్రర ప్ంచిక సుఖసంతోషాలన 

ఇస్తర నే వచాచన. చివర్కు వారి వదద కు 

సతయం మరియు (దానిని) సపష్ు ంగా వవరించే 

దైవప్ర వకత  కూడా వచాచడు. 13  

30. కాని వారి వదద కు సతయం (ఈ ఖుర్ఆన్) 
వచిచనపుడు వార్నాారు: "ఇది కేవలం 
మంతిజ్ఞలమే. 14  మరియు నిశచయంగా, 

మేము దీనిని తిర్సకరిసుర నాాము."  

31. వారు ఇంకా ఇలా అనాారు: "ఈ 

ఖుర్ఆన్ ఈ రండు నగరాలలోని ఒక గొప్ప 
వయకిత పై ఎందుకు అవతరింప్జేయబడ 
లేదు?"15  

 
11) ఇబార హీమ్ ('అ.స.) గాథకు చూడండి, 6:74 మరియు 21:51.  

12) చూడండి, 2:132. 

13) చూడండి, 21:44. 

14) చూడండి, 74:24. 

15) ఈ రండు నగర్వాసులలో పేరు ప్ర ఖాయతలునా మకకహ కు చందిన వలీద్ బిన్-
ము'గైరా మరియు 'తాయఫ్కు చందిన 'ఉర్వా బిన్-మస్'వూద్ స'ఖఫీ కావచచని 

వాయఖాయతలంటారు. 

ْمنيا ِمْنُهمْ  ني كي فياْنُظْر  فياْنتيقي  ْيفي َكي
بَِّْيي  ِ ذ  قِبيُة الُْمكي    خجم عي

هِ ويقيْوِمه ْ٘ اِنَِّنْ َِليبِيْ   مُ يْ رٰهِ بْ  اِ اِْذ قيالي وي 
ا تيْعُبُدْوني  ِمَّ آٌء م   يحض  بيري

  

ييْهِديِْن   ِِنْ فياِنَّه  سي ري ِْي فيطي   اَِلَّ اَّلَّ
 

قِبِه   عي ِِفْ  بياقِييًة  ًةْۣ  ِمي َكي ا  ليهي عي ويجي
لَُّهْم ييرْ     ُعْوني جِ ليعي

 
اٰبيآ  وي ِٓء  ٰهُْ٘ؤَلي تَّْعُت  مي حي بيْل   ّٰتّٰ ءيُهْم 

آ  بَِّْيٌ ُم اْْليق  هُ ءي جي ريُسْوٌل م      وي
 

ا   ٰهذي قيالُْوا  اْْليق   آءيُهُم  جي ا  يمَّ ل وي
اِنَّا بِه  كٰفُِرْوني     ِسْحٌر وَّ

 
 ٰ الُْقْراُٰن لَعي ا  ٰهذي ِلي  نُز  يْوَلي  ل ويقيالُْوا 

ِني الْ  ِظْيٍم قي ريُجٍل م     ْرييتيَّْيِ عي
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32.  నీ ప్ర భువు కారుణ్యయనిా ప్ంచిపటేు  
వారు వారేనా ఏమిటి? మేమే వారి 

జీవనోప్రయాలన, ఈ ప్రర ప్ంచిక జీవతంలో 

వారి మధయ ప్ంచిపటాు ము. వారు ఒకరితో 

నొకరు ప్ని తీసుకోవటానికి, 16  వారిలో 

కొందరికి మరికొందరిపై సిానాలన పంచాము. 

మరియు వారు కూడబటేు  దానికంటే (సంప్ద 

కంటే) నీ ప్ర భువు కారుణయమే 17 ఎంతో 

ఉతర మమైనది.  

33. మరియు మానవులందరూ ఒక (దుష్ు ) 
సమాజంగా మారిపోతార్నా మాటే గనక 
లేకునాటాయితే, అనంత కరుణ్యమయుణి్ణ 

తిర్సకరించే వారి ఇళా కపుపలనూ మరియు 

వాటి పైకి ఎకేక మటాన మేము వండితో 

నిరిమంచే వార్ము.  

34. మరియు వారి ఇండా తలుపులన 

మరియు వారు ఆనకొని కూరుచనే పీఠాలన 

కూడా;  

35. మరియు బంగారంతో కూడా! 18  

మరియు ఇవనీా ప్రర ప్ంచిక జీవత సుఖ 

సంతోషాలు మాతిమే. మరియు దైవభీతి 

గలవారికి నీ ప్ర భువు వదద  ప్ర్లోక జీవత 

(సుఖం) ఉంటంది.  

36.  మరియు ఎవడైెతే అనంత కరుణ్య 

మయుని సమర్ణ వష్యంలో అంధ్యడిగా 

ప్ర వరిత సార డో అతనిపై మేము ఒక షై'తాన్న 

 
16) అలాాహ్ (సు.త.) వయవహారాలన సర్ళంగా నడప్టానికి, ప్ర జలలో ధనసంప్తర లన, 

తెలివ-జా్ఞనాలన, ఎకుకవ-తకుకవగా ప్ంచాడు. దీనివలా ప్ర తి మానవుడు మరొకని 

సహాయం మీద ఆధార్ప్డి ఉనాాడు. ధనవంతడు పేదవాని మీద, పేదవాడు ధనవంతని 

మీద. 

17) ఈ కారుణయం అంటే ప్ర్లోక జీవత సుఖం.  

18) 'జు'ఖ్్రుఫున్: బంగార్ం. దీని అరి్ం ఆభర్ణ్యలు లేక అలంకర్ణ కూడా అవుతంది. 

చూడండి, 10:24. దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) ప్ర వచనం: ''అలాాహ్ (సు.త.) దగగ ర్ ఈ ప్ర ప్ంచపు 

వలువ దోమ రకకకు సమానంగా ఉండి ఉనాా, అలాాహ్ (సు.త.) ఏ సతయ-తిర్సాకరిని 

గుటికెడు నీళ్లా కూడా తిాగనిచేచవాడు కాదు.'' (తిరిమజీ', ఇబా-మాజహ్). 

ريْْحي  ييْقِسُمْوني  ِ   تي ايُهْم  ب  ْ   محشكي ري   نُ ني
ْمنيا  قي  ِِف سي تيُهْم  عِيْشي مَّ بييْنيُهْم 

ْنييا  ال  ُهْم   اْْلييٰوةِ  بيْعضي ْعنيا  ريفي وي
يتَِّخذي   ِ َل  ريٰجٍت  دي بيْعٍض  فيْوقي 

ُسْخرِي ا  بيْعًضا  ريْْحي محش  بيْعُضُهْم   ُت وي
ب ِكي  ا   ري ِمَّ ْيٌ م  ْ  خي ُعْوني َيي     مي

اَلَّا  يَُّكْوني  ايْن   ْ٘ يْوَلي ل اُمَّ وي  ةً ُس 
لْ   ةً دي احِ وَّ  يعي يَّْكُفُر  ْلَّ ْن  لِمي نيا 

ٍة    بِالرَّْْحٰنِ  ِْن فِضَّ م  ُسُقًفا  ِْلُُيْوتِِهْم 
ُرْوني  ا ييْظهي ليْيهي ارِجي عي عي  يحض وَّمي

ا  ليْيهي عي ًرا  ُُسُ وَّ ايبْويابًا  ِْلُُيْوتِِهْم  وي
 يحض  ييتَِّكـ ُْوني 
زُْخُرًفا  تيا محش  وي مي ا  يمَّ ل ذٰلِكي  ُك   اِْن  ُع وي

اَْلٰ محش  ييا نْ  ال  ةِ ويٰ اْْلي  ةُ ِعْندي  وي ب ِكي ِخري   ري
 خجم  لِلُْمتَّقَِّْيي 

ذِْكرِ   ْن  عي يَّْعُش  ْن   الرَّْْحٰنِ ويمي
ُهوي َلي   ْيٰطًنا في ي ِْض َلي  شي   قيرِيٌْن   ُنقي
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నియమిసార ము. ఇక వాడు (ఆ షై'తాన్) వాని 

సహచరుడు (ఖరీనన్) అవుతాడు. 19  

37.  మరియు నిశచయంగా, వారు 

(షై'తానలు) వారిని (అలాాహ్) మార్గ ం నండి 

ఆటంకప్రుసార రు. మరియు వారేమో 

నిశచయంగా, తాము సరైన మార్గ దర్శ 

కతాంలోనే ఉనాామని భావసార రు!  

38.  చివర్కు అతడు మా వదద కు వచిచ 

నపుడు (తన వంట ఉనా షై'తాన్తో) ఇలా 

అంటాడు: "అయోయ నా దౌరాభగయం! నీకూ-

నాకూ మధయ తూరుప-ప్డమర్ల 20 మధయ 

ఉనాంత దూర్ం ఉండి వుంటే ఎంత 

బాగుండేది! నీవు అతిచడడ  సహచరుడివ!"  

39.  మరియు మీరు దురామర్గ ం చేశారు! 

కావున, ఈ ర్వజు మీర్ంతా ఈ శిక్ష్లో కలిసి 

ఉండటం మీకు ఏ మాతిం లాభదాయకం 

కాదు. 21  

40.  (ఓ ము'హమమద్!) నీవు చవటివాడికి 

వనిపింప్జేయగలవా? లేదా గుర డిడ వాడికి 

మార్గ ం చూపించగలవా? లేక, సపష్ు ంగా 

మార్గ భర ష్ు తాంలో ఉనావాడికి (మార్గ దర్శ 

కతాం చేయగలవా)? 22  

41.  ఒకవేళ వాసర వానికి మేము నినా 

తీసుకొని పోయినా, వారికి మాతిం 

తప్పకుండా ప్ర తీకార్ం చేసార ము.  

 
19) చూడండి, 41:25.  

20) అల్-మష్్రిఖైన్: ప్రర చీన అర్బీీ భాషా సంప్ర దాయం ప్ర కార్ం కొనిాసారాు ఒక శబాద నికి 

దిావచనం ఇవాటంవలా దాని అరి్ం రండు వభినా వసుర వులన స్తచిసుర ంది. ఉదా: 

ఇకకడ వార సినటా  అల్ మష్రిఖైన్ – అంటే తూరుప-ప్డమర్లు. ఖమరైన్-అంటే స్తర్య-

చందుర లు. 

21) ఈ ఆయత్కు ఈ వధంగా కూడా తాతపర్యం ఇవాబడింది: 'మరియు మీరు దురామర్గ ం 

చేశారు, అది ఈ ర్వజు మీకు ఏ మాతిం లాభదాయకం కాదు; నిశచయంగా, మీర్ందరూ ఈ 

శిక్ష్న ప్ంచుకుంటారు.' ఇంకా చూడండి, 14:49.  

22) చూడండి, 35:22.  

 
بِ  السَّ ِن  عي ْونيُهْم  يُصد 

َلي اِنَُّهْم  ِل يْ وي
ْهتيُدْوني  ُبْوني اينَُّهْم م  ييْحسي     وي

  
 
ْ٘ ّٰتّٰ آ ذي اِ   حي جي قيالي  ني ءي ا  بييِْنْ ا  يٰليْيتي 

فيبِئْسي   َّْشِقيَّْيِ  الْمي ُبْعدي  بييْنيكي  وي
رِيُْن     الْقي

 

ليْمُتْم  ظَّ اِْذ  اَْليْومي  عيُكُم  يَّْنفي ليْن  وي
ُِكْوني   اِب ُمْشَتي ذي   اينَُّكْم ِِف الْعي

 
تيْهِدي  تي ايفياينْ  ايْو  مَّ  الص  تُْسِمُع   

ْن َكي  ٰ   ِِفْ   ني الُْعًّْمي ويمي ل   بَِّْيٍ  م    لٍ ضي
 

ِمْنُهْم  فياِنَّا  بِكي   َّ نيْذهيَبي ا  فياِمَّ
ْنتيقُِمْوني   يحض م 
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42.  లేదా మేము వారికి వాగాద నం చేసిన 

దానిని (శిక్ష్న) నీకు తప్పక చూప్గలము. 

ఎందుకంటే మాకు వారిపై పూరిత  
అధకార్ముంది.  

43.  కావున నీవు దివయజా్ఞనం (వ'హీ) దాారా 

వచిచన సందేశం మీద సిిర్ంగా ఉండు. 

నిశచయంగా, నీవు రుజుమార్గ ం మీద 

ఉనాావు.  

44.  మరియు నిశచయంగా, ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన్) నీకు మరియు నీ జ్ఞతి వారికి ఒక 
హితబోధ. మరియు (దీనిని గురించి) 

తార్లోనే మీరు ప్ర శిాంచబడగలరు. 23  

45.  మరియు నీకు పూర్ాం మేము ప్ంపిన 

మా ప్ర వకత లన అడుగు: "అనంత 

కరుణ్యమయుణి్ణ తప్ప ఇతర్ దైవాలన 

ఆరాధంప్బడటానికి మేము నియ 

మించామేమో?"  

46.  మరియు వాసర వంగా, మేము మూసాన, 

మా స్తచన (ఆయాత్) లతో ఫిర్'ఔన్ 

మరియు అతని నాయకుల వదద కు ప్ంప్రము. 

అతన వారితో ఇలా అనాాడు: 

"నిశచయంగా నేన సర్ాలోకాల ప్ర భువు 

యొకక సందేశహరుణి్ణ."  

47.  కాని, అతన వారి వదద కు మా 

స్తచనలన (ఆయాత్లన) తీసుకొని 

వచిచనపుపడు, వారు వాటి గురించి 

ప్రిహాసలాడేవారు. 24  

48.  మరియు మేము వారికి చూపిన ప్ర తి 

అదుభత స్తచన (ఆయత్), దానికి ముందు 

చూపినటవంటి దాని (అదుభత స్తచన) 

కంటే మించినదిగా ఉండేది. 25  మరియు 

 
23) ప్ర వకత లందరూ ప్ర శిాంచబడతారు. చూడండి, 5:109.  

24) చూడండి, 6:109.  

25) అదుభత స్తచనల కోసం చూడండి, 7:133-135.  

فياِنَّا  ْدنُٰهْم  ويعي ِْي  اَّلَّ نُرِيينَّكي  ْو 
اي

ْقتيِدُرْوني  ليْيِهْم م     عي
 

اُوْ  ِْيْ٘  بِاَّلَّ ْكي ِحي فياْستيْمِسْك  اَِلي مجت   
ٰ ِصي  ْستيقِْيٍم ا اِنَّكي لَعي    ٍط م 

 
ِنَّ اِ وي  َّلي لَّكي كْ ه   ْوِمكي   ٌر  لِقي ْوفي  مجت  وي ويسي

   تُْسـ يلُْوني 

ْبلِكي ِمْن   لْنيا ِمْن قي ايرْسي ْن  ويْسـ يْل مي
ُدْوِن    مخضر ُسلِنياْ٘  ِمْن  لْنيا  عي  الرَّْْحٰنِ ايجي

ًة ي ْعبيُدْوني   خجم  اٰلِهي

ايرْ  ْد  ليقي اِٰل  سي وي  ْ٘ بِاٰيٰتِنيا ُموْٰٰس  لْنيا 
ا  لي مي وي ْوني  في ئِه  فِرْعي ْ اِ الي  قي   ريُسوْ ن ِ ُل  

 ِ    الْٰعليِمَّْيي  ريب 
 

ا  ِْنهي م  ُهْم  اِذيا   ْ٘ بِاٰيٰتِنيا آءيُهْم  جي ا  فيليمَّ
ُكْوني     ييْضحي

 ُ ِْن اٰييٍة اَِلَّ ِِهي ايْكُبي ا نُرِيِْهْم م  ويمي
ا  اُْختِهي ْذنٰهُ حمس  ِمْن  ايخي اِب    مْ وي بِالْعيذي

لَُّهْم ييرِْجُعْوني     ليعي
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మేము వారిని శిక్ష్కు గురిచేశాము. ఇలాగైనా 

వారు మర్లి వసార రేమోనని! 26   

49. మరియు వారు (మూసాతో) ఇలా 

అనాారు: "ఓ మాంతిికుడా! (నీ ప్ర భువు) 

నీతో చేసిన ఒప్పందం ప్ర కార్ం నీ ప్ర భువున 

ప్రర రిించు, మేము తప్పక సనామరుగ ల 

మవుతాము."  

50. కాని మేము వారిపై నండి ఆ శిక్ష్న 

తొలగించిన వంటనే వారు తమ వాగాద నానిా 

భంగప్ర్చేవారు.  

51. మరియు, ఫిర్'ఔన్ తన జ్ఞతి ప్ర జలలో 

ప్ర కటిస్తర  ఇలా అనాాడు: "ఓ నాజ్ఞతి 

ప్ర జలారా! ఈజపుు  (మి'సర ్్) యొకక 

సామాాజ్ఞయధప్తయం నాది కాదా? మరియు ఈ 

సలయేళా్ల నా కిర ంద ప్ర వహించటం లేదా? ఇది 

మీకు కనిపించటంలేదా?  

52. "ఈ తచఛమైన వాడు మరియు (తన 

మాటన) సపష్ు ంగా వవరించలేని వాడి 

(మూసా) కంటే నేన శ్రరష్టు ణి్ణ కానా? 27  

53. "అయితే ఇతనికి బంగారు కంకణ్యలు 

ఎందుకు వేయబడలేదు. లేదా, ఇతనికి 

తోడుగా ఇతనితో ప్రట దైవదూతలు 

ఎందుకు రాలేదు?"28   

54. ఈ వధంగా, అతడు (ఫిర్'ఔన్) తన 

జ్ఞతి వారిని పేర రేపింప్జేయటం వలన వారు 

 
26) అలాాహ్ (సు.త.) వైపునకు మర్లటం మానవుడు అలాాహ్ (సు.త.) ఉనికిని గర హించే 

సాాభావక లక్ష్ణం. కాని మానవుడు అలాాహ్ (సు.త.)నండి మర్లిపోవటం అతని 

మానసిక ప్తనం, ఆధాయతిమక భర ష్ు తాం. చూడండి, 7:172-173.  

27) మూసా ('అ.స.) సరిగాగ  మాటాాడ లేక పోయేవారు. నతిర -నతిర గా మాటాాడేవారు 

(Stammerer). దానికి చూడండి, 20:27-28.  

28) ప్రర చీన కాలంలో ఈజపుు లో బంగారు కంకణ్యలు, మడలలో బంగారు ఆభర్ణ్యలు 

పదద రికానిా స్తచించేవ. (ఆది కాండము-Genesis, 41:42) అంటే మూసా ('అ.స.) 

అలాాహ్ (సు.త.) సందేశహరుడైెతే అలాాహ్ (సు.త.), అతనికి, అతని గొప్పతనానికి 

తగినటా బంగారు ఆభర్ణ్యలు, కంకణ్యలు, ఎందుకు ప్ర సాదించలేదు? ఇదే వధమైన 

ప్ర శాలు ముష్టర క్ ఖురైష్టలు దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.)న కూడా అడిగారు.  

 
يْٰ٘ ويقيالُوْ  يا  ِحُر ادْ ا سَّ الهي  ي  اي ا  بَّكي ُع َلي   ري

يُمْهتيُدْوني   نيا ل مجت اِنَّ كي ِهدي ِعْندي ا عي   بِمي
   

اِذيا   ابي  الْعيذي ْنُهُم  عي ْفنيا  شي كي ا  فيليمَّ
   ُهْم ييْنُكُثْوني 

قيالي  قيْوِمه   ِِفْ  ْوُن  فِرْعي نيادٰي  ٰ   وي ْوِم  ي قي
  رُ ايلييْسي ِلْ ُملُْك ِمِْصي ويٰهِذهِ اَْلينْهٰ 

 ْ ِّْٰتْ نْ مِ   ِريْ تي ْوني  مجت   َتي  ىجت ايفيلي ُتْبِِصُ
 

ُهوي   ِْي  اَّلَّ ا  ٰهذي ِْن  م  ْيٌ  خي اينيا  ايْم 
ِهَّْيٌ  اُد يُبَِّْيُ  ممقمي َلي ييكي    وَّ

ٍب  ِْن ذيهي ليْيهِ ايْسوِريٌة م  ْ٘ اُلِْٰقي عي فيليْوَلي
آءي مي  ِنَِّْيي  عي ايْو جي ُة ُمْقَتي

ٰٓئِكي ل   ُه الْمي
قيوْ  فَّ  ُهْم اِنَّ محش  ُه وْ اعُ ايطي في   ه  مي فياْستيخي

نُْوا قيْوًما فِٰسقَِّْيي     َكي
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అతనిని అనసరించారు. నిశచయంగా, వారు 

దుర్జ నలు (ఫాసిఖీన్).  

55.  ఈ వధంగా వారు మమమలిా కోప్రనికి 

గురిచేయటం వలా, మేము వారికి ప్ర తీకార్ం 

చేశాము. మరియు వార్ందరినీ ముంచి 

వేశాము.  

56.  ఇక మేము, వారిని తరువాత వచేచ 

వారి కొర్కు ఒక గడిచిన నిదర్శనంగా 

మరియు ఒక ఉదాహర్ణగా చేశాము. (5/8)  

57.  * మరియు మర్యమ్ కుమారుడు ఒక 

ఉదాహర్ణగా పేరొకనబడినపుపడు (ఓ 

ము'హమమద్!) నీ జ్ఞతి ప్ర జలు అతని 

గురించి కేకలు వేసార రు.  

58.  మరియు అంటారు: "మా దేవుళా్ల 

మంచివా లేక అతడా ('ఈసానా)?" వారు ఈ 

వష్యం నీ ముందు పటేు ది కేవలం జగడ 

మాడటానికే. వాసర వానికి వారు 

కలహపిర యులైన జనలు.  

59.  అతన ('ఈసా) కేవలం ఒక దాసుడు 

మాతిమే. మేము అతనిని అనగర హించాము. 

మరియు మేము అతనిని ఇసార 'యీల్ సంతతి 

వారికి ఒక నిదర్శనంగా చేశాము.  

60.  మరియు మేము కోరితే మీకు 

బదులుగా, దైవదూతలన, భూమిపై 

ఉతర రాధకారులుగా చేస్తవార్ము.  

61.  మరియు నిశచయంగా, అది ('ఈసా 

పునరాగమనం) అంతిమ ఘడియ రావటానికి 

స్తచన. 29 కావున మీరు దాని (ఆ 

ఘడియన) గురించి సంశయంలో ప్డకండి. 

మరియు ననేా (అలాాహ్నే) అనసరించండి, 

ఇదే రుజుమార్గ ం.  

 

29) చాలా మంది వాయఖాయతల ప్ర కార్ం 'ఈసా ('అ.స.) మర్ల వచాచర్ంటే, పునరుతిాన 

దినం దగగ రునాటాే! ఇది ఎనోా 'స'హీ'హ్ 'హదీస్్'లలో పేరొకనబడింది.  

 

ِمْنُهْم  ْمنيا  اْنتيقي ُفْونيا  اٰسي  ْ٘ ا فيليمَّ
    يحض فيايْغريقْنُٰهْم ايَْجيعَِّْيي 

 
ل ِْلِٰخِرْيني   ثيًل  مي وَّ ليًفا  سي ْلنُٰهْم  عي فيجي

 خجم 
ي وي  اِذيا ل ثيًل  مي ْرييمي  مي اْبُن  َُضِبي  ا  مَّ

وْ ِص  يي قيْوُمكي ِمْنهُ      ني د 
 
ُهوي ويقيا  ايْم  ْيٌ  خي ُتنيا  ءياٰلِهي ا محش  لُْوْ٘ا  مي

ًَل  دي يكي اَِلَّ جي بُْوُه ل ي بيْل ُهْم قيْوٌم  محش َضي
ِصُمْوني     خي

ليْيهِ  عي ْمنيا  اينْعي ْبٌد  عي اَِلَّ  ُهوي  اِْن 
ي  ِ ثيًل ْل  لْنُٰه مي عي ْ٘ ويجي  ىجت ءِيْلي آ  اُِْسي ِنْ

 
لْنيا مِ  يعي آُء ْلي يشي ن يْو  ل ٰٓ  مَّ مْ ْنكُ وي ًة  ئِ ل كي

ْلُُفْوني  ِِف     اَْليْرِض يي

نَّ  ُ تيْمَتي فيلي  ةِ  اعي ل ِلسَّ ليعِلٌْم  اِنَّه   وي
اتَّبُِعْونِ  وي ا  ِصي محش  بِهي ا  ٌط  اٰهذي

ْستيقِْيٌم     م 
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62. మరియు షై'తాన్న, మిమమలిా 

ఆటంకప్ర్చనివాకండి. నిశచయంగా అతడు 

మీకు బహిర్ంగ శతివు.  

63. మరియు, 'ఈసా సపష్ు మైన (మా) 

స్తచనలు తీసుకొని వచిచనపుపడు ఇలా 

అనాాడు: "వాసర వంగా, నేన మీ వదద కు 

వవేకానిా తీసుకొని వచాచన; 30 మరియు 

మీరు వభేదాలకు లోనైన కొనిా వష్యాల 

వాసర వానిా మీకు సపష్ు ంగా వవరించటానికి 
వచాచన. కావున మీరు అలాాహ్ ప్టా భయ-

భకుత లు కలిగి ఉండండి. మరియు ననా 

అనసరించండి.  

64. "నిశచయంగా, అలాాహ్ యే నా ప్ర భువు 

మరియు మీ ప్ర భువు కూడాన. కావున మీరు 

ఆయననే ఆరాధంచండి. ఇదే రుజుమార్గ ం."  

65. అయితే, ఆ తరువాత ప్లువరాగ ల 

వారు ప్ర్సపర్ అభిప్రర యభేదాలు నలకొలుప 
కునాారు. కనక దురామరుగ లకు బాధా 

కర్మైన  దినము నందలి శిక్ష్ వలా వనాశం 
తప్పదు!  

66. వారు కేవలం ఆ అంతిమ ఘడియ 

అకసామతర గా – తమకు తెలియకుండానే – 

తమపై వచిచప్డాలని నిరీకిిసుర నాారా 

ఏమిటి?  

67. ఆ దినమున దైవభీతి గలవారు తప్ప 
ఇతర్ స్తాహితలంతా ఒకరికొకరు శతివు 

లవుతారు.  

68. (వశాాసులతో ఇలా అనబడుతంది): 

"ఓ నా దాసులారా! ఈ నాడు మీకు ఏ 

భయమూ లేదు మరియు మీరు దుుఃఖప్డరు 

కూడా!  

69. "అలాంటి వారు, ఎవరైతే మా స్తచన 

లన వశాసించార్వ మరియు ముసాింలు అయి 

ఉనాార్వ!  

 
30) వవేకం, అంటే దివయజా్ఞనం (వ'హీ).  

ْيٰطنُ  الشَّ نَُّكُم  ييُصدَّ َلي  اِنَّه  مجت  وي
بَِّْيٌ   مْ ليكُ  ُدوٌّ م      عي

 ِ بِاْْليي  ِعيْٰس  آءي  جي ا  يمَّ ل قيا ِت نٰ وي  لي  
ِجئُْت قي  ي ْد  ِ َِلُبيَّي  وي ةِ  بِاْْلِْكمي ُكْم 

ْتيلُِفْوني  َتي ِْي  اَّلَّ بيْعضي  ليُكْم 
ي فياتَُّقوا مجت فِْيهِ  ايِطْيُعْوِن  اّللّٰ    وي
  

ي اِنَّ   ْ ُهوي    اّللّٰ ِ ب  ب ُكمْ وي   ري   ري
ْستيقِْيٌم  ا ِصي   ا ٰهذي محش  فياْعُبُدْوهُ    ٌط م 

ِمْنْۣ  ْحزياُب 
اَْلي مجت  مْ نِهِ يْ بي   فياْختيليفي 

يٌْل   اِب  فيوي ذي عي ِمْن  ليُمْوا  ظي ِْيني  ل ِِلَّ
   ييْوٍم ايَِلٍْم 

ايْن  ةي  اعي السَّ اَِلَّ  ييْنُظُرْوني  ْل  هي
يْشُعُرْوني     تياْتِييُهْم بيْغتيًة وَُّهْم َلي ي

بي  ئٍِذْۣ  ييْومي ُٓء  ِْليْعٍض عْ ايَْليِخلَّ ُضُهْم 
ُدوٌّ اَِلَّ الُْمتَّقَِّْيي   ےلص عي

خي   ادِيٰعِبي  ليْيكُ ٌف وْ َلي  عي اَْليْومي    ُم 
نُْوني  ْزي ْ٘ اينُْتْم َتي َلي  ممه وي

نُْوا  َكي وي بِاٰيٰتِنيا  ُنْوا  اٰمي ِْيني  ايَّلَّ
 ممه ُمْسلِِمَّْيي 
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70. "మీరు మరియు మీ సహవాసులు 

(అ'జ్ఞాజ్) సంతోష్ంగా సార్గ ంలో 

ప్ర వేశించండి."  

71. వారి మధయ, బంగారు ప్ళా్ళలు 31 

మరియు కపుపలు తిప్పబడతాయి. 

మరియు అందులో, మనసుులు కోరేవ 

మరియు కళాకు ఇంపుగా ఉండేవ, అనీా 

ఉంటాయి. మరియు మీర్ందులో శాశాతంగా 

ఉంటారు.  

72. మరియు మీరు చేస్తర వునా కర్మల 

ఫలితానికి బదులుగా మీరు ఈ సారాగ నికి 

వార్సులయాయరు.  

73. మీకు అందులో ప్ండాూ-ఫలాలు 

పుష్కలంగా ఉంటాయి, వాటిని మీరు 

తింటారు.  

74. నిశచయంగా, అప్రాధ్యలు నర్క శిక్ష్లో 

శాశాతంగా ఉంటారు. 32  

75. వారి (శిక్ష్) ఏ మాతిం తగిగ ంచబడదు 

మరియు వార్ందులో హతాశులై  ప్డి 

ఉంటారు.  

76. మేము వారికి ఎలాంటి అనాయయం 

చేయలేదు, కాని వారే దురామరుగ లై ఉండిరి. 33  

77. మరియు వారిలా మొర్ పటు  

కుంటారు: "ఓ మాలిక్! నీ ప్ర భువున 

మమమలిా అంతం చేయమన." అతన 

అంటాడు: "నిశచయంగా మీరికకడే (ఇదే 

వధంగా) ప్డి ఉంటారు."  

 

31) 'సి'హాఫున్, 'స'హ్ఫతన్ (ఏ.వ.): plate, అనాం తినే ప్ళా్ం. అనిాటికంటే పదద  

ప్ళా్ళనిా జఫ్నతన్ అంటారు. దాని తరువాత ఖ'స్్'అతన్ దీనిలో ప్ది మంది 

తినగలుగుతారు. దానిలో సగం ఉండేది 'సహ్ఫతన్, దాని కంటే చినాది మికీలతన్. 

(ఫ'తా్ అల్-ఖదీర్).  

32) చూ. 6:128 చివరి వాకయం మరియు 40:12, వాయఖాయనం-3లో స్తచించిన 'హదీస్్'. 

33) అంటే వారే తమకు తాము అనాయయం చేసుకునాారు.  

ايْزوياُجُكْم   وي اينُْتْم  اْْلينَّةي  اُْدُخلُوا 
ْوني  ُ     َُتُْبي

ِْن  ا ُيطي  م  اٍف  بِِصحي ليْيِهْم  عي ُف 
ايْكوياٍب  وَّ ٍب  ا   ا ْيهي ويفِ مجت  ذيهي مي

ي  اَْليْعَُّيُ تيِهْيهِ  شْ ت تيِلي   وي مجت اَْلينُْفُس 
ْوني  ا ٰخِْلُ اينُْتْم فِْيهي   ممه وي

ا  بِمي ا  اُْورِْثُتُموْهي  ْ٘ الَِّّٰتْ اْْلينَُّة  تِلْكي  وي
لُْوني     ُكْنُتْم تيْعمي
في  ا  فِْيهي كي ا ليُكْم  ٌة  ا ثِ كِهي ِْنهي م  ْييٌة 

   تياُْكلُْوني 
ِِفْ  الُْمْجرِِمَّْيي  اِب عي   اِنَّ  هينَّمي جي   ذي

ْوني خٰ   ممه ِْلُ
ْنُهْم ويُهْم فِْيهِ ُمْبلُِسْوني  ُ عي َتَّ َلي ُيفي

 ممه 
ُهُم   نُْوا  َكي لِٰكْن  وي ليْمنُٰهْم  ظي ا  ويمي

لِِمَّْيي     الظّٰ
ليْينيا   عي َِليْقِض  يٰٰملُِك  ْوا  نيادي وي

ب كي  ِكُثْوني ا قي   محشري    لي اِنَُّكْم مّٰ
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78. వాసర వానికి మేము మీ వదద కు సతాయనిా 

తీసుకొని వచాచము, కాని మీలో చాలా మంది 

సతయమంటేనే అసహియంచుకునేవారు.  

79. వారు ఏదైనా ప్నాాగం ప్నా 

తనాారా ఏమిటి? అయితే నిశచయంగా, 

మేము కూడా ప్నాదుము. 34  

80. లేదా! మేము వారి ర్హసయ 

వష్యాలన మరియు వారి గుసగుసలన 

వనటం లేదని వార్నకుంటనాారా? అలా 

కాదు, (వాసర వానికి) మా దూతలు వారి దగగ ర్ 

ఉండి, అంతా వార సుర నాారు.  

81. వారితో ఇలా అన: "ఒకవేళ ఆ 

అనంత కరుణ్యమయునికి కుమారుడే ఉంటే, 

అందరి కంటే ముందు నేనే అతనిని 

ఆరాధంచేవాడిని."  

82. భూమాయకాశాలకు ప్ర భువు మరియు 

సింహాసనానికి ('అరి్్్కు) ప్ర భువు అయిన 

ఆయన (అలాాహ్) వారి కలపనలకు 

అతీతడు.35   

83. వారికి వాగాద నం చేయబడిన ఆ దినానిా 

వారు దరిశంచే వర్కు, వారిని వారి 

వాదోప్వాదాలలో మరియు వారి కీర డలలో 

మునిగి ఉండనివుా!  

84. మరియు ఆయన (అలాాహ్) మాతిమే 

ఆకాశాలలో ఆరాధ్యయడు మరియు భూమిలో 

కూడా ఆరాధ్యయడు. మరియు ఆయన మహా 

వవేకవంతడు, సర్ాజాుడు. 36  

 

34) చూడండి, 52:42. పైది నోబుల ఖురఆన, తాతపర్యం. దీని తాతపర్యం జూనాగఢీలో 

ఈ వధంగా ఉంది: “వారు ఏదైనా వష్యానిా గటిు గా నిరిారించారా ఏమిటి? అయితే 

నిశచయంగా, మేము కూడా గటిు గానే నిరాద రిసార ము.”   

35) చూడండి, 6:100.  

36) చూడండి, 6:3.  

بِاْْليق ِ  ِجئْنُٰكْم  ْد  ٰ وي   ليقي   ِكنَّ ل
ُكمْ اي  ي ِ كٰرُِهْوني ْكَثي ق  حي

    لِلْ
ُمْوْ٘ا ايْمًرا فياِنَّا ُمُْبُِمْوني   ممه ايْم ايبْري

ُِسَُّهْم   ُع  يْسمي ن َلي  اينَّا  ُبْوني  ْسي ُيي ايْم 
ْٰوىُهمْ  َني يِْهْم محش  وي ي لي رُُسلُنيا  وي بيِٰل 

   ُبْوني تُ ييكْ 
 

ني   حمط فياينيا اي   لِلرَّْْحٰنِ قُْل اِْن َكي ٌ لي  ُل وَّ وي
   ِدْيني بِ عٰ الْ 

ِ ُسْبٰحني   اَْليْرِض   ريب  وي ٰموِٰت  السَّ
 ِ ا ييِصُفْوني  ريب  مَّ ْرِش عي    الْعي

ّٰتّٰ  حي ُبْوا  ييلْعي وي ُوُْضْوا  يي رُْهْم  فيذي
ُدْوني  ِْي يُوْعي ُهُم اَّلَّ   يُلُٰقْوا ييْومي

 
آءِ    ُهوي وي  مي السَّ ِِف  ِْي  ِف   اَِٰلٌ اَّلَّ وَّ

  لِْيُم  ُم الْعي ْي كِ ْْلي ا   وي هُ وي محش  اَِٰلٌ اَْليْرِض  
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85. మరియు ఆకాశాలలోన మరియు 

భూమి లోన మరియు ఆ రండింటి మధయన 

ఉనా సమసార నికీ సామాాజ్ఞయధకారి అయిన 

ఆయన (అలాాహ్) శుభదాయకుడు; 

మరియు అంతిమ ఘడియ జా్ఞనం కేవలం 

ఆయనకే ఉంది; మరియు ఆయన వైపునకే 
మీర్ంతా మర్లింప్బడతారు.  

86. మరియు వారు ఆయనన వదలి, 

ఎవరినైతే ప్రర రిిసుర నాార్వ, వారికి సిఫార్సు చేస్త 

అధకార్ం లేదు. 37 కేవలం సతాయనికి 

సాక్ష్యమిచేచ వారు మరియు (అలాాహ్ ఒకకడే, 

అని) తెలిసి ఉనావారు తప్ప!  

87. మరియు నీవు: "మిమమలిా ఎవరు 

సృష్టు ంచారు?" అని వారితో అడిగినపుపడు, 

వారు నిశచయంగా: "అలాాహ్!" అని 

అంటారు. అయితే వారు ఎందుకు మోసగించ 

బడుతనాారు (సతయం నండి మర్లించ 

బడుతనాారు)?  

88. "మరియు ఓ నా ప్ర భూ! నిశచయంగా, 

ఈ ప్ర జలు వశాసించరు!" అని ప్లికే (ప్ర వకత  

యొకక) మాట (అలాాహ్కు బాగా తెలుసు).  

89. కావున నీవు (ఓ ము'హమమద్!) వారిని 

ఉపేకిించు. మరియు ఇలా అన: "మీకు 

సలాం!"38 మునమందు వారు తెలుసు 

కుంటారు.  

*****

 

37) చూడండి, 10:3.  

38) ఇకకడ కేవలం సలామున్, అని ఉంది; అసులాము అని లేదు. అంటే – మీ దారి మీది 

మరియు మా దారి మాది, అని అరి్ం. మీరు మునమందు తెలుసుకుంటారు. ఎవరు 

సనామర్గ ం మీద ఉనాార్వ మరియు ఎవరు దురామర్గ ం మీద ఉనాార్వ! చూడండి,  25:63, 

28:55.                                          *** 

تيُٰبي  ٰموِٰت وي السَّ ُملُْك  َلي   ِْي  اَّلَّ كي 
ه    ويِعْندي امجت  بييْنيُهمي ا  ويمي اَْليْرِض  وي

ةِ اعي ُعْوني   مجتِعلُْم السَّ ْهِ تُرْجي اَِلي   وي
 

ييدْ  ِْيني  اَّلَّ ييْملُِك  َلي  ِمْن  عُ وي ْوني 
في  الشَّ ِهدي  ا ُدْونِهِ  شي ْن  مي اَِلَّ  ةي  عي

    ليُمْوني عْ يي  ُهمْ وي  ق ِ بِاْْلي 

ُهْم  ليقي خي ْن  مَّ ايّْليُهْم  سي ليئِْن  وي
يُقْولُنَّ  ُ َلي  يحض فياينّٰ يُْؤفيُكْوني  اّللّٰ

 

ٰ ويقِْيلِه    ِ ي َلَّ   ريب  قيْوٌم  ِٓء  ٰهُْ٘ؤَلي اِنَّ 
 يمل يُْؤِمُنْوني 

نْ  عي ْح  لٰمٌ هُ فياْصفي سي ويقُْل  محش  ْم 
ْوفي ييْعليُمْوني   خجم فيسي
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 44. సూరహ్ అద్్-దు'ఖాన్ 

దు'ఖానన్: పొగ. ఈ స్తర్హ్ కూడా ఇతర్ 'హా-మీమ్ స్తరాహ్ల వలే 

మక్కహ మధయ కాలపు చివరి భాగంలో అవతరింప్జేయబడింది. ఈ స్తర్హ్ 
పునరుతిాన దినం సతయమనీ, అది తప్పక వసుర ందని తెలుపుతోంది మరియు 

అపుపడు సంభవంచే వష్యాలన కూడా వవరిసోర ంది. 59 ఆయాతలునా దీని 

పేరు 10వ ఆయత్ నండి తీసుకోబడింది. ఈ 7 (40-46) స్తరాహ ల 

సమూహంలో ఇది 5వది.  

 అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. 'హా-మీమ్.  

2. సపష్ు మైన ఈ గర ంధం సాకిిగా! 1  

3. నిశచయంగా, మేము దీనిని (ఈ 

ఖుర్ఆన్న) శుభవంతమైన రాతిిలో అవత 

రింప్జేశాము. 2  నిశచయంగా, మేము 

(ప్ర జలన) ఎలాపుపడూ హెచచరిస్తర  

వచాచము. 3  

4. దానిలో (ఆ రాతిిలో), ప్ర తి కీలక ఆదేశం 

నిరి్యించబడుతంది్-    

 

1) చూడండి, 12:1. 

2) ఖుర్ఆన్ అవతరింప్జేయబడిన రాతిి లైలత్రల్ ఖదర ్ శుభవంతమైన / ఘనతగల 

రాతిి. చూ. స్తర్హ్ అల్-ఖదర ్్ (97). ఇంకా చూడండి, 2:185 ఈ రాతిి ర్మ'దాన్ నల 

చివరి 10 ర్వజులలోని బేసి  రాతిలో ఒకటి అని చాలామంది వాయఖాయతల అభిప్రర యం. (i) 

ఈ రాతిిలో ఖుర్ఆన్ అవత రింప్జేయబడింది. (ii) ఈ రాతిిలో దైవదూతలు ('అలైహిమ్ 

స.) మరియు ప్వతి ఆతమ (జబీర ల్ 'అ.స.) దిగి వసార రు. (iii) ఈ రాతిిలో, రాబోయే 

సంవతుర్ంలో జరుగబోయే వష్యాల నిరి్యం జరుగుతంది. (iv) ఈ రాతిిలో చేస్త 

ఆరాధన ('ఇబాదహ్) వేయి నలల (83 సంవతురాల 4 నలల) ఆరాధన కంటే ఉతర మ 

మైనది. ఈ రాతిిలోనే ఖుర్ఆన్ ఏడవ ఆకాశంపై ఉనా లౌ'హె మ'హ్ఫూ''జ్ నండి భూ్

లోకపు ఆకాశంపై ఉనా బైత్రల్ 'ఇజ్జ హ్ లోకి మొతర ం ఒకేసారి దింప్బడింది. ఆ తరువాత 

23 సంవతురాలలో కర మకర మంగా దైవప్ర వకత  ('స'అ.స.) మీద అవతరింప్జేయబడింది.  

3) ఖుర్ఆన్ అవతర్ణ ప్ర జలకు మంచి చడున బోధంచటానికి జరిగింది.  

ِ ِمْسِب     رَِّحْيمِ ال ْْحٰنِ الرَّ  اّللّٰ
 محن ٰحٓم 

الِْكتِٰب الُْمبَِّْيِ   يجل وي
ةٍ  كي ُٰبي م  ْليٍة  َلي ِِفْ  َْلُٰه  اينْزي  ْ٘ ُكنَّا   اِنَّا اِنَّا 

   ُمْنِذرِيْني 
 

 
ِكْيٍم  ُق ُك  ايْمٍر حي ا ُيْفري  يحض فِْيهي
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5. మా వదద  నండి ఆజా రూప్ంలో! 

నిశచయంగా, మేము (సందేశహరులన) 

ప్ంపుతూ వచాచము.  

6. నీ ప్ర భువు తర్ఫు నండి కారుణయంగా! 

నిశచయంగా, ఆయనే అంతా వనేవాడు, 

సర్ాజాుడు.  

7. మీరు నమేమవారే అయితే! ఆయనే 

ఆకాశాలకు మరియు  భూమికి మరియు 

వాటి మధయ ఉనా సమసార నికీ ప్ర భువు.   

8. ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధయ దేవుడు 

లేడు. ఆయనే జీవతానిా ప్ర సాదించేవాడు 

మరియు ఆయనే మర్ణ్యనిా ఇచేచవాడు. 

ఆయనే మీ ప్ర భువు మరియు పూరీాకులైన 

మీ తాత-ముతార తల ప్ర భువు. 4  

9. అసలు! వారు సందేహంలో ప్డి ఆటలాో 

మునిగి ఉనాారు (ప్రిహసిసుర  ఉనాారు).  

10. కావున నీవు ఆకాశం సపష్ు మైన పొగను 

తీసుకువచేచ దినం కొర్కు నిరీకిించు!  

11. అది మానవులందరినీ కరముమ 

కుంటంది. అదక బాధాకర్మైన శిక్ష్.  

12. (అపుపడు వారు ఇలా వేడుకుంటారు): 

"ఓ మా ప్ర భూ! ఈ శిక్ష్న మా నండి 

తొలగించు. నిశచయంగా, మేము 

వశాాసులమవుతాము."  

13. ఇక (అంతిమ ఘడియలో) హితబోధ 

స్త్ాకరించటం వారికి ఎలా ప్నికి రాగలదు? 

వాసర వానికి వారి వదద కు (సతాయనిా) సపష్ు ంగా 

తెలియజేస్త ప్ర వకత  వచిచ ఉనాాడు;  

14. అపుపడు వారు అతని నండి మర్లి 

పోయారు మరియు ఇలా అనాారు: "ఇతన 

ఇతరుల నండి నేరుచకునాాడు, ఇతనొక 

 

4) చూడండి, 7:158. ఈ ఆయత్న పోలిన ఆయత్. 

اِنَّا ُكنَّا ُمرِْسلَِّْيي محش   ِعْنِدنيا نْ ايْمًرا م ِ 
 ممه  

ِنْ  م  ِمْيُع   ُهوي   ه  نَّ اِ   محشب ِكي رَّ   ريْْحيًة  السَّ
لِْيُم     يحض الْعي
 ِ ا   ريب  ويمي اَْليْرِض  وي ٰموِٰت  السَّ

ا  ْوقِنَِّْيي جحم بييْنيُهمي    اِْن ُكْنُتْم م 

ْ٘ اَِٰلي اَِلَّ   ُيِمْيُت  ُهوي َلي ب ُكمْ محش يُْْح  وي   ري
ٰ  ريب  وي  لَِّْيي بي ا    آئُِكُم اَْليوَّ

 
بُ  ك ٍ يَّلْعي     ني وْ بيْل ُهْم ِِفْ شي

 
اٍن تيقِْب يي رْ ا في  آُء بُِدخي مي ْومي تياِِْت السَّ

بَِّْيٍ   يحض م 
اٌب ايَِلٌْم  محش  يَّْغَشي اَلَّاسي  ذي ا عي   ٰهذي

بَّنيا  اِنَّا   ري ابي  الْعيذي نَّا  عي اْكِشْف 
   ُمْؤِمُنْوني 

اَّل ِ  يُهُم  ل آءيُهْم  كْ اينّٰ  جي ويقيْد  ٰري 
بَِّْيٌ   يحض ريُسْوٌل م 

 
 َّ ل ْنهُ   اوْ ُثمَّ تيوي ْنُْوٌن الُْوا مُ قي وي   عي لٌَّم َّمَّ عي
 يمل 
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పిచిచవాడు!" 5  

15. వాసర వానికి మేము కొంత కాలం వర్కు 

ఈ శిక్ష్న తొలగిస్తర  నిశచయంగా, మీరు చేస్తర  

వచిచందే (సతయ-తిర్సాకర్ం) మళా్ల చేసార రు.  

16. మేము శికిించటం కోసం గటిు గా 

ప్టు కునా ర్వజు, మేము నిశచయంగా 

ప్ర తీకార్ం చేసార ము. (3/4)  

17. * మరియు వాసర వంగా, వారికి పూర్ాం 

మేము ఫిర్'ఔన్ జ్ఞతి వారిని ప్రీక్ష్కు గురి 

చేశాము. మరియు వారి వదద కు గౌర్వ 

నీయుడైెన ప్ర వకత  వచిచ ఉనాాడు.  

18. (అతన ఇలా అనాాడు): "అలాాహ్ 

దాసులన నాకు అప్పగించు. 6  నేన మీ 

వదద కు ప్ంప్బడిన నమమకసుర డనయిన 

సందేశహరుణి్ణ.  

19. "మరియు మీరు అలాాహ్ ముందు 

అహంభావానిా (ఔనాతాయనిా) చూప్కండి. 

నిశచయంగా, నేన మీ వదద కు సపష్ు మైన 

ప్ర మాణం తీసుకొని వచాచన.  

20. "మరియు నిశచయంగా నేన నా 

ప్ర భువు మరియు మీ ప్ర భువు (అయిన 

అలాాహ) యొకక శర్ణు వేడుకొనచునాాన 

– మీరు ననా రాళా్ల రువా చంప్కుండా 

ఉండటానికి.  

21. "ఒకవేళ మీకు నాపై నమమకం లేకపోతే! 

నా నండి వేరైపోండి!"  

22. చివర్కు అతన తన ప్ర భువున ఇలా 

ప్రర రిించాడు: "నిశచయంగా, ఈ జనలు చాలా 

అప్రాధ్యలు!"  

23. (అలాాహ్ ఇలా సలవచాచడు): "నీవు 

నా దాసులన తీసుకొని రాతిివేళ 

 

5) చూడండి, 16:103 మరియు 25:4.  

6) 'ఇబ్రదలా్లహ్: అంటే ఇకకడ మూసా ('అ.స.) జ్ఞతి వారైన బనీ-ఇసార 'యీల్  తెగవారు. 

قيلِْيًل  اِب  الْعيذي ِشُفوا  َكي اِنَُّكْم    اِنَّا 
ٓئُِدْوني     يمل عي

ي ةي الُْكُْبٰ اِنَّا   مجت ييْومي نيْبِطُش اْْليْطشي
    ُمْنتيقُِمْوني 
تينَّ  في ْد  ليقي ْوني   ا وي فِرْعي قيْومي  ْبليُهْم  قي

رِيْمٌ 
آءيُهْم ريُسْوٌل كي   يحض ويجي

 
اِ اي   اينْ  ْوْ٘ا  ِعبيادي  د   َّ ِ لي ليُكْم  محش  اّللّٰ  ْ اِن ِ

 يحض ريُسْوٌل ايِمَّْيٌ 
 

ي   لَعي تيْعلُْوا  َلَّ  ايْن  ِ وَّ ْ٘  محش  اّللّٰ ْ اِن ِ
بَِّْيٍ  ٰطٍن م 

 ممه اٰتِْيُكْم بُِسلْ
 

ُعْذُت    ْ اِن ِ ْ وي ِ ب  ب ُِكمْ وي   بِري ايْن   ري
 ممه تيرَُْجُْوِن 

 

َّْم تُْؤِمُنْوا   اِْن ل ِ فياعْ  ِلْ وي   لُْوِن تي

عي   بَّه ْ٘ فيدي ْرُِمْوني    ري ٓءِ قيْوٌم َّم    اينَّ ٰهُْ٘ؤَلي
 

اِنَُّكْم   ًْل  َلي بِعِبيادِْي  ُْسِ 
فياي

تَّبيُعْوني   يحض م 
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బయలుదేరు, నిశచయంగా, మీరు వంబడించ 

బడతారు.  

24. "మరియు నీవు సముదార నిా నిలిచి 

(చీలి) ఉనా సిితిలో వదలి వళ్ళాపో! 7  

నిశచయంగా, వారు మునిగిపోయే సైనికులు!"  

25. వారు ఎనోా తోటలన మరియు 

చలమలన వనక వడిచి పోయారు;  

26. మరనోాప్చచని పొలాలన మరియు 

చకకని నిలయాలన;  

27. మరియు వారు అనభవస్తర  ఉనా 

ఎనోా సుఖ-సంతోషాలన కూడా!  

28. ఈ వధంగా, (వారి ముగింపు జరిగింది). 

మరియు మేము వాటికి ఇతర్ జ్ఞతి వారిని 

వార్సులుగా చేశాము.  

29. కాని, వారి కొర్కు ఆకాశం గానీ, భూమి 

గానీ వలపించలేదు మరియు వారికి ఎలాంటి 

వయవధ కూడా ఇవాబడలేదు.  

30. మరియు వాసర వంగా! మేము 

ఇసార 'యీల్ సంతతి వారిని అవమానకర్మైన 

శిక్ష్ నండి వముకిత  కలిగించాము –   

31. ఫిర్ఔన్ నండి. నిశచయంగా, అతడు 

తలబిరుసు, బరితెగించిపోయాడు.  

32. మరియు వాసర వానికి మాకు తెలిసి 

ఉండి కూడా మేము వారిని లోకంలో (ఆ 

కాలపు) సర్ా జనలపై ఎనాకునాాము. 8  

33. మరియు మేము వారికి అదుభత 

స్తచనలన (ఆయాతలన) ఒసంగి 

ఉంటిమి. అందులో వారికి సపష్ు మైన ప్రీక్ష్ 

ఉండింది.  

 

7) చూడండి, 26:63-66. రహాన్: అంటే ప్ర శాంతమైనది లేక తడి లేనిది. జౌహరీ (ర్'హమ) 

దీనిని ప్ర శాంతంగా చీలిపోయి ఉనాది, అని వవరించారు.  

8) ఎందుకంటే ఆ కాలంలో కేవలం బనీ-ఇసార 'యీల్ వారు మాతిమే ఏకైెక ఆరాధ్యయడు 

అలాాహ్ (సు.త.) న ప్రర రిించేవారు. మిగతా వార్ంతా బహు దైవారాధకులుగా ఉనాారు.  

ريْهًوا اْْليْحري  اتُْرِك  ُجْنٌد  محش  وي اِنَُّهْم 
ْغري      ْوني قُ م 

نٍّٰت وَُّعُيْوٍن   ُكْوا ِمْن جي ْم تيري  يحض كي

ُزرُ  رِيْ ا قي  وَّمي ٍع وْ وَّ    يحض ٍم ٍم كي

ا فِٰكِهَّْيي  نُْوا فِْيهي ٍة َكي نيْعمي  يحض وَّ

ٰذلِكي  ِرْيني  يمط  كي ا قيْوًما اٰخي ثْنٰهي ايْوري   وي

آُء   مي السَّ ليْيِهُم  عي ْت  بيكي ا  مي في
رِيْ  نُْوا ُمْنظي

ا َكي اَْليْرُض ويمي  خجم  ني وي
اُِْسي   ْ٘ بيِنْ َّْينيا  َني ْد  ليقي ِمني  آ وي ءِيْلي 

 يحض  َّْيِ هِ  الْمُ ِب اذي الْعي 
ْوني مِ  فِرْعي ِني  محش  ْن  م  َِلًا  عي ني  َكي اِنَّه  

   الُْمِْسِفَِّْيي 
ي  لَعي ِعلٍْم   ٰ لَعي نُٰهْم  ْ اْخَتي ِد  ليقي وي

 ممه  الْٰعليِمَّْيي 
ٰٓؤٌ  بيل فِْيهِ  ا  مي اَْلٰيِٰت  ِني  م  اٰتيْينُٰهْم   اوي

بَِّْيٌ    م 
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34. నిశచయంగా వీరు (ఖురైష్టలు) ఇలా 

అంటనాారు:  

35. "వాసర వానికి, మాకు ఈ మొదటి 

మర్ణం మాతిమే ఉంది, ఆ తరువాత మేము 

తిరిగి బర తికించబడము.  

36. "మీరు సతయవంతలే అయితే, మా 

తాత-ముతార తలన లేపి తీసుకు ర్ండి!" 9  

37. వారు మేలైనవారా? లేక తబీ'అ 

జ్ఞతి వారు 10 మరియు వారికంటే పూర్ాం 
వారా? మేము వార్ందరినీ నాశనం చేశాము. 

నిశచయంగా, వార్ందరూ అప్రాధ్యలే!  

38. మరియు మేము ఈ ఆకాశాలన 

మరియు భూమిని మరియు వాటి మధయ 
ఉనాదంతా, కేవలం వనోదం కొర్కు సృష్టు ంచ 

లేదు. 11  

39. మేము వాటిని సతయబదద ంగానే సృష్టు ం 
చాము, కాని చాలా మందికి తెలియదు.12  

40. నిశచయంగా, తీరుపదినం వార్ందరి 

కొర్కు ఒక నిరిీత దినం. 13  

41. ఆ దినమున ఏ స్తాహితడు కూడా 

మరొక స్తాహితనికి ఏమాతిం ఉప్యోగ 

ప్డడు. మరియు వారికి ఎలాంటి 

సహాయమూ లభించదు;14  

 

9) చూడండి, 43:22-23.  

10) త్రబబ'అ, అంటే సబా' ప్రర ంతంలో నివసించే 'హిమ్యార్ తెగకు చందినవారు. వారి 

రాజుల బిరుదు తబీ'అ. ఏ వధంగానైతే ర్వమన్ రాజులు సీజ్ర్ అనబడేవార్వ! వారు 

చాలా కాలం దకిిణ 'అరేబియా మీద రాచరికం చేశారు. వారిని, అబిస్త్నియా వారు 

(Abissinians) 4వ కీర .శ.లో అంతమొందించారు. చూడండి, 50:14 వారు సతయ-

తిర్సాకరులు.  

11) ఇటవంటి ఆయత్ కోసం చూడండి, 38:27, 23:115-116, 15:85 మరియు 21:16. 

12) చూడండి, 10:5.   

13) చూడండి, 77:13. 

14) చూడండి, 23:101, 70:10. మౌలా: అంటే కొందరు, ''దగగ రి బంధ్యవు,'' అని కూడా 

తాతపర్యమిచాచరు. 

يُقْولُْوني  ِٓء َلي    يحض اِنَّ ٰهُْ٘ؤَلي
ُْن  تيتُنيا اوْ مي َلَّ اِ  اِْن ِِهي  ا ني َْلُْوٰل ويمي

ِيْني      بُِمنَّْشي
  فياْتُْوا بِاٰبيآئِنياْ٘ اِْن ُكْنُتْم ٰصِدقَِّْيي  

ِْيني ِمْن   اَّلَّ ْيٌ ايْم قيْوُم ُتبٍَّعحمل وَّ ايُهْم خي
ايْهليْكنٰهُ  ْبلِِهْممحش  نُْوا حمس  مْ قي َكي اِنَُّهْم 

   َُّمْرِِمَّْيي 
السَّ  ليْقنيا  خي ا  وياوٰ مٰ ويمي ْرضي َْلي ِت 

ا لٰعِبَِّْيي ويمي    ا بييْنيُهمي
لِٰكنَّ   وي  ِ بِاْْليق   

اَِلَّ  ْ٘ ا ليْقنُٰهمي خي ا  مي
يُهْم َلي ييْعليُمْوني     ايْكَثي

ْصِل ِمْيقي   يحض ُتُهْم ايَْجيعَِّْيي  ا اِنَّ ييْومي الْفي
َلي  ْوًل  يُ   ييْومي  مَّ ْن  عي ْوًل  مي ْغِنْ 

 ُ َلي ُهْم ُيْنِصي ْيـ ًا وَّ  يحض  ني وْ شي
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42. అలాాహ్ కరుణ్ణంచిన వానికి తప్ప! 

నిశచయంగా, ఆయనే సర్ా శకిత మంతడు, 

అప్రర్ కరుణ్యప్ర దాత.  

43. నిశచయంగా, జఖ్ఖూ మ్ వృక్ష్ ఫలం;  

44. ప్రపులకు అహార్ంగా ఇవాబడుతంది;  

45. మరిగే నూన (స్త్సం) వలే, 15  అది వారి 

కడుపులో మరుగుతంది;  

46. సలసల కాగే నీటిలాగా!  

47. (ఇలా అనబడుతంది): "ఇతనిని 

ప్టు కొని భగభగ మండే నర్కాగిా మధయలోకి 

ఈడచండి;  

48. "ఆ తరువాత అతని నతిర మీద సలసల 

కాగే నీటిని – శిక్ష్గా – పోయండి.  

49. " 'దీని రుచి చూడు; నిశచయంగా, నీవు 

శకిత మంతడివగా, గౌర్వనీయుడివగా 

ఉండేవాడివ కదా!'  

50. "నిశచయంగా, ఇదే మీరు సందేహంలో 

ప్డి వునా వష్యం!"  

51. నిశచయంగా, దైవభీతి గలవారు శాంతి 

భదర తలు గల సిలంలో ఉంటారు.  

52. తోటలలో మరియు చలమలలో!  

53. వారు, మృదువైన ప్టు  వసార ీలు 

మరియు బంగారు (జరీ) ప్టు  వసార ీలు 

ధరించి, ఒకరికొకరు ఎదురదురుగా కూరొచని 

ఉంటారు. 16  

54. ఇలా ఉంటంది వారి సిితి! మరియు 

మేము వారిని అందమైన, ప్ర కాశవంతమైన 

కళా్లగల వారితో (హూర్లతో) వవాహం 

 

15) అల్-ముహ్లు: కరిగిన రాగి అని కూడా కొందరు వాయఖాయనించారు.  

16) చూడండి, 18:31 మరియు 35:33. 

رَّ َلَّ اِ  ْن  مي ُ ِحمي    زِيُْز    ُهوي   اِنَّه  محش  اّللّٰ الْعي
  خجم الرَِّحْيُم 
ري  جي  يحض  الزَّق ْوِم تي اِنَّ شي

اُم اَْليثِْيِم  عي  مجن  طي
لُْمْهِلجحت ييْغِِلْ ِِف اْْلُُطْوِن   يحض َكي

ِْلِ اْْليِميْ 
غي      مِ كي

اْْليِحْيِم  ويآءِ  اِٰل سي فياْعتِلُْوُه  ُخُذْوهُ 
 يحض 
فيْوقي  وْ ُصب    مَّ ثُ  اِب  ا  ذي عي ِمْن  رياِْسه  

 ىجت اْْليِمْيِم 
رِيُْم   خمتُذْق 

زِيُْز الْكي نْتي الْعي
  اِنَّكي اي

ْوني  ُ ا ُكْنُتْم بِه  تيْمَتي ا مي   اِنَّ ٰهذي

اٍم ايِمَّْيٍ  قي  يحض  اِنَّ الُْمتَّقَِّْيي ِِفْ مي

نٍّٰت وَُّعُيْوٍن   ىحن ِِفْ جي
ُسْندُ  ِمْن  ٍق ُْبي تي اِسْ وَّ   ٍس يَّلْبيُسْوني 

تي   ىحن ٰقبِلَِّْيي م 
 

ٰذلِكي  وَّْجنُٰهْم ِِبُْوٍر ِعَّْيٍ  يمط كي زي  ىجت وي
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చేయిసార ము. 17  

55. వార్కకడ శాంతియుతంగా ఉంట్ట 

అనేక ర్కాలైన ఫలాలన అడుగుతూ 

ఉంటారు. 18   

56. వార్కకడ మర్ణ్యనిా 19 ఎనాడూ 

రుచి చూడరు; వారి మొదటి (ఇహలోక) 

మర్ణం తప్ప! మరియు ఆయన వారిని 

భగభగ మండే అగిా శిక్ష్ నండి కాప్రడాడు;  

57. నీ ప్ర భువు అనగర హం వలా. ఇదే, ఆ 

గొప్ప సాఫలయం!  

58. అందుకే నిశచయంగా, మేము (ఈ 

ఖుర్ఆన్న) నీ భాష్లో సులభం చేశాము. 

ఇలాగైనా వారు అరి్ం చేసుకుంటార్ని 

(హితబోధ గర హిసార ర్ని). 20  

59. కావున, నీవు నిరీకిించు! నిశచయంగా, 

వారు కూడా నిరీకిిసుర నాారు.  

*****

 

17) 'హూరున్: చూడండి, 56:22, 52:20, 55:56, 37:48, 38:52. వారి కళా నలుపు 

మరియు తెలుపు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. వారిని చూసిన వారు వారి అందానికి 

ముగిులైపోతారు. 

18) చూడండి, 43:73.  

19) 'స'హీ'హ్ 'హదీస్్' లో ఉంది: మృతయవున ఒక గొరర  ఆకార్ంలో తెచిచ సార్గ నర్కాల 

మధయ జబా్ చేసార రు. మరియు ఈ వధంగా ప్ర కటిసార రు: 'ఓ సార్గ  వాసులారా! ఇక మీకు 

మృతయవు లేదు; మీరు కలకాలం సార్గ ంలో ఉంటారు. ఓ నర్క వాసులారా! మీకు సదా 

నర్కవాసమే. మీకు మృతయవు లేదు.' ('స. బు'ఖారీ, 'స. ముసాిం) ఇంకా చూ. 19:39, 

37:58-59.  

20) చూడండి, 19:97.                        *** 

في   ِ
بُِكل  ا  فِْيهي ٍة ا ييْدُعْوني  كِهي

  يحض اِٰمنَِّْيي 
اَِلَّ  ْوتي  الْمي ا  فِْيهي ييُذْوقُْوني  َلي 

ْوتيةي   ابي  مجت  ْولٰ اَْلُ الْمي ذي عي ويقٰىُهْم  وي
 يحض اْْليِحْيِم 
ِنْ  م  ِ رَّ   فيْضًل     محش كي ب 

ِ ذٰ ُهوي  ل ْوُز  كي  الْفي
ِظْيُم     الْعي

لَُّهْم  ليعي انِكي  بِلِسي نُٰه  ْ يِسَّ ي ا  فياِنَّمي
ُرْوني  كَّ    ييتيذي

ْرتيقُِبْوني   خجم فياْرتيقِْب اِنَُّهْم م 
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45. సూరహ్ అల్-జాస్స'య్హ్ 

జ్ఞసి'యతన్: భకితతో మోక్రిలాటం, కూలబడటం ఇది స్తర్హ్ అద్-'దుఖాన్ 

(44) తరువాత అవతరింప్జేయబడింది. మానవులంతా పునరుతిాన దినమున 

నమాతతో అలాాహ్ (సు.త.) ముందు మోకరిలాుతారు. మక్కహ లో అవతరింప్ 

జేయబడిన ఈ స్తర్హ్లో 37 ఆయాతలు ఉనాాయి. దీని పేరు 28వ ఆయత్లో 

ఉంది. ఈ 7 (40-46)స్త.లలో ఇది 6వది.  

అనంత క్రుణామయుడు అపార 

క్రుణాపర దాత అయిన అలా్లహ్ పేరుతో 

1. 'హా-మీమ్.  

2. ఈ గర ంధ (ఖుర్ఆన్) అవతర్ణ సర్ా 

శకిత మంతడు, మహా వవేకవంతడైెన అలాాహ్ 
తర్ఫు నండి జరిగింది.  

3. నిశచయంగా, వశాసించే వారి కొర్కు, 

ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో అనేక 

స్తచనలు (ఆయాత్) ఉనాాయి. 1  

4. మరియు మీ సృష్టు లోనూ మరియు 

(భూమిలో) ఆయన వాయపింప్జేసిన 

జీవరాసులలోనూ, దృఢ వశాాసం ఉనా వారి 

కొర్కు ఎనోా స్తచనలు (ఆయాత్) 
ఉనాాయి. 2  

5. మరియు రేయింబవళా అనకర మంలో 

మరియు అలాాహ్ ఆకాశం నండి జీవనోప్రధని 

(వరిానిా) ప్ంపి, దాని దాారా భూమికి దాని 

మర్ణం తరాాత, తిరిగి జీవం పోయటంలో 

మరియు వాయువుల మార్టంలోనూ బుదిి 

మంతలకు ఎనోా స్తచనలు ఉనాాయి.  

6. ఇవ అలాాహ్ స్తచనలు (ఆయాత్), 
మేము వీటిని నీకు యథాతథంగా వనిపిసుర  

నాాము. ఇక వారు అలాాహ్న మరియు 

 

1) చూడండి, 2:164.  

2) చూడండి, 7:185 మరియు 10:5.  

ِ ِمْسِب    الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  اّللّٰ
   ممه ٰحٓم 

ِمني   الِْكتِٰب  ِ تيْنِيُْل  زِيْزِ    اّللّٰ الْعي
    ِم يْ كِ اْْلي 
ِِف  اِ  ٰيٍٰت نَّ  َلي اَْليْرِض  وي ٰموِٰت  السَّ

 ىجت ل ِلُْمْؤِمنَِّْيي 
آبٍَّة   ا ييُبث  ِمْن دي لْقُِكْم ويمي ِفْ خي وي

ْوٍم ي ْوقُِنْوني   يحض اٰيٌٰت ل ِقي

ارِ وياْختِلي  ِْل وياَلَّهي
لي وي   ِف اَلَّ ْ٘ اينْزي ا مي

 ُ فيايْحيي   اّللّٰ ِْزٍق  ر  ِمْن  آءِ  مي السَّ  ا ِمني 
 ِ اَْلي هِ ب بيْعدي رْ   تيِْصِيِْف ضي  ا وي ْوتِهي  مي

ْوٍم يَّْعقِلُْوني  ِيِٰح اٰيٌٰت ل ِقي    الر 
اٰيُٰت   ِ تِلْكي  ليْيكي    اّللّٰ عي ا  نيْتلُوْهي

بيْعدي  مجت  بِاْْليق ِ  ِديٍْثْۣ  حي ِ فيبِايي ِ    اّللّٰ
اٰيٰتِه  يُ     ِمُنْوني ؤْ وي
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ఆయన స్తచనలన (ఆయాతలన) కాక 

మరే సమాచారానిా వశాసిసార రు? 3  

7. అప్వాదుడు, ప్రపిష్టు డు అయిన ప్ర తి 

వయకిత కి తీవర మైన వయథ గలదు.  

8. అతడు తన ముందు ప్ఠించబడే 

అలాాహ్ స్తచనలన (ఆయాతలన) వంట 

నాాడు. ఆ తరువాత మూర్ూ పు ప్టు తో 

దుర్హంకార్ంతో వాటిని వననటా వయవహరి 

సుర నాాడు. కావున అతనికి బాధాకర్మైన శిక్ష్ 

ప్డననాదనే వార్త న వనిపించు.  

9. మరియు మా స్తచనలకు 

(ఆయాతలకు) సంబంధంచిన వష్యం 

అతనికి తెలిసినపుపడు, వాటిని గురించి 

ఎగతాళ్ళ చేసార డు. అటవంటి వార్ందరికీ 

అవమానకర్మైన శిక్ష్ ఉంది.  

10. వారి ముందు నర్కం ఉంటంది. 

మరియు వారి సంప్రదన వారికి ఏ మాతిం 

ప్నికిరాదు. మరియు అలాాహ్న వదిలి వారు 

సంర్క్ష్కులుగా చేసుకునావారు కూడా వారికి 

ఏ వధంగానూ ఉప్యోగప్డరు. మరియు 

వారికి ఘోర్మైన శిక్ష్ ఉంటంది.  

11. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) మార్గ దర్శకతాం. 

మరియు ఎవరైతే తమ ప్ర భువు స్తచనలన 

(ఆయాతలన) తిర్సకరిసార ర్వ, వారికి 

అధమమైన, బాధాకర్మైనశిక్ష్ ఉంది. 4  (7/8)  

12. * అలాాహ్! ఆయనే, సముదార నిా మీకు 

ఉప్యుకత ంగా చేశాడు; దానిలో తన ఆజాతో 

ఓడలు ప్యనించటానికి మరియు మీరు 

ఆయన అనగర హానిా అనేాష్టంచటానికి 

మరియు మీరు కృతజాతలు తెలుపు 

కోవటానికి.  

 

3) చూడండి, 39:23.  

4) చూడండి, 34:5. 

ِ ايفَّاٍك ايثِْيٍم 
يٌْل ل ُِك      يحض وي
َّْسمي  ٰ   عُ ي ِ   يِٰت ا ُثمَّ  ُتْتِلٰ   اّللّٰ ليْيهِ  عي  

ا  ْعهي يْسمي ي َّْم  ل يْن  َكي ُمْستيْكُِبًا  مجت يُِِص  
اٍب ايَِلٍْم  ذي ُه بِعي ْ ِ    فيبيَّش 

 
يْ  شي اٰيٰتِنيا  ِمْن  لِمي  عي اِذيا  ا   ا ـ ي وي هي يذي ِۨاَتَّ

ٰٓئِ محش  ُهُزًوا  ِهَّْيٌ    كي اُول اٌب م  ذي  ىجت ليُهْم عي
 

نَّمُ  هي جي ريآئِِهْم  وَّ يُ َلي وي   مجت ِمْن   ِنْ غْ  
ْنُهمْ  ا عي مي َلي  وَّ ْيـ ًا  شي ُبْوا  سي كي ا  مَّ  

ُدْوِن   ِمْن  يُذْوا  ِ اَتَّ مجت  ايْوَِليآءي   اّللّٰ
ِظْيٌم  اٌب عي ذي يُهْم عي ل  ىجت  وي

ا ُهًدي  بِاٰيِٰت مجت  ٰهذي ُرْوا  في ِْيني كي وياَّلَّ
ب ِِهمْ  ِْن ر ِْجٍز ايَِلٌْم  مْ ليهُ   ري اٌب م  ذي  خجم  عي
 
 ُ خَّ   ايّللّٰ سي ِْي  ْحري  ْْلي ا  مُ ليكُ   ري اَّلَّ
بِايْمرِه  ِّلي  فِْيهِ  الُْفلُْك  ْجرِيي 

لَُّكْم   ليعي وي فيْضلِه   ِمْن  ِّليبْتيُغْوا  وي
يْشُكُرْوني   ممه ت
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13. మరియు ఆయన ఆకాశాలలో మరియు 

భూమిలో ననా సమసార నిా, తన 

అనగర హంతో మీకు ఉప్యుకత ంగా చేశాడు. 

నిశచయంగా, ఇందులో ఆలోచించే వారికి 

ఎనోా స్తచనలు (ఆయాత్) ఉనాాయి.  

14. (ఓ ప్ర వకాత !) వశాసించిన వారితో:" 'ఒక 

జ్ఞతి వారికి తమ కర్మలకు తగిన ప్ర తిఫల 

మిచేచ అలాాహ్ దినాలు 5 వసార యని' నమమని 

వారిని క్ష్మించండి." అని చపుప. 6  

15. ఎవడైెతే సతాకర్యం చేసార డో, అతడు 

తన సాయం (మేలు) కొర్కే చేసార డు. 

మరవడయినా దుషాకరాయనిక ఒడిగడితే,  

దాని ప్రప్ ఫలం అతని మీద ప్డుతంది. 

తరువాత మీర్ంతా, మీ ప్ర భువు వైపునకే 
మర్లించబడతారు.  

16. మరియు వాసర వంగా, మేము 

ఇసార 'యీల్ సంతతి వారికి గర ంధానిా 

(తౌరాత్న), వవేకానిా మరియు ప్ర వకత  
ప్దవులన ప్ర సాదించి ఉనాాము మరియు 

వారికి మంచి జీవనోప్రధని ప్ర సాదించి 

ఉనాాము మరియు వారిని (వారి కాలపు) 

ప్ర జలపై ప్ర తేయకంగా ఆదరించి ఉనాాము. 7  

17. మరియు వారికి ధర్మ వష్యంలో 

సపష్ు మైన నిదర్శనాలు ఇచిచ ఉనాాము. 8 

వారు తమ ప్ర్సపర్ దేాషాల వలా వారికి 
జా్ఞనం వచిచన పిదప్నే వభేదాలకు 

లోనయాయరు. 9 నిశచయంగా, నీ ప్ర భువు వారి 

 
5) అయాయమలా్లహ్: అలాాహ్ దినాలు, అంటే పునరుతిాన దినం. చూడండి, 14:5. 

6) ఈ ఆజా ప్ర వకత ృతాం ప్ర సాదించబడిన మొదటి ర్వజులలో ఉండేది. అపుపడు ముసాింలు, 

కొంత మంది మాతిమే ఉండేవారు. మరియు వారిలో చాలామంది సమాజంలో బలహీన 

వరాగ లకు చందిన వారు. ఎపుపడైెతే ముసాింలు తమ శతివులన ఎదురుకనే సిితికి 

వచాచర్వ వారికి జహాద్  ఆజా ఇవాబడింది.  

7) ఆ కాలంలో బనీ-ఇసార 'యీల్ వారు మాతిమే, ఏక దైవారాధకులుండిరి. చూడండి, 2:47. 

8) అల్-అమాు: ఇకకడ చాలా వాయఖాయతల దృష్టు లో 'ధర్మం' కొర్కు వాడబడింది.  

9) చూడండి, 23:53.  

ا  ٰموِٰت ويمي ا ِِف السَّ ري ليُكْم مَّ خَّ ويسي
ِنْ  م  ِْيًعا  َجي اَْليْرِض  ِِفْ محش  هُ ِِف  اِنَّ 

ُرْوني   كَّ ْوٍم يَّتيفي ٰيٍٰت ل ِقي   ذٰلِكي َلي

ِ   ْل قُ  ِ ل  نُ يْ ِلَّ ِْيني َلي ني اٰمي ْوا ييْغفُِرْوا لِِلَّ
اييَّامي   ِ ييرُْجْوني  قيْوًماْۣ   اّللّٰ َِليْجزِيي 

نُْوا ييْكِسُبْوني  ا َكي      بِمي
فيلِنيْفِسه   اِْلًا  صي ِملي  عي ْن  ْن  مجت  مي ويمي

لييْ  عي في آءي  اِٰل  حمس  ا هي ايسي ب ُِكمْ ُثمَّ    ري
ُعْوني     تُرْجي

ْد اٰتيْينيا   ليقي ْ٘ بي وي الِْكتٰبي ءِيْلي  آ ُْسي اِ   ِنْ
ِني   م  زيقْنُٰهْم  ري وي ةي  وياَل ُبوَّ وياْْلُْكمي 
الْٰعليِمَّْيي  ي  لْنُٰهْم لَعي فيضَّ وي ي ِبِٰت  الطَّ

 ممه 

ْمرِ 
اَْلي ِني  م  بيي ِنٍٰت  اٰتيْينُٰهْم  ا مجت  وي فيمي

آءيُهُم  ا  اْختيليُفْوْ٘  جي ا  مي بيْعِد  ِمْنْۣ   
اَِلَّ

بييْني   حملالْعِلْمُ    بَّكي ري   نَّ اِ محش  مْ هُ بيْغًياْۣ 
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మధయ ఉనా వభేదాలన గురించి 

పునరుతిాన దినమున, వారి మధయ తీరుప 

చేసార డు.  

18. తరువాత (ఓ ము'హమమద్!) మేము, 

నినా (మేము) నియమించిన ధర్మ వధానం 

మీద నిలబటాు ము. కావున నీవు దానినే 

అనసరించు మరియు నీవు జా్ఞనంలేని వారి 

కోరికలన అనసరించకు.  

19. నిశచయంగా వారు నీకు – అలాాహ్కు 

ప్ర తిగా – ఏ మాతిం ఉప్యోగప్డలేరు. 

మరియు నిశచయంగా దురామరుగ లు ఒకరి 

కొకరు ర్క్ష్కులు. మరియు అలాాహ్యే 

దైవభీతి గలవారి సంర్క్ష్కుడు.  

20. ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) మానవులకు 

అంతర్ద ృష్టు  (ప్రిజా్ఞనం) ఇచేచది గానూ 

మరియు వశాసించే జనలకు మార్గ  

దర్శకతాం గానూ మరియు కారుణయం గానూ 

ఉంది.  

21. దుషాకరాయలకు ప్రలపడిన వారు, వారి 

ఇహలోక జీవతంలోనూ మరియు వారి 

మర్ణ్యనంతర్ జీవతంలోనూ – వారినీ 

మరియు వశాసించి సతాకరాయలు చేస్త వారినీ 

– మేము ఒకే వధంగా ప్రిగణ్ణసార మని 

భావసుర నాారా ఏమిటి? వారి నిరి్యాలు 

ఎంత చడడ వ!  

22. మరియు అలాాహ్ ఆకాశాలనూ 

మరియు భూమినీ సతయంతో సృష్టు ంచాడు 

మరియు ప్ర తి వయకిత కి తన కర్మలకు తగిన 

ప్ర తిఫలమివాబడటానికి మరియు వారికి 

ఎలాంటి అనాయయం జరుగదు.  

23. తన మనోవాంఛలన తన దైవంగా 

చేసుకునావానిని నీవు చూశావా? మరియు 

అతడు జా్ఞనవంతడు అయినప్పటికీ 
అలాాహ్! అతనిని మార్గ భర ష్ు తాంలో 

ا يي  فِْيمي ةِ  الْقِيٰمي ييْومي  بييْنيُهْم  ْقِِضْ 
ْتيلُِفْوني  نُْوا فِْيهِ يي    َكي

ِني   م  ٍة  ِيْعي ُشي  ٰ لَعي عيلْنٰكي  جي ُثمَّ 
ايْهويآءي   تيتَّبِْع  َلي  وي ا  فياتَّبِْعهي ْمرِ 

اَْلي
ِ ا    ْيني َلي ييْعليُمْوني َّلَّ

ْنكي  عي ي ْغُنْوا  ليْن  ِ   ني ِم  اِنَُّهْم    اّللّٰ
ـ ًا  ْي لِِمَّْيي بيْعُضُهْم ايْوَِليآءُ   محش شي اِنَّ الظّٰ  وي
ُ وي مجت بيْعٍض  ِل  الُْمتَّقَِّْيي  اّللّٰ    وي

ا بيصي  ريْْحيٌة آ ٰهذي ئُِر لِلنَّاِس ويُهًدي وَّ
ْوٍم ي ْوقُِنْوني     ل ِقي

 
يُحوا حي ايْم   اْجَتي ِْيني  اَّلَّ ِسبي 

ليُهْم   ْعي ي ِاِٰت ايْن َنَّ ِ َكي السَّ ٰ   ني يْ َّلَّ ُنْوا ا مي
ْيياُهْم   ويآًء ّمَّ سي لِٰحِتحمل  الصّٰ ِملُوا  ويعي

اُتُهمْ  مي مي ُْكُمْوني محش وي ا ُيي آءي مي  خجم سي
 

ليقي   ُ ويخي اَْليْرضي   اّللّٰ وي ٰموِٰت  السَّ
بِمي  نيْفٍسْۣ  ُك   ِّلُْجٰزي  وي  ِ  ا بِاْْليق 

بيْت ويُهْم َلي ُيْظليُمْوني  سي    كي
ي  اَتَّ ِن  مي ٰوىُه  هي   ه  لٰهي اِ   ذي ايفيريءييْتي 

لَُّه  وي  ُ ايضي ٰ   اّللّٰ تيمي لَعي وَّخي ِعلٍْم   ٰ لَعي
ِه   بيِصي  ٰ لَعي عيلي  ويجي ويقيلْبِه   ْمعِه   سي
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వదిలాడు 10  మరియు అతని చవుల మీద 

మరియు అతని హృదయం మీద 

ముదర వేశాడు మరియు అతని కళామీద తెర్ 

వేశాడు; 11 ఇక అలాాహ్ తప్ప అతనికి 

మార్గ దర్శకతాం చేస్తవాడు ఎవడునాాడు? 

ఇది మీరు గర హించలేరా?  

24. మరియు వారిలా అంటారు: "మా 

(జీవతం) కేవలం ఈ ప్రర ప్ంచిక జీవతం 
మాతిమే! మేము మర్ణ్ణంచేది మరియు 

జీవంచేది ఇకకడే మరియు మమమలిా 

నశింప్జేస్తది ఈ కాలచకర ం మాతిమే!" 12 

మరియు వాసర వానికి, దాని గురించి వారికి 

ఎలాంటి జా్ఞనంలేదు. వారు కేవలం 

ఊహాగానాలే చేసుర నాారు.  

25. మరియు వారి ముందు సపష్ు మైన మా 

స్తచనలు (ఆయాత్) వనిపించబడి 

నపుపడు: "మీరు సతయవంతలే అయితే మా 

తాత-ముతార తలన (బర తికించి) తీసుకు 

ర్ండి!" అని మాతిమే వాదిసార రు.13  

26. వారితో ఇలా అన: "అలాాహ్యే మీకు 

జీవతం ఇచేచవాడు తరువాత మర్ణ్ణంప్ 

జేస్తవాడు ఆ పిదప్ పునరుతిాన దినమున 

సమావేశప్రిచే వాడూన! ఇందులో ఎలాంటి 

సందేహం లేదు. అయినా చాలా మంది 

జనలకు ఇది తెలియదు."  

27. మరియు ఆకాశాల మరియు భూమి 

యొకక సామాాజ్ఞయధప్తయం కేవలం అలాాహ్కే 

 

10) చూడండి, 14:4. 

11) చూడండి, 2:7 మరియు 7:186. 

12) 'హదీస్్' ఖుదీు, అలాాహ్ (సు.త.)  అంటాడు: ''ఆదమ్ కుమారుడు నాకు బాధ 

కలిగిసార డు – కాలానిా దూష్టసార డు – (అంటే కాలం వలా తనకు దుర్వసి వచిచందంటాడు). 

వాసత వానికి కాలం అనేద ఏమీ లేదు. నేనే కాల్లనిన! సరాాధకారాలు నా చేతిలోనే 

ఉనాాయి. రాతిిం బవళాన మారేచవాడన నేనే.'' ('స. బు'ఖారీ, ముసాిం).  

13) చూడండి, 44:36.  

ًة  بيْعِد  محش  ِغٰشوي ِمْنْۣ  يَّْهِديْهِ  ْن  مي في
 ِ ُرْوني محش اّللّٰ كَّ     ايفيلي تيذي

  

ْنييا قي وي  ال  يياُتنيا  حي اَِلَّ  ِِهي  ا  مي الُْوا 
 ْ ني وي اَِلَّ   لُِكنياْ٘ هْ يُ   ا ويمي   ا يي نيُمْوُت 

ْهرُ  ِعلٍْم مجت  الَّ ِمْن  بِٰذلِكي  يُهْم  ل ا  مجت  ويمي
   اِْن ُهْم اَِلَّ ييُظن ْوني 

 
ا  مَّ بيي ِنٍٰت  اٰيُٰتنيا  ليْيِهْم  عي ُتْتِٰل  اِذيا  وي

قي  ايْن   ْ٘ اَِلَّ تيُهْم  ُحجَّ ني  اْئُتْوا ا َكي لُوا 
ْ٘ اِْن ُكْنُتْم ٰصِدقَِّْيي    بِاٰبيآئِنيا

ُ ا  قُلِ  يُِمْيُتُكْم  يِْيُكْم  ُُيْ   ّللّٰ ُثمَّ 
َلي  ةِ  الْقِيٰمي ييْوِم  اِٰل  ُعُكْم  ْمي َيي ُثمَّ 
اَلَّاِس  ي  ايْكَثي لِٰكنَّ  وي فِْيهِ  يْبي  ري

 خجم  َلي ييْعليُمْوني 

ِ وي  اَْليْرِض   ّلِلّٰ وي ٰموِٰت  السَّ   محش ُملُْك 
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చందినది. మరియు ఏ ర్వజున ప్ర ళయ 

ఘడియ నలకొంటందో, ఆ దినమున 

అసతయవాదులు నషాు నికి గురి అవుతారు.  

28. మరియు ప్ర తి సమాజం వారిని నీవు 

మోక్రిలాి 14 ఉండటానిా చూసార వు. ప్ర తి జ్ఞతి 

వారిని తమ కర్మ ప్తిం వైపునకు పిలవడం 

జరుగుతంది. (వారితో ఇలా అనబడు 

తంది): "ఈ ర్వజు మీరు చేస్తర  ఉండిన 

కర్మలకు తగిన ప్ర తిఫలం మీకు ఇవాబడు 

తంది.  

29. "ఇది మేము వార సి పటిు న (మీ కర్మ) 

ప్తిం, ఇది మీ గురించి సతయమే ప్లుకు 

తంది. 15  నిశచయంగా మేము, మీరు 

చేసుర నా కర్మలనిాంటినీ వార యిస్తర  ఉండే 

వార్ము."  

30. కావున వశాసించి సతాకరాయలు చేస్తర  

ఉండిన వారిని, వారి ప్ర భువు తన 

కారుణయంలోకి ప్ర వేశింప్జేసుకుంటాడు. 16 ఇదే 

ఆ సపష్ు మైన వజయం (సాఫలయం).  

31. మరియు సతాయనిా తిర్సకరించిన 

వారితో (ఇలా అనబడుతంది): "మీకు మా 

స్తచనలు వనిపించబడలేదా? కాని మీరు 

దుర్హంకార్ంలో ప్డిపోయారు మరియు 

అప్రాధ్యలైపోయారు."  

32. మరియు: "నిశచయంగా, అలాాహ్ 

వాగాద నం సతయం మరియు అంతిమ 

ఘడియన గురించి ఎలాంటి సందేహం 
లేదు." అని అనాపుపడు మీర్నాారు: "ఆ 

అంతిమ ఘడియ ఏమిటో మాకు తెలియదు. 

అది కేవలం ఒక ఊహాగానం తప్ప మరేమీ 

 

14) జాస్స'య్త్రన్: Kneeling down, మోకరిలాటం, మోకాళా్ల భూమికి ఆనించి 

కూర్వచవడం. 

15) చూడండి, 39:69 మరియు 18:49.  

16) అంటే సార్గ ం.  

ُ وي  ِْسي يَّ ئٍِذ  ييْومي ُة  اعي السَّ تيُقْوُم  ييْومي 
   ني وْ الُْمْبِطلُ 

اُ رٰ تي وي  ُكَّ  اثِييةً ي  جي ٍة  ٍة خمش  مَّ اُمَّ ُك  
ا  ْوني مي امحش ايَْليْومي ُتْزي  اِٰل كِتٰبِهي

ْ٘
تُْدٰٰع

لُْوني     ُكْنُتْم تيْعمي
  

ليْيُكْم   عي ييْنِطُق  كِتٰبُنيا  ا  ٰهذي
ا ُكْنُتْم ا  اِنَّا ُكنَّ محش  بِاْْليق ِ  يْستينِْسُخ مي ن

لُْوني     تيْعمي
ِْيني  اَّلَّ ا  ٰ   فيايمَّ ِملُوا وي ا  ُنوْ مي ا عي

ُيْدِخلُُهْم   في لِٰحِت  ب ُهمْ الصّٰ ِِفْ   ري
ْوُز الُْمبَِّْيُ  محش ريْْحيتِه     ذٰلِكي ُهوي الْفي

تيُكْن   ايفيليْم  ُرْوايمط  في كي ِْيني  اَّلَّ ا  ايمَّ وي
فياسْ  ليْيُكْم  عي ُتْتِٰل  ُتْم  تي اٰيِّٰٰتْ  ْ ْكُبي

ْرِِمَّْيي  ُكْنُتْم قيْوًما َّم     وي
قِْيلي  اِذيا  وي نَّ اِ   وي ِ   دي عْ   قٌّ    اّللّٰ حي

ا  مَّ قُلُْتْم  ا  فِْيهي يْبي  ري َلي  ُة  اعي السَّ وَّ
اَِلَّ  نَُّظن   اِْن  ُةحمل  اعي السَّ ا  مي نيْدرِْي 

ُْن بُِمْستيْيقِنَِّْيي  ا ني ن ا وَّمي    ظي
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కాదని మేము భావసుర నాాము. మేము దానిని 

ఏ మాతిం నమేమవార్ం కాము." 17   

33. వారి దుష్కర్మల ఫలితాలు వారి 

ముందు తేటతెలామైనాయి. మరియు వారు 

దేనిని గురించి ప్రిహాసమాడుతూ ఉనాార్వ, 

అదే వారిని చుటు ముటిు ంది.  

34. మరియు వారితో ఇలా అనబడు 

తంది: "ఈ ర్వజు మేము మిమమలిా 

మర్చిపోతాము, ఏ వధంగానైతే మీరు మీ 

సమావేశపు ఈ దినానిా మర్చిపోయార్వ! 

మరియు మీ నివాసం నర్కాగిాయే మరియు 

మీకు సహాయప్డే వారు ఎవారూ ఉండరు."  

35. ఇది ఎందుకంటే, వాసర వానికి మీరు 

అలాాహ్ స్తచనలన (ఆయాతలన) 

ప్రిహాసంగా తీసుకునాారు. మరియు 

ఇహలోక జీవతం మిమమలిా మోసపుచిచంది. 

కావున ఈ ర్వజు వారిని దాని (నర్కం) నండి 

బయటికి తీయడం జర్గదు.18  మరియు 

వారికి తమ తపుపలన సరిదిదుద కునే 

అవకాశమూ దర్కదు.  

36. ఇక సర్ాసోర తిాలు, ఆకాశాలకూ 

ప్ర భువు, భూమికీ ప్ర భువు మరియు 

సర్ాలోకాలకు ప్ర భువు, అయిన అలాాహ్కు  

మాతిమే శోభిసార యి!  

37. ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఘనత 

(మహనీయత) ఆయనకే చందుతంది. 

మరియు ఆయనే సర్ాశకిత మంతడు, మహా 

వవేకవంతడు.  

***** 

 

17) అంటే పునరుతిానదినం - సతయం.  

18) చూడండి, 6:128 మరియు 43:74.       

*** 

 
ا  ي ِاُٰت مي يُهْم سي ل ا  بيدي اقي عي   وي ِملُْوا ويحي

يْستيْهزُِءْوني  نُْوا بِه  ي ا َكي    بِِهْم مَّ

ني اَْلي   لي قِيْ وي  ا ْومي  مي كي نْٰسىُكْم 
ا   ٰهذي ييْوِمُكْم  آءي  لِقي يِسيُْتْم  ن
ِْن   م  ليُكْم  ا  ويمي اَلَّاُر  اْٰوىُكُم  ويمي

   نِِّٰصِيْني 

يْذُتْم اٰيِٰت   ِ ذٰلُِكْم بِاينَُّكُم اَتَّ   اّللّٰ
وَّ  ْنييا ُهُزًوا  ال  اْْلييٰوةُ  تُْكُم  رَّ مجت غي

ُيْريُجْوني  َلي  ُهْم  َلي وي ا  هي نْ مِ   فياَْليْومي   
 ُ   ْستيْعتيُبْوني ي

ِ اْْليْمُد    هِ فيلِلّٰ  وي   ريب  ٰموِٰت  ِ السَّ  ريب 
ِ اَْليْرِض     الْٰعليِمَّْيي  ريب 

 

ٰموِٰت  السَّ ِِف  الِْكُْبِييآُء   ُ َلي وي
اَْليْرِض  زِيُْز  ُهوي وي محش وي  خجم ِكْيُم  اْْلي الْعي


