
 భాగం: 26 46. సూ. అల్-అ’హ్ ఖాఫ్ 1020 26 : الُجْزءُ  اف  ُسوَرةُ األَْحقَ  -46
 

 

A-26 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوروفة أولى عربيب 

 46. సూరహ్్ అల్్-అ’హ్్ఖాఫ్్ 

అ'హ్ఖాఫ్: ఒరిగిన ఇసుక దిబ్బలు. ఈ ఒరిగిన ఇసుక దిబ్బలు 'ఆద్ జాతివారి 

దేశపు చిహ్నాలు. ఇవి హ'దర్మౌత్ మరియు యమన్ పరిసరాలలో ఉన్నాయి. 

చూడండి, 7:65. వారి దేశంలో అపుుడు పుష్కలంగా ధనధాన్నాలు ఉండేవి. వారి 

సత్ా-తిరస్కకరం వలల  వారి మీద అల్లల హ్ (సు.త్.) శిక్ష అవత్రించింది. చూడండి, 

46:24-25. 'ఎల్ల ప్పుడు సత్యమే వరిిలుల తంది.' అనేది ఈ సూరహ్ ఉపదేశం. 
ప్ర తి దాని సృషి్టకి ఒక కారణమంది. మకకహ్ లో అవత్రింపజేయబ్డిన ఈ 

సూరహ్లో 35 ఆయాతులు ఉన్నాయి. దీని పేరు 21వ ఆయత్ నండి 

తీసుకోబ్డింది. 'హ్న-మీమ్, 7 (40-46) సూరాహ్ల సమూహంలో ఇది చివరిది. 

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. [(*)] 'హ్న-మీమ్. 1  

2. ఈ గ్ర ంధ (ఖుర్ఆన్) అవత్రణ సరవశకి్త 

మంతుడు, మహ్న వివేకవంతుడైన అల్లల హ్ 

త్రఫు నండి జరిగింది.  

3. మేము ఆకాశాలన, భూమిని మరియు 

వాటి మధా ఉనా సమసా్కనిా, సత్ాబ్దద ంగా 

ఒక నిరీ్ణత్ కాలం కొరకు మాత్ర మే సృష్ట ం 
చాము. 2  మరియు సత్యానిా తిరసకరించిన 

వారు త్మకు చేయబ్డిన హెచ్చరిక నండి 

విముఖులవుతున్నారు.  

4. వారితో ఇల్ల అన: "అల్లల హ్న వదిలి, 

మీరు పా్రరిిసాునావాటిని గురించి ఆలోచిం 
చారా? అయితే న్నకు చూపండి. 3  వారు 

భూమిలో ఏమి సృష్ట ంచారో? లేదా, వారిక్త 

ఆకాశాలలో ఏదైన్న భాగ్ముందా? మీరు 

సత్ావంతులే అయితే, దీనిక్త (ఈ 

 

1) ఈ అక్షరాలు ముఖతా్'ఆత్, అనబ్డత్యయి. వీటి నిజ అరిం కేవలం అల్లల హ్ (సు.త్.) కు 

మాత్ర మే తెలుసు. 

2) చూడండి, 14:48. 

3) ర'అయ్తుమ్: అంటే చెపుండి, చూపండి, లేక ఆలోచించారా. 

ٰنه الرَّحه  اّلٰله ِمْسِب    يممه الرَّْحم
 ممه  ٰحم  

هيمُل   مهَن  تَْنم كهتٰبه 
َعزهيمزه    اّلٰله الم

الم
   كهيممه المَ 
َنا    َما  َرمَض َوَما اَخلَقم ٰموٰته َواْلم لسَّ

َسًّم  مُّ َواََجٍل  ه  َق 
هالم ب  

اهْلَّ محش  بَيمَنُهَما٘ 
ُروم  اُنمذه ا٘  َعمَّ ا  َكَفُروم هيمَن  ا  َواَّلَّ

َن عم مُ      رهُضوم
تَ  ا  مَّ اََرَءيمُتمم  عُ قُلم  نه دم ُدوم مهنم  َن  وم

مهَن   اّلٰله  َخلَُقوما  َماَذا  م  ِنه اَُروم
اَ ا َرمضه  َ ْلم ل مك  هُ مم  ِشه ِفه   مم 

ٰموٰته  هنم يم اه محش  السَّ م  تٍٰب  بهكه م  ِنه ُتوم
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ఖుర్ఆన్కు) ముందు వచిచన ఏదైన్న 

గ్ర ంధానిా లేదా ఏదైన్న మిగిలి ఉనా 

జాాన్ననిా తెచిచ చూపండి." 4   

5. మరియు అల్లల హ్న వదలి పునరుతి్యన 

దినం వరకు త్మ పా్రరినలన విని 

సమాధానం ఇవవలేనటువంటి వారిని పా్రరిించే 

వారి కంటే, ఎకుకవ మారగ భా్ష్టట లెవరు? 

మరియు వారు, త్మన (పా్రరిించే వారి) 

పా్రరినలన ఎరుగ్కుండా ఉన్నారు.  

6. మరియు మానవులన (పునరుతి్యన 

దినమున) సమావేశపరచ్బ్డినపుడు, 

(ఆరాధంచ్బ్డిన) వారు! (త్మన 

ఆరాధంచిన) వారిక్త విరోధులైె ఉంటారు 

మరియు వారి ఆరాధనన తిరసకరిసా్కరు. 5  

7. మరియు వారిక్త మా సుష్ట మైన 

సూచ్నలు (ఆయాత్) వినిపంచ్బ్డి 

నపుుడు, సత్ాతిరస్కకరులు – సత్ాం (ఈ 

ఖుర్ఆన్) వారి ముందుకు వచిచనపుుడు – 

ఇల్ల అంటారు: "ఇది సుష్ట మైన మంత్ర  
జాలమే!" 6  

8. లేదా ఇల్ల అంటారు: "ఇత్నే 

(ము'హమమదే) దీనిని కలిుంచాడు." వారితో 

 
4) అసా'రతిమ్-మిన్-'ఇల్మిన్: తెలివితేటలు, బ్ఖియ్యతిమ్-మిన్-'ఇల్మిన్: పూరవ 

పావకిల మీద అవత్రింపజేయబ్డిన దివాజాానం (వ'హీ) నండి మిగిలి ఉనా నిజ దివా 

జాానం. 

5) ఈ విధమైన ఆయత్లు ఖుర్ఆన్లో ఎన్నాస్కరుల  వచాచయి. చూడండి, 10:29, 19:81-

82, 29:25, 18:52, 16:86 మొదలైెనవి అల్లల హ్ (సు.త్.)కు స్కటి కలిుంచి ఆరాధంచే 

దైవాలు రండు రకాలు. (i) నిరీ్జవులు: అవి విగ్ర హ్నలు, చెటుల -చేమలూ, సూరా-చ్ందాులూ, 

అగిా మొదలైెనవి. పునరుతి్యన దినమున అల్లల హ్ (సు.త్.) వీటిక్త మాటాల డే శకి్తని 

పాస్కదిసా్కడు. అవి, వారి ఆరాధనన తిరసకరిసా్కయి. (ii) రండవ రకానిక్త చెందిన వారు, 

పావకిలు, ఉదాహరణకు 'ఈస్క, 'ఉజైర్ ('అలైెహిమ్ స.); దైవదూత్లు ('అలైెహిమ్ స.) 

మరియు సదుురుష్టలు. వీరి సమాధానం అల్లల హ్ (సు.త్.) సమక్షంలో – ఖుర్ఆన్లో 

పేర్కకనబ్డిన 'ఈస్క ('అ.స.) యొకక సమాధానంల్లగానే ఉంటుంది. ఇంతే కాక షై'త్యనలు 

కూడా వీరి ఆరాధనన నిరాకరిసా్కరు. ఉదాహరణకు చూడండి, 28:63.  

6) అవత్రణా కర మంలో,74:24లో సి'హ్రున్ అనే పదం మొదటిస్కరి వచిచంది. 

اهنم  عهلمٍم  هنم  م  اَثَٰرٍة  اَوم  ٰهَذا٘  َقبمله 
 َ قهْيم      ُكنمُتمم ٰصده

اَ َوَمنم  نه َض   ُدوم مهنم  ُعوما  يَّدم نم  مهمَّ لُّ 
يمُب   اّلٰله  َتجه يَسم  

ْلَّ يَوممه  َمنم  اهٰٰل  َله٘   
  َن  وم مم غٰفهُل هه ئه مم َعنم ُدَع  المقهيَٰمةه وَهُ 

 
َ انلَّاُس ََكنُوما لَُهمم   َدا ًء  َواهَذا ُحِشه اَعم
هههمم كٰفهرهيمَن  هعهَباَدت ََكنُوما ب    وَّ

 
هنٍٰت قَاَل يمهه َواهَذا ُتتمٰٰل َعلَ  مم اٰيُٰتَنا بَي 

هيمنَ  َكفَ اَّلَّ لَمَّ   ه  َحق 
هلم ل ا  حمل  ُروم َجا َءُهمم ا 
بهْيم   ر  مُّ حم  ىجت ٰهَذا سه

 
ُ ُقوم اَمم يَ  َن افمَتٰ ل يمُتهه محش  ىهُ وم قُلم اهنه افمَتَ
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ఇల్ల అన: "ఒకవేళ నేన దీనిని కలిుంచి 

ఉండినటల యితే, మీరు అల్లల హ సమక్షంలో 

న్నకు ఏవిధంగానూ తోడుడలేరు. మీరు 

కలిుంచే మాటలు ఆయనకు బాగా తెలుసు. 

న్నకూ మీకూ మధా ఆయన (అల్లల హ్) 

స్కక్షామే చాలు! మరియు ఆయన 

క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత్."  

9. (ఓ ము'హమమద్!) వారితో ఇల్ల అన: 

"నేన మొటట మొదటి పావకినేమీ కాన. న్నకూ 

మరియు మీకూ ఏమి కాననాదో న్నకు 

తెలియదు.7 నేన అనసరించేది, న్నపై 

అవత్రింపజేయబ్డిన దివాజాానం (వ'హీ) 

మాత్ర మే. మరియు నేన కేవలం సుష్ట ంగా 

హెచ్చరిక చేసేవాడన మాత్ర మే."  

10. వారితో ఇల్ల అన: "ఇది (ఈ 

ఖుర్ఆన్) ఒక వేళ అల్లల హ్ త్రఫు నండి 

వచిచ ఉండి, మీరు దీనిని తిరసకరిసాూ 

ఉండినటల యితే (మీ గ్తి ఏమవుతుందో) 

మీరు ఆలోచించారా? ఇసా్క'యీల్ సంత్తిక్త 

చెందిన ఒక స్కకి్త ఇది (ఈ ఖర్ఆన్) దాని 

(తౌరాత్) ల్లంటి గ్ర ంధమేనని, స్కక్షామిచాచడు 

మరియు విశవసించాడు కూడా.8 కాని మీరేమో 

అహంభావానిక్త గురయాారు. నిశచయంగా, 

అల్లల హ్ దురామరుగ లకు మారగ దరశకత్వం 

చేయడు."  

11.  సత్ా-తిరస్కకరులు, విశావసులన 

గురించి ఇల్ల అంటారు: "ఒకవేళ ఇది (ఇస్కల ం) 
మేలైెనదై ఉంటే, వీరు మా కంటే ముందుగా 

 

7) ''అల్లల హ్ (సు.త్.)  స్కకి్తగా నేన ('స'అ.స.) దైవపావకిన అయినపుటికీ, మీకూ మరియు 

న్నకూ పునరుతి్యన దినమున ఏమి సంభ్వించ్ననాదో న్నకు తెలియదు.'' ('స. 

బు'ఖార్ణ). 

8) ఈ స్కకి్త 'అబుద ల్లల హ్ బిన్-సల్లమ్ (ర'ది. 'అ.). తౌరాత్లో దైవపావకి ము'హమమద్ 

('స'అ.స.) రాబోతున్నాడని పేర్కకనబ్డిన వాకాాలకు చూడండి, 2:42.  

مهَن   م  ٰله َن  لهُكوم َتمم محش َشيـم ًا   اّلٰله فَََل 
َن فهيمهه   ُهوَ  هَما تُفهيمُضوم لَُم ب ٰٰف  كَ محش  اَعم
ه  َوبَيمَنُكمم ب م  َبيمِنه َشههيمًداۣ    ُهوَ وَ محش  ٖه 

يم  ُر الرَّحه     ُم المَغُفوم
 

هنَ  ًع م  هدم ٘ َومَ    الرُُّسله قُلم َما ُكنمُت ب  ا
م َوَْل بهُكمم   اَدمرهيم  َعُل ِبه اهنم محش  َما ُيفم

اهْلَّ  اَنَا  َوَما٘  اهَٰلَّ  يُومٰٰح٘  َما  اهْلَّ  اَتَّبهُع 
بهْيم   يمر  مُّ    نَذه

 
  اّلٰله َءيمُتمم اهنم ََكَن مهنم عهنمده  رَ  اَ قُلم 
هٖه وََشهه َوكَ  ُتمم ب ٘ َفرم م ۣ بَِنه هنم َد َشاههد  م 
 َ مه ءهيم ا  اهسم لََعٰ  فَاَٰمنَ هٖ ثمله َل    

ُتمم  ََبم َتكم َيهمدهي    اّلٰلَ اهنَّ  محش  َواسم َْل 
 َ  خجم  المَقومَم الٰظلهمهْيم

 
 

اَٰمُن  هيمَن  هَّلَّ ل ا  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ  وماَوقَاَل 
نَا٘ اه  ا َسَبُقوم ًا مَّ َواهذم محش  ََلمهه لَوم ََكَن َخْيم
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దాని వైపునకు పోయి ఉండేవారు కాదు!" 9  

మరియు వారు దాని (ఖుర్ఆన్) నండి 

మారగ దరశకత్వం పందలేదు! కాబ్టిట  వారు: 

"ఇదొక పా్రచీన బూటక కలునయే!" అని 

అంటారు.   

12. మరియు దీనిక్త (ఈ గ్ర ంధానిక్త) పూరవం 

మూస్క గ్ర ంధం మారగ దరిశనిగా మరియు 

కారుణాంగా వచిచంది. మరియు ఈ గ్ర ంధం 

(ఖుర్ఆన్) దానిని ధృవీకరిసాూ – అరబీ 

భాష్లో – దురామరుగ లన హెచ్చరించ్టానిక్త 

మరియు సజజ నలకు శుభ్వారిలు ఇవవటానిక్త 

వచిచంది.  

13. నిశచయంగా, ఎవరైతే: "మా పాభువు, 

అల్లల హ్యే!" అని, త్రువాత్ దానిపై సిిరంగా 

ఉంటారో! అల్లంటి వారిక్త ఎల్లంటి 

భ్యమూ వుండదు మరియు వారు 

దుుఃఖపడరు కూడా!  

14. అల్లంటి వారే సవరగ వాసులవుత్యరు. 

త్యము చేసాూ ఉండిన (మంచి) కరమల 

ఫలిత్ంగా వారు అందులో శాశవత్ంగా 

ఉంటారు.  

15. మరియు మేము మానవునిక్త త్న త్లిల -

దండాుల పటల  మంచిత్నంతో మలగాలని 

ఆదేశించాము. 10 అత్ని త్లిల  అత్నిని ఎంతో 

 
9) అంటే మొటట  మొదట ఇస్కల ం స్వవకరించిన వారిలోని పేదవారూ మరియు బ్లహీన 

వరాగ లకు చెందిన వారూ అయిన బిల్లల్, 'అమామర్, 'సుహైెబ్ మరియు 'ఖబాబబ్ 

మొదలైెనవారిని (ర'ది.'అను మ్లన) గురించి, మకకహ ముషా్క్ న్నయకులు చెపున 

మాటలివి. 

10) చూ. 29:8, 31:14. ఒక 'స'హబి దైవపావకి ('స'అ.స.)తో ఇల్ల పాశిాసా్కడు: 'న్న 

సదవరినకు అందరికంటే ఎకుకవ హకుకదారులు ఎవరు?' దానిక్త అత్న ('స'అ.స.) 

ఇల్ల సమాధాన మిసా్కరు: 'నీ త్ల్మల !' అత్డు  మళ్ళీ అదే పాశా అడుగుత్యడు. దైవపావకి 

('స'అ.స.) అంటారు: 'నీ త్లిల !' అత్డు మూడవ స్కరి అదే పాశా అడుగుత్యడు. అపుుడు 

కూడా: 'నీ త్లిల !' అని అంటారు. అత్డు న్నలుగోస్కరి అదే పాశా అడగ్గా దైవపావకి 

('స'అ.స.) అంటారు: 'నీ త్ండాి!' దీనితో మానవ జీవిత్ంలో త్లిల  అందరి కంటే – త్ండాి 

 

تَ  َيهم ٰهَذا٘  لَمم  َن  لُوم فََسَيُقوم هٖه  ب ا  ُدوم
يم اه        م  فمك  قَده
 

اهَماًما  قَ َومهنم   ُمومٰٰس٘  كهتُٰب  بملهٖه 
َةً  رَْحم ق   محش  وَّ ه َصد  مُّ كهتٰب   وَٰهَذا 

هيمَن َظلَمُ  َر اَّلَّ ُنمذه ه هًيا َل  هَسانًا َعَرب
 حمطومال 

 َ نهْيم سه هلمُمحم ي ل ٰ َوبُِشم

 
ا هيمنَ اهنَّ  قَالُوما  َّلَّ ُثمَّ    اّلٰلُ   َربَُّنا  
َتقَ  خَ ا اسم فَََل  َعلَيم ُموما  َْل وَ ههمم  ومف  
َن َيم ُهمم   ممه  َزنُوم
 

هيمَن   ٰخِله َنَّةه  اْلم ٰحُب  اَصم ٰٓئهَك  اُول
َن   َملُوم هَما ََكنُوما َيعم   فهيمَهامجت َجَزا ًءۣ ب

 
يمنَ  ه َووَصَّ اْلم سٰ ا  اهحم يمهه  َ هَواِله ب مَساَن  محش ًنا ن

وَّ لَتمُه  َْحَ  ُكرمًها  هه  ُكرمًها اُمُّ محش وََضَعتمُه 
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బాధతో త్న గ్రభంలో భ్రించింది మరియు 

ఎంతో బాధతో అత్నిా పాసవించింది. 

మరియు అత్నిా గ్రభంలో భ్రించి, అత్నిా 

ప్రలు విడిపంచే వరకు మప్ప ు నెల్లు 

అవుత్యయి.11  చివరకు అత్డు పూరిి 

పరిపకవత్కు మరియు నలభై సంవత్సరాల12 

వయసుసకు చేరినపుుడు ఇల్ల అంటాడు: 

"ఓ న్న పాభూ! నీవు, న్నకూ మరియు న్న 

త్లిల -దండాులకూ పాస్కదించిన అనగ్ర హ్నలకు 

నేన నీకు కృత్జాత్లు తెలుపుకోవటానిక్త 

మరియు నీవు ఇష్ట పడే సత్యకరాాలు 

చేయటానిక్త న్నకు సదుబదిిని పాస్కదించు 

మరియు న్న సంత్యన్ననిా కూడా 

సదవరినలుగా చేయి. నిశచయంగా, నేన 

పశాచతా్యపంతో నీ వైపునకు మరలు 

తున్నాన. మరియు నిశచయంగా, నేన 

ముసిల ంలైెన (నీకు విధేయులైెన) వారిలో 

ఒకడిని." 13   

16.  ఇల్లంటి వారి నండి మేము వారి 

మంచి కరమలన స్వవకరిసా్కము. 14 మరియు 

వారి చెడు కరమలన ఉపేకి్తసా్కము; వారు సవరగ  

 
కంటే కూడా మూడు రటుల  – అధకంగా ఆదరణకు, సదవరినకు అరు త్ గ్లది, అని 

తెలుసా్ంది! ('స. ముసిల ం). 

11) ప్రలిచేచ గ్డువు 2:233 మరియు 31:14 లలో 2 సంవత్సరాలు, అని ఉంది. దీనితో 

వాకిమయేాది ఏమిటంటే - సజీవ శిశువుకు జనమం ఇవవటానిక్త కనీస గ్డువు 6 మాస్కలు. 

ఈ విధంగా ప్రలు విడిపంచే మొతా్ం కాలం 30 నెలలు.  

12) నలభై సంవత్సరాల వయసుసకు చేరిన త్రువాత్నే మానవుడు సంపూరీ మానసిక 

వికాసం పందుత్యడు.  

13) అవ్'జి'అనీ: అంటే న్నకు దైవభీతి మరియు భ్యభ్కిులన పాస్కదించు. ఒక వయసుస 

గ్డిచిన త్రావత్ ఈ దు'ఆ ఆయత 46:15, చివరి భాగ్ం (రబ్బబ అవ్'జి'అనీ అన 

అష్కకర ని'అమత్క, అల్ల తీ అన'అమత  అల్య్య వ 'అల్ల వాల్మదయ్య, వ అన 

అ'అమల్ 'సాల్మ'హన త్'రా్దహు, వ అ'స్లల 'హ్ ల్మ ఫి జు'రిియ్తీ. ఇనీీ తబ్తత  ఇలప క వ 

ఇనీీ మినల్్ మస్లల మీన్.), అత్ాధకంగా చేయాలి అని ధరమవేతా్ల అభిపా్రయం.  

14) చూడండి, 29:7.  

َوفهصٰ  ثَلٰثُ وََْحملُهه  َن  لُهه  ًراشَ وم محش  هم
 حَ 
٘
َ ّٰت بَعهْيم اَرم َوبَلََغ  هه  اَُشدَّ بَلََغ  اهَذا   

ه َسَنًةحمل قَاَل   ُكَر    َرب  ٘ اَنم اَشم م ِنه زهعم اَوم
اَ   ٘ م ّته

الَّ َمَتَك  هعم َولََعٰ  مم نمعَ ن  َّ لََعَ َت 
يَّ َواَنم  اوَ  َ َمَل ِله ًا تَرمٰضىهُ   اَعم  َصاله

م  هيَّّته ُذر  م  ِفه م  ٰله لهحم  ُتبم اه مخت  َواَصم م  ُت ّن ه
م َك َواه ََلم اه  َ ّن ه لهمهْيم مُمسم        مهَن ال
 
 
 
 

 
َعنمُهمم  َنَتَقبَُّل  هيمَن  اَّلَّ ٰٓئهَك  اُول
َعنم  َوَنَتَجاَوُز  َعمهلُوما  َما  َسَن   اَحم
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వాసులలో చేరుత్యరు. ఇది వారిక్త చేయబ్డిన 

వాగాద నం, ఒక సత్ా వాగాద నం.  

17. మరియు ఎవడైన్న త్న త్లిల -దండాు 

లతో ఇల్ల అంటే: "ఛీ పండి (ఉఫ్)! 15 నేన 

(గోర్ణ నండి సజీవిగా) లేపబ్డత్యనని 

మీరిరువురు న్నతో వాగాద నం చేసాున్నారా? 

మరియు వాసావానిక్త, న్నకు ముందు ఎన్నా 

త్రాలు గ్తించాయి, (కాని తిరిగి లేపబ్డ 

లేదు కదా)?" మరియు వారిదద రూ అల్లల హ్ 
సహ్నయం కోరుతూ ఇల్ల అంటారు: "ఓ 

దౌరాభగుాడా! విశవసించు! నిశచయంగా, 

అల్లల హ్ వాగాద నం సత్ాం!" అపుుడు వాడు 

ఇల్ల అంటాడు: "ఇవనీా కేవలం ప్రత్కాలపు 

కటుట కథలు త్పు మరేమీ కావు."  

18. వీరిక్త పూరవం గ్తించిన 

(అపరాధులైెన) జిన్నాతుల మరియు 

మానవ సమాజాలలో, ఇల్లంటి వారి మీదనే 

(అల్లల హ్) వాకుక (శిక్ష) సత్ామయింది. 

నిశచయంగా, వారే నష్ట పడిన వారయాారు. 16   

19. పాతి ఒకకరికీ వారి వారి కరమలకు త్గిన 

సి్కన్నలుంటాయి. మరియు ఇది వారి 

కరమలకు త్గినటుల గా పూరిి పాతిఫలమివవ 

టానిక్త మరియు వారిక్త ఎల్లంటి అన్నాయం 
జరుగ్దు.  

20. మరియు ఆ రోజు సత్యానిా తిరసకరిం 

చిన వారిని నరకాగిా ముందుకు తెచిచ, 

వారితో (ఇల్ల అనబ్డుతుంది): "మీరు, మీ 

ఇహలోక జీవిత్ంలో మీ భోగ్భాగాాలన 

త్రిగించుకున్నారు (పందారు). మరియు 

వాటిని బాగా అనభ్వించారు; కావున మీరు 

ఏ హకూక లేకుండా భూమిలో పాదరిశంచిన 

అహంకారానిక్త మరియు మీరు చేసిన 

 

15) ఉఫిన: ఛీ పండి! ఇది అయిష్ట త్న, ఏవగింపున తెలిపే పదం.  

16) అల్లల హ్ (సు.త్.)  వాకుకకు చూడండి, 38:85.  

ه  َنَّةهَسي  اْلم ٰحبه  اَصم  ٘ م ِفه هههمم  َد  وَ محش  اٰت عم
ه  هيم ََك الص  قه اَّلَّ َن دم   نُوما يُومَعُدوم

قَ  هيم  هوَ َواَّلَّ ل َ ا اَل  لَّ   يمهه ِله  ٍ َما٘ كُ اُف 
َخلَته اَتَعهدٰ  َوقَدم  َرَج  اُخم اَنم   ٘ م نهِنه

َتغهيمٰثه  مجت وَُهَما يَسم م ُن مهنم َقبمٰله ُقُروم
 الم

اٰمه   اّلٰلَ  حمط  َويملََك  َد  اه نم وَعم   اّلٰله نَّ 
ُل   َفَيُقوم مجت  اه َحقٌّ ٰهَذا٘  اَسَ َما   ٘ ُ ا ْلَّ  طهْيم

 َ لهْيم َوَّ    اْلم

ه اَّلَّ ٰٓئهَك  َحقَّ اُول الم لَ  عَ يمَن  ُل قَ يمههُم  وم
هَن  ٘ اَُمٍم قَدم َخلَتم مهنم َقبملهههمم م  م ِفه

مسه  هن َواْلم ه  ن  ه
ََكنُوما محش  اْلم اهنَُّهمم 

هيمَن     ٰخِسه
دَ   ٍ

َعمهلُومات  رَجٰ َولهُك  ا  همَّ م  مجت   
هَيُهمم  َُوف  َمالَهُ   َوَله َْل اَعم وَُهمم  مم 

َن يُ  لَُموم    ظم
 

ه  اَّلَّ َرُض  ُيعم َكفَ َويَومَم  ايمَن  لََعَ   ُروم
م انلَّ  ِفه هبٰتهُكمم  َطي  اَذمَهبمُتمم  ارهمحش 

هَهامجت  ُتمم ب َتعم َتمم نمَيا َواسم َحَياتهُكُم اِلُّ
مهُ  ال َعَذاَب  َن  ُُتمَزوم َومَم  نه فَاَلم هَما   وم ب
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అవిధేయత్కు పాతిఫలంగా, ఈ రోజు మీకు 

అవమానకరమైన శిక్ష విధంచ్బ్డుతుంది."  

(1/8)    

21. * మరియు జాాపకం చేసుకోండి, 'ఆద్ 

జాతి స్దరుడు (హూద్) ఇసుక దిబ్బల్లో17 

ఉనా త్న జాతి వారిని హెచ్చరించింది. 

మరియు అల్ల హెచ్చరించే వారు అత్నిక్త 

పూరవం కూడా వచాచరు మరియు అత్ని 

త్రువాత్ కూడా వచాచరు. (అత్న ఇల్ల 

అన్నాడు): "మీరు అల్లల హ్న త్పు 

ఇత్రులన ఆరాధంచ్కండి. (అల్ల చేసాే) 

నిశచయంగా, ఆ గొపు దినమున మీపై 

పడబోయే, ఆ శిక్షన గురించి నేన 

భ్యపడుతున్నాన."  

22. వారిల్ల అన్నారు: "మా దేవత్ల 

నండి మమమలిా దూరం చేయటానికా నీవు 

వచిచంది? నీవు సత్ావంతుడవే అయితే నీవు 

బెదిరించే (ఆ శిక్షన) తీసుకురా!"  

23. (హూద్) అన్నాడు: "నిశచయంగా దాని 

(ఆ శిక్ష) జాానం కేవలం అల్లల హ్కే ఉంది. 

మరియు నేన మాత్ర ం న్నకు ఇచిచ పంప 

బ్డిన సందేశానిా మీకు అందజేసాున్నాన. 

కాని, నేన మిమమలిా మూఢత్వంలో పడి 

పోయిన వారిగా చూసాున్నాన!"  

24.  ఆ త్రువాత్ వారు దానిని (ఆ శిక్షన) 

ఒక దటట మైన మేఘం రూపంలో వారి లోయల 

వైపునకు రావటం చూసి ఇల్ల అన్నారు: "ఈ 

మేఘం మాకు వరిం ఇసాుంది!" 18 (హూద్ 

 

17) అల్్-అ'హ్్ఖాఫు:  'హిఖ్ఫున్ (ఏక వచ్నం): అంటే పడువుగా పోయే ఇసుక దిబ్బలు. 

ఇది హూద్ ('అ.స.) జాతి వారైన 'ఆద్లు నివసించే పా్రంత్ం పేరు. ఇది 'హ'దర్మౌత్ 

(యమన్) పా్రంత్ంలో ఉంది. వారు కూడా హదుద లుమీరి పావరిించారు. 

18) 'ఆయి'ష్హ్ (ర.'అన్ను ) దైవపావకి ('స'అ.స.) తో అన్నారు: ''పాజలు మేఘాలన చూసి 

సంతోష్పడుత్యరు. కానీ మేఘాలన చూసినపుుడు మీరు ('స'అ.స.) ఆందోళన పడత్య 

రందుకు?'' దానిక్త అత్న ('స'అ.స.) జవాబిచాచరు: '' 'ఆయి'ష్హ్ (ర.'అన్ను ) ఈ 

ا ِفه  َن  وم ُ َبه َتكم تَسم َرمضه ُكنمُتمم  ْلم
ه وَ به  َق 

ه الم َن  َغْيم ُسُقوم   خجم بهَما ُكنمُتمم َتفم

اَخَ  اَنم َع ا  َواذمُكرم  اهذم  قَومَمهه ٍد  َذَر 
 ۣ َقافه َوقَدم َخلَته انلُُّذُر مهنم َحم هاْلم ب
٘ا  ُبُدوم ه يََديمهه َومهنم َخلمفهٖه٘ اَْلَّ َتعم بَْيم

َعلَيمُكمم  اّلٰلَ   اهْلَّ  اََخاُف   ٘ م اهّن ه محش 
ٍم َعظه َعَذا    يمٍم َب يَوم
 

َامفهَكَنا َعنم قَا  ئمتََنا ِله ٘ا اَجه هَهتهَنامجت   لُوم اٰل
تَ ته ام فَ  هَما  ب مهَن َنا  ُكنمَت  اهنم  عهُدنَا٘ 

 َ قهْيم    الٰصده
عهنمَد   المعهلمُم  اهنََّما    حمساّلٰله قَاَل 

لمُت   ا٘ اُرمسه هُغُكمم مَّ ههٖ َواُبَل  ٘   ب م ه َولٰكهِن 
َن اَٰرىُكمم قَومًما َُتمَهلُ    وم

  
ُه فَ  َراَوم ا  بهَل لَمَّ َتقم سم مُّ َعرهًضا   

دهيَتههه  هٰ اَوم قَالُوما  حمل  َع ذَ مم رهض  ا 
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అన్నాడు): "కాదు కాదు, మీరు దేనిక్త 

తందర పడుతున్నారో అది (ఆ శిక్ష) ఇదే! 

ఒక తుఫాన గాలి అందులో బాధాకరమైన శిక్ష 

ఉంది;  

25. "అది త్న పాభువు ఆజాతో పాతి దానిని 

న్నశనం చేసాుంది." చివరకు వారి 

నివాససిల్లలు త్పు, అకకడ ఏమీ కనిపంచ్ 

కుండా పోయాయి. ఈ విధంగా మేము 

నేరసాులకు పాతీకారం చేసా్కము. 

26. మరియు వాసావానిక్త మేము వారిని 

దృఢంగా సిిరపరచి ఉన్నాము; ఆ విధంగా 

మేము (ఓ ఖురైష్టల్లరా) మిమమలిా కూడా 

సిిరపరచ్ లేదు. మేము వారిక్త చెవులన, 

కనాలన మరియు హృదయాలన 

ఇచాచము. కాని వారి చెవులూ, కళ్లల  

మరియు హృదయాలు వారిక్త ఉపయోగ్ 

పడలేదు; ఎందుకంటే వారు అల్లల హ్ 

సూచ్నలన తిరసకరిసాూ  ఉండేవారు 

మరియు వారు దేని గురించి పరిహ్నసం చేసాూ 

ఉండేవారో అదే వారిని చుటుట కునాది.  

27. మరియు వాసావానిక్త, మేము మీ చుటుట  

పాకకల ఎన్నా నగ్రాలన న్నశనం చేశాము. 

మరియు వారు (సత్ాం వైపునకు) మరలి 

వసా్కరేమోనని, మా సంకేత్యలన వారిక్త ఎన్నా 

విధాలుగా చూప్రము.  

28. అల్లల హ్న వదలి – త్మన ఆయన 

స్కనిాధాానిక్త తేగ్ల వారని – వారు 

భావించిన, వారి దేవత్లు వారిక్త ఎందుకు 

సహ్నయం చేయవు? అల్ల కాదు! అవి వారిని 

త్ాజించాయి. ఎందుకంటే అది కేవలం వారి 

 

మేఘాలలో అల్లల హ్ (సు.త్.) శిక్ష లేదనే హ్నమీ ఏమీ లేదు కదా! ఒక జాతి గాలి శిక్షతో 

న్నశనం చేయబ్డింది కదా! వారు కూడా మేఘాలన చూసి అన్నారు: 'ఈ మేఘాలు 

మాపై వరిం కురిపసా్కయి.' '' ('స. బు'ఖార్ణ, 'స. ముసిల ం) మేఘాలన చూసినపుుడు 

దైవపావకి ('స'అ.స.) దు'ఆ చేసే వారు. దీనిక్త చూడండి, 69:6-8, 7:72, 11:53-56.  

مم  ُرنَا مُّ َجلمُتمم محش  طه َتعم اسم َما  ُهَو  بَلم 
ههٖ  مم  محش ب   يحض رهيمح  فهيمَها َعَذاب  اََله

َشم  ُُكَّ  هُر  ره  ٍءۣ تَُدم  هاَمم ب ه    اهَ َرب 
اهْلَّ َمٰسكه  يُٰر٘ي  َبُحوما َْل  محش  ُنُهمم فَاَصم

هَك ََنمزهي  َكذٰ  َ  ل رهمهْيم ُمجم
  المَقومَم الم

 
ٰنُهمم َولََقدم  مَّ يممَ فه    َمكَّ اهنم  ٰنُكمم  ا٘  كَّ

اَبمَصاًرا  وَّ ًعا  َسمم لَُهمم  وََجَعلمَنا  فهيمهه 
اَفم  ُعُهمم ـ  وَّ َدةًحمس َفَما٘ اَغمِٰن َعنمُهمم َسمم

اَ  اَفم بمَص َوَْل٘  َوَْل٘  هنم ـ  ارُُهمم  م  َدُتُهمم 
ََك َشم  اهذم  ََيمحَ ٍء  هاٰيٰته نُوما  ب َن  ُدوم
هههمم   اّلٰله  ب ََكنُوم وََحاَق  ا  مَّ ه ا     هٖ ب

زه  َتهم َن ءُ يَسم  خجم وم

هَن  م  لَُكمم  َحوم َما  َنا  لَكم اَهم َولََقدم 
لََعلَُّهمم  ٰيٰته  اْلم َنا  فم َوََصَّ المُقٰري 

َن  ُعوم    يَرمجه
مهنم   َْل فَلَوم  ا  َُذوم اَّتَّ هيمَن  اَّلَّ  نَََصَُهُم 

نه   بَانًا    اّلٰله ُدوم هَهةً قُرم َضلُّوما اٰل بَلم  محش 
اهفمُكهُ َوذٰ مجت  َعنمُهمم  هَك  ََكنُوماَومَ   مم ل  ا 

َن  وم َتُ      َيفم
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భా్మ. మరియు వారు కలిుంచుకునా 

బూటక కలున మాత్ర మే!  

29. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) 

జిన్నీతల్ ఒక సమూహ్ననిా 19  మేము – 

ఖుర్ఆన్న వినటానిక్త – నీ వైపునకు 

మొగిగ నటుల  చేసినపుడు, వారు అకకడ చేరిన 

త్రువాత్ పరసురం ఇల్ల మాటాల డు 

కున్నారు: "నిశశబ్ద ంగా వినండి!" అది (ఆ 

పఠనం) ముగిసిన త్రువాత్, వారు హెచ్చరిక 

చేసేవారిగా, త్మ జాతి వైపునకు మరలి 

పోయారు.  

30. వారు (జిన్నాతులు) ఇల్ల అన్నారు: 

"ఓ మా జాతి వారల్లరా! వాసావంగా మేము 

మూస్క త్రువాత్ అవత్రింపజేయబ్డిన ఒక 

గ్ర ంధానిా విన్నాము. అది దానిక్త పూరవం 

వచిచన దానిని (తౌరాత్న) ధృవీకరిసాుంది; 

సత్ాం వైపునకు మరియు రుజుమారగ ం 

(ఇస్కల ం) వైపునకు మారగ దరశకత్వం 

చేసాుంది.20  

31. "మా జాతి వారల్లరా! అల్లల హ్ 

వైపునకు పలిచే వానిని అనసరించ్ండి. 

మరియు ఆయన (అల్లల హ)న విశవసించ్ండి. 

ఆయన మీ ప్రప్రలన క్షమిసా్కడు మరియు 

మిమమలిా బాధాకరమైన శిక్ష నండి 

కాప్రడుత్యడు.  

 

19) నఫరన్: అంటే '3నండి 10 వరకు' ఉండే సంఖాల సమూహం. ఈ సంఘటన మకకహ-

'త్యయఫ్ దారిలో న'ఖ్ల్ లోయలో సంభ్వించింది. వివరాలకు చూ. 72:1-15. ('స. 

ముసిల ం, 'స. బు'ఖార్ణ) ఈ సంఘటన త్రువాత్ జిన్నాతుల రాయబారులు దైవపావకి 

('స'అ.స.) దగ్గ రిక్త ఎన్నాస్కరుల  ఇస్కల ం స్వవకరించ్టానిక్త, నేరుచకోవటానిక్త వచాచయి. 

(ఇబెా-కస్వ'ర్). 

20) పావకిలందరూ మానవులే! జిన్నాతులలో పావకిలు వచిచనటుల  ఖుర్ఆన్లో, 'స'హీ'హ్ 

'హదీస్'లలో లేదు. చూడండి, 16;43, 25:20. ఈ సూరహ్లోని ఆయత్ లతో దైవపావకి 

('స'అ.స.) జిన్నీతల్కు కూడా ప్ర చారం చేశారని తెలుస్త ంది.              *** 

 

اه  َنا٘  فم ََصَ ه َواهذم  ن  ه
اْلم هَن  م  َنَفًرا  ََلمَك 

هُ   وم َحََضُ ا  فَلَمَّ اَٰنمجت  المُقرم َن  َتمهُعوم يَسم
ُتوماالُوم٘ قَ  َّوم مجت  ا اَنمصه َ َول ا قُِضه ا اهٰٰل  فَلَمَّ
نمذه قَوم     رهيمَن مهههمم مُّ
 

َنا  قَالُوما يَٰقومَمَنا٘ اهنَّ  ا اُنمزهَل بً تٰ كه ا َسمهعم
َ مه  بَْيم هَما  ل  قًا  ه ُمَصد  ُمومٰٰس  ده  َبعم  ۣ نم

ه َواهٰٰل َطرهيمٍق  َق 
٘ اهَٰل الم يم يََديمهه َيهمده

َتقهيمٍم  سم    مُّ
 

َ  نَ وممَ يٰقَ  َداِعه يمُبوما  اَجه نُوما َواٰمه   اّلٰله ا٘ 
يَ  هٖه  لَُكمم ب فهرم  هُكمم    غم ب ُذنُوم هنم  م 

هنم  رمُكمم م  م َويُجه     ٍم  َعَذاٍب اََله
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32. "మరియు అల్లల హ్ వైపునకు పలిచే 

వానిని అనసరించ్ని వాడు భూమిలో 

(అల్లల హ్ నండి) త్పుంచుకోలేడు. మరియు 

అత్డిక్త, ఆయన త్పు మర్కక సంరక్షకుడు 

లేడు. అల్లంటి వారు సుష్ట ంగా 

మారగ భా్ష్ట త్వంలో పడి ఉనాటేల !"  

33. ఏమీ? వారిక్త తెలియదా? నిశచయంగా, 

ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ సృష్ట ంచిన 

వాడు అల్లల హ్ యేనని మరియు ఆయన 

వారిని సృష్ట ంచ్టంలో అలసిపోడని, 

మరణంచిన వారిని తిరిగి బా్తిక్తంచ్గ్ల 

స్కమరిాం గ్లవాడని? అల్ల కాదు ఎందుకు 

కలిగి లేడు? నిశచయంగా, ఆయన పాతీదీ 

చేయగ్ల సమరిుడు (అధకారం గ్లవాడు).  

34. మరియు అవిశావసులు నరకం వదద కు 

తేబ్డిన రోజు (వారిని ఇల్ల పాశిాంచ్డం 

జరుగుతుంది): "ఏమిటీ? ఇది సత్ాం 

కాదా?" వారంటారు: "అవున! మా పాభువు 

స్కకి్తగా (ఇది సత్ామే!)" (అల్లల హ) వారితో 

ఇల్ల అంటాడు: "ఇపుుడు, మీ తిరస్కకర 

వైఖరిక్త బ్దులుగా శిక్షన చ్విచూడండి!"  

35. కావున నీవు (ఓ పావకిా!) సహనం 

వహించు! దృఢ సంకలుం గ్ల పావకిలు 

సహనం వహించినటుల ; మరియు వారి 

విష్యంలో తందరపడకు. నిశచయంగా, 

వారిక్త వాగాద నం చేయబ్డిన (శిక్షన) వారు 

చూసిన రోజు; వారు (ఈ పాపంచ్ంలో) దినం 

లోని ఒక ఘడియ కంటే ఎకుకవ కాలం గ్డప 

లేదని అనకుంటారు, ఇదే మా సందేశం! 

అల్లంటపుుడు, దుష్టట లు (ఫాసిఖూన్) గాక, 
ఇత్రులు నశింపజేయబ్డత్యరా?  

***** 

ْلَّ  َ  َوَمنم  َداِعه َُيهبم  فَلَيمَس   اّلٰله  
َرمضه َولَيمَس َله مهنم  ٍز ِفه اْلم هُمعمجه ب

َا ءُ  َله اَوم هٖه٘  ن م  محش  ُدوم ِفه ٰٓئهَك  ٰ اُول  لٍ َضل
 ٍ بهْيم     مُّ

اَنَّ  ا  يََروم ه  اّلٰلَ   اََولَمم  َخلََق اَّلَّ يم 
 َ َيعم َولَمم  َرمَض  َواْلم ٰموٰته   السَّ

قهههنَّ 
َلم ه   ِبه   ٰقده ب

لََعٰ٘ ه اَ ٍر  يُّحم   ۦَ نم 
ٰت  مَموم ٍء    بَٰلٰ٘ محش  ال َشم ه 

ُُك  لََعٰ  اهنَّهه 
يمر      قَده

لََعَ  ا  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ َرُض  ُيعم َويَومَم 
ه محش  اره انلَّ  َق 

هالم ب ٰهَذا  ا قَالُوم محش  اَلَيمَس 
وَ  ه بَٰٰل  المَعَذاَب  قَاَل  محش  َنا َرب  فَُذومقُوا 

هَما ُكنمُتمم  َن ب ُفُروم     تَكم
م َكمَ فَا  َبه َصََبَ اُولُوا المَعزممه مهَن   ا صم

َُّهمم  ل لم  َتعمجه تَسم َوَْل  ََكَنَُّهمم محش  الرُُّسله 
 َ َنحمل ل َن َما يُومَعُدوم ٘ا مم يَ يَومَم يََروم لمَبُثوم

نََّها  هنم  م  َساَعًة  َهلم فَ مجت  بَلٰغ  محش  رٍ اهْلَّ 
لَُك  َن  ُيهم ُقوم  خجم  اهْلَّ المَقومُم المٰفسه
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 47. సూరహ్్ మ'హమిద్ 

దీని మర్కక పేరు అల్్-ఖితాల్్,  అని కూడా ఉంది. దైవపావకి ('స'అ.స.) పేరు 2వ 

ఆయత్లో వచిచంది. ఇందులో 38 ఆయాతులు ఉన్నాయి. ఇది మొదటి మదీనహ్ 

కాలపు సూరాహ్ లలోనిది. ఇంత్ వరకు 5/6వ భాగ్ం ఖుర్ఆన్ పూరియిాంది. ఈ 

మిగిలిన 1/6వ భాగ్ంలో చినాచినా సూరాహ్లు ఉన్నాయి. ఈ సమూహంలోని 3 

(47-49) సూ.లలో, ఇది మొదటిది.  

మ'హమిద్ ('స'అ.స.) పేరు ఖుర్ఆన్లో 4 స్కరుల  వచిచంది. 3:144, 33:40, 

47:2 మరియు 48:29లలో. అ'హిద్ ('స'అ.స.) అని, ఒకేస్కరి 61:6లో వచిచంది.  

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. ఎవరైతే సత్యానిా తిరసకరించి 

(ఇత్రులన) అల్లల హ్ మారగ ం నండి 

నిరోధంచారో, వారి కరమలన ఆయన 

(అల్లల హ్) నిష్ఫలం చేశాడు.  

2. మరియు ఎవరైతే విశవసించి 

సత్యకరాాలు చేసాూ – మహమిద్ మీద 

అవత్రింపజేయబ్డిన దానిా – త్మ 

పాభువు త్రఫు నండి వచిచన దానిా 

సత్ామని విశవసించారో! వారి ప్రప్రలన 

ఆయన తుడిచి వేశాడు మరియు వారి సిితిని 

బాగుపరిచాడు.  

3. ఇల్ల ఎందుకు జరిగిందంటే! వాసావానిక్త 

అవిశావసులు అసత్యానిా అనసరించారు 

మరియు విశవసించినవారు త్మ పాభువు 

త్రఫు నండి వచిచన సత్యానిా అనసరిం 

చారు. ఈ విధంగా అల్లల హ్! పాజలకు 

ఉదాహరణల దావరా (వారి సిితిగ్తులన) 

తెలియజేసాున్నాడు.  

ٰ رَّ ال اّلٰله  ِمْسِب   يممه حه نه الرَّ ْحم
َسبهيمله  ا َعنم  وم َكَفُروما وََصدُّ هيمَن 

اََّلَّ
َمالَُهمم  اّلٰله     اََضلَّ اَعم
 

وََعمه  اَٰمُنوما  هيمَن  الٰصلهٰحته   الُوَواَّلَّ
هَل  نُز  هَما  ب ُُمَمَّ   َواَٰمُنوما  وَُّهَو  لََعٰ  ٍد 

مهنم  المَ  هههمم قُّ  ب  َعنمهُ   حملرَّ َر  مم َكفَّ
ههه  هاٰت لََح بَ وَ  مم َسي    لَُهمم ا اَصم

 

اتَّبَُعوا  َكَفُروا  هيمَن  اَّلَّ هاَنَّ  ب هَك  ذٰل
اتَّبَُعوا  اَٰمُنوا  هيمَن  اَّلَّ َواَنَّ  َل  َاطه اْلم

مه  َقَّ  هههمم رَّ نم  الم هُب   محش ب  يََضم هَك  َكٰذل
ه  اّلٰلُ  ثَ ل    الَُهمم لنَّاسه اَمم
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4. కావున మీరు సత్ా-తిరస్కకరులన 

(యుదింలో) ఎదుర్కకనాపుుడు, 1 వారిపై 

పా్రబ్లాం పందేవరకు, వారి మడలపై కొటట ండి. 

ఆ త్రువాత్ వారిని గ్టిట గా బ్ంధంచ్ండి, 

(యుధిం ముగిసిన) త్రువాత్ వారిని 

కనికరించి వదిలి పటట ండి, లేదా పరిహ్నర ధనం 

తీసుకొని వదిలి పటట ండి. 2 (మీతో) యుధిం 

చేసేవారు త్మ ఆయుధాలన పడవేసే వరకు 

(వారితో పోరాడండి). ఇది మీరు చేయవలసిన 

పని. అల్లల హ్ త్లుచుకుంటే ఆయన వారిక్త 

పాతీకారం చేసేవాడు, కాని మిమమలిా ఒకరి 

దావరా మర్కకరిని పర్ణకి్తంచ్టానిక్త (ఆయన 

ఇల్ల చేశాడు). మరియు ఎవరైతే అల్లల హ్ 

మారగ ంలో చ్ంపబ్డాారో, అల్లంటి వారి 

కరమలన ఆయన వారిం చేయడు.  

5. ఆయన వారిక్త మారగ దరశకత్వం చేసా్కడు 

మరియు వారి సిితిని చ్కకబ్రుసా్కడు.  

6. మరియు వారిక్త తెలియజేసి యునా 

సవరగ ం లోక్త వారిని పావేశింపజేసా్కడు.  

7. ఓ విశావసుల్లరా! ఒకవేళ మీరు 

అల్లల హ్కు (ఆయన మారగ ంలో) సహ్నయ 

పడితే, ఆయన మీకు సహ్నయం చేసా్కడు 

మరియు మీ ప్రదాలన సిిరపరుసా్కడు. 3  

 
1) పాతి మానవునిక్త త్నకు నచిచన ధరామనిా అనసరించే హకుక ఉంది. ధరి 

విషయ్ంలో బ్ల్వంత్ం లేదు, చూడండి 2:256. కావున ఎవరైన్న మీ ఇస్కల ం ధరమప్రలన 

కారణంగా మీపై దౌరజ న్నాలు చేసాే! మీరు ఇస్కల ంపై నడవకుండా మీ స్కవత్ంత్యర ానిా 

భ్ంగ్పరిసాే వారితో మీ మాన పా్రణాల రక్షణ మరియు మీ ఇస్కల ంధరమరక్షణకై, వారిని 

పూరిిగా అణగ్దాొకేక వరకు, లేదా వారిని ఖైదీలుగా చేసుకునే వరకు, వారితో 

భ్యంకరంగా పోరాడడమే జిహ్నద్. వారిపై పా్రబ్లాం వహించిన త్రువాత్ వారిని 

బ్ంధంచ్ండి. యుదిం ముగిసిన త్రువాత్ వారిలో మంచిత్నం చూసాే వారిని కనికరించి, 

లేదా పరిహ్నరం తీసుకొని వదలండి. చూడండి, 2:190-191. ఇంకా చూ. జిహ్నద్న గురించి 

అవత్రింపజేయబ్డిన మొటట మొదటి ఆయత్లకు, 22:39-40. 

2) పరిహ్నర ధన్ననిక్త బ్దులుగా యుది ఖైదీలన పరసురం మారిుడి కూడా చేసుకోవచుచ. 

3) చూడండి, 22:40. 

َكَفُروم  هيمَن  اَّلَّ لَقهيمُتُم  هَذا  فَََضمَب فَا ا 
ه ال  قَا ر 

٘
َحّٰت محش  اَثمَخنمُتُمومُهمم    به اهَذا٘ 
مَوثَ  وا ال ا حمل  َق ا فَُشدُّ ُد َواهمَّ ا َمًناۣ َبعم فَاهمَّ

َرمُب اَوم  حمل َها رَ زَافهَدا ًء َحّٰت تََضَع الم
هَك  يََشا ُء  محش  ذٰل َْلنمتَََصَ   اّلٰلُ َولَوم 
َولٰكه مه  حمل  َبعمَضُكمم  نمُهمم َبملَُوا۠  ه َل  نم 

هَبعمٍض  هيمنَ محش  ب سَ تهلُ قُ   َواَّلَّ م  ِفه بهيمله وما 
َمالَُهمم  اّلٰله  لَّ اَعم      فَلَنم يُّضه
  

لهُح بَالَُهمم  يمههمم َويُصم ده  ممه َسَيهم

َنَّةَ  لُُهُم اْلم خه   َفَها لَُهمم رَّ  عَ َويُدم

هيم  اَّلَّ اه يٰ٘اَيَُّها  ٘ا  اَٰمُنوم َتنمَُصُ َن  وا  نم 
هتم   اّلٰلَ  َويُثَب  َينمَُصمُكمم 
   قمَداَمُكمم اَ 
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8. ఇక పోతే సత్యానిా  తిరసకరించిన  వారిక్త 

విన్నశం త్పుదు. మరియు  (అల్లల హ్)  వారి 

కరమలు వృథా చేసా్కడు.  

9. ఇది ఎందుకంటే వాసావానిక్త, వారు 

అల్లల హ్ అవత్రింపజేసిన దానిని అసహిాంచు 

కున్నారు, కాబ్టిట  ఆయన వారి కరమలన 

విఫలం చేశాడు. 4 (1/4)  

10. * ఏమీ? వారు భూమిలో సంచ్రించి 

చూడలేదా? వారిక్త పూరవం గ్తించిన వారి 

పరావస్కనం ఏమయిందో? అల్లల హ్ వారిని 

నిరూమలించాడు. మరియు సత్ా-తిరస్కకరు 

లకు అల్లంటి గ్తే పటట బోతోంది. 5   

11. ఇది ఎందుకంటే! నిశచయంగా, 

విశవసించిన వారి సంరక్షకుడు అల్లల హ్! 

మరియు నిశచయంగా, సత్ా-తిరస్కకరులకు 

సంరక్షకుడు ఎవవడూ లేడు. 6  

12.  నిశచయంగా, అల్లల హ్! విశవసించి 

సత్యకరాాలు చేసే వారిని సవరగ వన్నలలో 

పావేశింపజేసా్కడు. వాటి క్తర ంద సెలయేళ్ళీ 

పావహిసాూ ఉంటాయి. మరియు సత్యానిా 

తిరసకరించి భోగ్భాగాాలలో మునిగి ఉండి 

పశువుల మాదిరిగా తింటునావారి నివాసం 

 

4) కరమలంటే ఇకకడ సత్ా-తిరస్కకరుల సత్కరమలు విఫలమవుత్యయి. విశావసం లేనిదే 

ఎనిా పుణా కారాాలు చేసిన్న అవి విఫలమే అవుత్యయి. పరలోకంలో వాటిక్త ఎల్లంటి  

మంచి ఫలిత్ం దొరకదు. సత్ాతిరస్కకరుల గ్మాసి్కనం నరకమే.  

 5) చూడండి, 6:10. 

6) ఉ'హుద్ యుదింలో మకకహ ముషా్క్లు త్మకు కొంత్ పా్రబ్లాం దొరిక్తనందుకు: 

'అ'అలు హుబ్ల్' – హుబ్ల్కు జై! అని, అంటే! విశావసులు: 'అల్లల హు అ'అల్ల వ 

అజలుల .' – అల్లల హ్ మహోనాతుడు, గొపుసి్కనం గ్లవాడు. అని అన్నారు. మరియు 

ముషా్కులు: 'లనల్-'ఉ'జాజ  వల్ల 'ఉ'జాజ  లకుమ్' – 'ఉ'జాజ  మాతోప్రటు ఉన్నాడు, 'ఉ'జాజ  

మీతో లేడు. అని, అంటే! ముసిల ంలు: 'అల్లల హు మౌల్లన్న వల్ల మౌల్ల లకుమ్' – అల్లల హ్ 

(సు.త్.) మా సంరక్షకుడు, మీ సంరక్షకుడు ఎవవడూ లేడు! అని అన్నారు. ('స. 

బు'ఖార్ణ). 

ه وَ  َُّهمم َواََضلَّ يمَن َكفَ اَّلَّ ًسا ل ا َفَتعم ُروم
َمالَُهمم      اَعم

اَنمَزَل   َما٘  َكرهُهوما  هاَنَُّهمم  ب هَك    اّلٰلُ ذٰل
َبَط اَ  مَ فَاَحم     لَُهمم ا عم

 
وما ِفه ا ُ ْيم َرمضه َفَينمُظرُ اَفَلَمم يَسه ا  ْلم وم

مهنم َكيم  هيمَن  اَّلَّ َعقهَبُة  ََكَن  َف 
حمس مم هه َعلَيم   اّلٰلُ   رَ َدمَّ محش  بملهههمم قَ 

ثَ  كٰفهرهيمَن اَمم
هلم   لَُها ا َول

هاَنَّ   ب هَك  اَٰمُنوما   اّلٰلَ ذٰل هيمَن  اَّلَّ ََل  َموم
كٰفهرهيمَن َْل 

  خجم  لَُهمم َلٰ َموم َواَنَّ الم
ُل    اّلٰلَ اهنَّ   خه اَٰمُنوم يُدم هيمَن  ا اَّلَّ
َُتمرهيم  وََعمه  َجٰنٍت  الٰصلهٰحته  لُوا 
َ مهنم  ه محش  رُ نمهٰ  ََتمتهَها اْلم ا  َواَّلَّ يمَن َكَفُروم

َن َكَما   َوَيامُكلُوم َن  تَامُكُل  َيَتَمتَُّعوم
َُّهمم  َنمَعاُم َوانلَّاُر َمثمًوي ل   اْلم
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నరకాగిాయే అవుతుంది.7  

13. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) నినా 

బ్హిష్కరించిన నగ్రం కంటే బ్లమైన ఎన్నా 

నగ్రాలన మేము న్నశనం చేశాము వారిక్త 

సహ్నయపడే వాడవవడూ లేక పోయాడు. 8  

14. ఏమీ? త్న పాభువు త్రఫు నండి 

వచిచన సుష్ట మైన మారగ ం మీద ఉనావాడు, 

త్మ దుష్కకరాాలన మన్నహరమైనవిగా 

భావించి, త్మ మన్నవాంఛలన అనసరించే 

వారితో సమానడు కాగ్లడా?  

15. భ్య-భ్కిులు గ్ల వారిక్త వాగాద నం 

చేయబ్డిన సవరగ ం యొకక ఉదాహరణ ఇల్ల 

ఉంది: అందులో వాసన మరియు రంగు 

మారని నీటి సెలయేళ్ళల  ఉంటాయి మరియు 

రుచి మారని ప్రల కాలువలు ఉంటాయి 9 

మరియు అందులో త్యర గే వారిక్త మధురంగా 

వుండే మదాప్రనపు కాలువలు ఉంటాయి 

మరియు అందులో శుధిమైన తేనె్కాలువలు 

ఉంటాయి. మరియు వారి్ కొరకు అందులో 

అనిారకాల మంచి ఫల్లలు మరియు వారి 

పాభువు నండి క్షమాపణ కూడా ఉంటాయి.10 

ఇల్లంటి వాడు – నరకాగిాలో శాశవత్ంగా 

ఉండి – సలసలకాగే నీటిని 11 త్యర గేందుకు 

 

7) సత్ా-తిరస్కకరులకు, త్మ ఐహిక జీవిత్యనికే పా్రధానాత్ నివవటం, అంటే కడుపు 

నింపుకోవటం మరియు లైెంగిక అవసరాలన పూరిిచేసుకోవటమే పాధానమైనది. వీరు 

పరలోక జీవిత్ం గురించి పూరిిగా అంధకారంలో పడి ఉన్నారు.  

8) ఈ ఆయత్ దైవపావకి ('స'అ.స.) యొకక మకకహ నండి మదీనహ పాసి్కనం చేసిన 

మొదటి రాతిర  అవత్రింపజేయబ్డింది. ('త్బ్ర్ణ, ఇబెా-'అబాబస్, కథనం) ఇంకా 

చూడండి, 6:131. 

9) చూడండి, 37:45-47 మరియు 56:19. 

10) మీరు ఎపుుడు పా్రరిించిన్న జనీతల్్ ఫిర్దౌస్ కొరకే పా్రరిించ్ండి. అది సవరాగ లలో 

అనిాటి కంటే ఉతా్మమైనది. దాని నంచే సవరగ పు సెలయేరుల  పా్రరంభ్మవుత్యయి. 

మరియు దాని పైననే అనంత్ కరుణామయుని సింహ్నసనం ('అరిష్) ఉంది. ('స. బు'ఖార్ణ).  

11) చూడండి, 6:70. 

هنم   هنم َوََكَي  هنم   م  ًة م  َ اََشدُّ قُوَّ يٍَة ِهه قَرم
م٘ قَ  ّته

الَّ يَتهَك  رَجَ رم اَخم تمَكمجت   
 َ َ ل نُٰهمم فَََل نَاَصه لَكم      ُهمم اَهم

ََك مَ اَفَ  لََعٰ  نم  هنم  بَ َن  م  هَنٍة  ههٖ ي  ب    رَّ
٘ا  هَن َله ُسوم ُء َعَملهٖه َواتَّبَُعوم َكَمنم ُزي 

َوا َءُهمم     اَهم
الَّ  َنَّةه  اْلم م َمَثُل  نَ   ّته مُمتَُّقوم ال محش وُعهَد 

اَنمهٰ  ه فهيمَها٘  َغْيم ٍء 
ا  مَّ هنم  م  اٰسه ر   ٍنمجت   
يَ  َّمم  ل ََبٍ 

لَّ هنم  م  َطعم َواَنمٰهر   م  ههمجت  مُ َتَغْيَّ
ه َواَنمٰهر    مخف  م  َ هلِٰشهبهْيم ل  ةٍ  َّ َّلَّ ََخمٍر  نم 

َصًٰف  مُّ َعَسٍل  هنم  م  َولَُهمم محش  َواَنمٰهر  
ه اثلََّمرٰته َومَ 

فه فهيمَها مهنم ُُك  هنم غم َرة  م 
هههمم  ب  خَ   محشرَّ ُهَو  انلَّاره ا َكَمنم  ِفه  ِله  
َع    ُسُقوماوَ  َفَقطَّ َْحهيمًما  َما ًء 

َعا ءَ     ُهمم اَمم
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ఇవవబ్డి, దానితో పాేగులు కోయబ్డినటుల  

బాధపడే వానితో సమానడు కాగ్లడా?  

16. మరియు (ఓ ము'హమమద్!) వారిలో 

(కపట-విశావసులలో) నీ మాటలన చెవి 

యొగిగ  వినేవారు కొందరున్నారు. 12  కాని 

వారు నీ దగ్గ ర నండి వళ్లల పోయిన త్రువాత్, 

జాానవంతులన ఇల్ల పాశిాసా్కరు: "అత్న 

చెపుందేమిటీ?" వారందరి హృదయాల మీద  

అల్లల హ్ ముదావేశాడు. మరియు వారు త్మ 

మన్నవాంఛలన అనసరించారు. 13  

17. మరియు మారగ దరశకత్వం పందిన 

వారిక్త ఆయన (అల్లల హ్) ఇంకా ఎకుకవగా 

సన్నమరగ ం చూపుత్యడు మరియు వారి దైవ 

భీతిని (ధరమనిష్ఠ న) వృదిిచేసా్కడు.  

18. ఏమీ? ఇపుుడు వారు అంతిమ 

ఘడియ అకస్కమతాుగా రావాలని ఎదురు 

చూసాున్నారా? వాసావానిక్త, దాని చిహ్నాలు 

కూడా వచేచశాయి. 14  అది వచిచపడితే, ఇక 
వారిక్త హితోపదేశం స్వవకరించే అవకాశం 
ఎకకడ ఉంటుంది?  

19.  కావున తెలుసుకో! నిశచయంగా 

అల్లల హ్ త్పు మర్కక ఆరాధా దేవుడు లేడు. 

కావున నీ పరప్రటల కు, విశావస పురుష్టల 

మరియు విశావస సా్వీల (మనిాంపు) కొరకు 

కూడా క్షమాపణ వేడుకో!15 మరియు 

 
12) చూడండి, 6:25 మరియు 10:42-43. 

13) చూడండి, 2:7. 

14) దైవపావకి ('స'అ.స.) పావచ్నం: 'న్న కాలం మరియు పునరుతి్యనదినం ఈ రండు 

వాేళల వలే ఉన్నాయి.' అంటూ అత్న ('స'అ.స.) త్న రండు వాేళల న చూపుతూ అన్నారు: 

'ఏ విధంగా నైెతే ఒక వాేలు మర్కక వాేలుతో కొదిద  మాత్ర మే పడవుగా ఉందో, అదేవిధంగా 

పునరుతి్యనదినం న్న త్రువాత్ కొంత్ కాలంలోనే రాననాది.' ('స. బు'ఖార్ణ).  

15) దైవపావకి ('స'అ.స.) పావచ్నం: 'పాజల్లరా! అల్లల హ్ (సు.త్.) సనిాధలో, పశాచతా్యప 

పడుతూ క్షమాపణలు వేడుకుంటూ ఉండండి. నేన కూడా అల్లల హ్ (సు.త్.) సనిాధలో 

పాతి రోజూ డెబ్ప ై కంటే ఎకుకవ స్కరుల  పశాచతా్యపపడుతూ క్షమాపణ వేడుకుంటూ 

ఉంటాన.' ('స. బు'ఖార్ణ) 

تَ مم مَّ هُ َومهنم  َّسم  اهَذا نم ي
٘
مهُع اهََلمَكمجت َحّٰت

هيمَن   هَّلَّ ل قَالُوما  َك  عهنمده مهنم  َخرَُجوما 
هًفا  اٰن قَاَل  َماَذا  المعهلمَم  تُوا  يمط  اُوم

ٰٓ اُ  َطَبَع  ول هيمَن  اَّلَّ لََعٰ   اّلٰلُ ئهَك 
هههمم َواتَّبَ قُ  ب ٘ا لُوم َوا َءُهمم ُعوم       اَهم

تَ  اهم هيمَن  زَاَدُهمم َواَّلَّ ا  ي  ُهدً   َدوم
اٰتٰىهُ  ٰوىُهمم وَّ    مم َتقم

اَنم  اَعَة  السَّ اهْلَّ  َن  َينمُظُروم َفَهلم 
َتةً  متهَيُهمم َبغم اُطَها مجت  تَا َ مجت َفَقدم َجا َء اَِشم

ٰرىُهمم   ّٰن فَاَ      لَُهمم اهَذا َجا َءتمُهمم ذهكم
لَمم اَنَّهه  فهرم   اّلٰلُ اهٰلَ اهْلَّ  َْل٘  فَاعم َتغم َواسم
ه  َول ْۣنبهَك  َ وَ ُمؤم لم َّله  َ مهنٰته مهنهْيم مُمؤم محش ال

ُمَتَقلََّبُكمم    اّلٰلُ وَ  لَُم  َيعم
 خجم  َوَمثمٰوىُكمم 
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అల్లల హ్కు మీ కారాకల్లప్రలు మరియు మీ 

(అంతిమ) నివాసం కూడా తెలుసు.  

20. మరియు విశవసించిన వారు ఇల్ల 

అంటున్నారు: "(యుధిం చేయమని) ఒక 

సూరహ్ (ఆదేశం) ఎందుకు అవత్రింపజేయ 

బ్డలేదు?" 16 కాని ఇపుుడు సుష్ట మైన 

సూరహ అవత్రింపజేయబ్డి – అందు 

యుది పాసా్కవన ఉనాపుుడు – త్మ 

హృదయాలలో రోగ్ం (కపటం) ఉనావారు, 

మరణ సమయంలో సొమమసిలిల న వాడు 

చూసినటుల , నీ వైపునకు చూడటానిా, నీవు 

గ్మనిసా్కవు. 17 కాని అది వారికే మేలైెనదై 

ఉండేది –   

21. వారు (అల్లల హ కు) విధేయత్ చూప 

మంచి మాటలు పలిక్త ఉంటే! ఇక (జిహ్నద్ 
కొరకు) దృఢమైన నిరీయం తీసుకోబ్డి 

నపుుడు, వారు అల్లల హ్ పకిాన్న 

సత్ావంతులుగా నిలబ్డి ఉనాటల యితే అది 

వారి కొరకే బావుండేది!  

22. (వారితో ఇల్ల అన): "ఏమీ? (మీకు 

అధకారం లభిసాే) మీరు (అల్లల హ్) ఆజాా 

ప్రలనకు విముఖులైె, మరల భూమిలో 

సంకిోభ్ం రేకతాిసాూ మీ బ్ంధుత్యవలన 

తెంపుకుంటారా?" 18   

23. ఇల్లంటి వారినే అల్లల హ్ శపంచాడు 

(బ్హిష్కరించాడు). వారిని చెవిటి వారిగా 

చేశాడు మరియు వారి కండల న గుర డాి చేశాడు.  

24. వారు ఈ ఖుర్ఆన్న గురించి 

యోచించ్రా? లేదా వారి హృదయాల మీద 

త్యళాలు పడివున్నాయా?  

 

16) ఈ సూరహ్ 22:39 కంటే ముందు అవత్రింపజేయబ్డింది. 

17) చూడండి, 4:77 ఇటువంటి వాకాానిక్త.  

18) ఈ త్యత్ురామే న్నబుల ఖురఆన మరియు స్కంపాదాయక అనవాదాలలో కూడా 

ఉంది.  

 
هلَ  نُز  َْل  لَوم اَٰمُنوما  هيمَن 

اَّلَّ ُل  تم َويَُقوم
َرة  سُ  م مجت  وم َرة  ُمُّ هَذا٘ اُنمزهلَتم ُسوم َكَمة   فَا

فه  ُذكهَر  المقهَتاُل يمهَ وَّ هيمَن   حملا  اَّلَّ َراَيمَت 
م  هههمم  ِفه ب يَّنمُظرُ َرض  مَّ  قُلُوم اهََلمَك  وم   َن 

مَمومته  ال مهَن  َعلَيمهه  مَمغمشه ه  ال محش  َنَظَر 
َٰل لَُهمم      ممه فَاَوم

 

ُرومف   عم ل  مَّ َعَزَم    َذافَاه يمط  َطاَعة  وَّقَوم
َصَدقُوا   فَلَوم  ُريمط  َمم لَََكَن   اّلٰلَ اْلم

َّهُ  ًا ل  ممه  مم َخْيم

م  تََوَلَّ اهنم  َعَسيمُتمم  اَنم َفَهلم  ُتمم 
سه  َرم   ومادُ ُتفم اْلم ُعوم٘ا ِفه  ه َوُتَقط  ضه 

   اَرمَحاَمُكمم 
لََعَنُهُم   هيمَن  اَّلَّ ٰٓئهَك    اّلٰلُ اُول
ّٰم٘ اَبمَصارَُهمم  ُهمم َواَعم    فَاََصمَّ

اَمم اَ  اَٰن  المُقرم َن  َيَتَدبَُّروم لََعٰ   فَََل 
 ُ   ا هَ قُلُومٍب اَقمَفال
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25.  మారగ దరశకత్వం సుష్ట మైన త్రావత్ 

కూడా, ఎవరైతే త్మ వీపులు తిర పుుకొని 

మరలి పోయారో! నిశచయంగా, షై'త్యన్ (వారి 

చేష్ట లన) వారిక్త మంచివిగా చూప్రడు 

మరియు (అల్లల హ్) వారిక్త వావధనిచాచడు.  

26. ఇది ఎందుకంటే, వాసావానిక్త వారు, 

అల్లల హ్ అవత్రింపజేసిన దానిని 

అసహిాంచుకునా వారితో ఇల్ల 

అనాందుకు: "మేము కొనిా విష్యాలలో 

మిమమలిా అనసరిసా్కము." అల్లల హ్కు వారి 

రహసా సమాలోచ్నలన గురించి బాగా 

తెలుసు. 19  

27. అయితే దైవదూత్లు వారి ఆత్మలన 

వశపరచుకొని, వారి ముఖాల మీద మరియు 

వీపుల మీద కొడుతూ వారిని తీసుకు వళ్లల  

టపుుడు వారి పరిసిితి ఎల్ల ఉంటుంది? 20  

28. ఇది వాసావానిక్త, వారు అల్లల హ్కు 

ఆగ్ర హం కలిగించే విధాన్ననిా అనసరించి 

నందుకు మరియు ఆయన సమమతించే 

మారాగ నిా అసహిాంచుకునాందుకు! కావున 

ఆయన వారి కరమలన వృధా చేశాడు.  

29. ఏమీ? త్మ హృదయాలలో వాాధ 

ఉనావారు, అల్లల హ్ వారి దేవష్కనిా బ్యట 

పటట డని భావిసాున్నారా? 21  

30. మరియు మేము త్లచుకుంటే, వారిని 

నీకు చూపేవారం; వారి లక్షణాలన బ్టిట  నీవు 

వారిని తెలుసుకో గ్లవు. మరియు వారు 

మాటాల డే ర్ణతిని బ్టిట , వారిని నీవు త్పుక 

తెలుసుకోగ్లవు. మరియు అల్లల హ్కు మీ 

కరమలు బాగాతెలుసు.  

 

19) చూడండి, 4:81.  

20) ఇటువంటి వాకాాల కోసం చూడండి, 6:93 మరియు 8:50.  

21) అ'ద్'గానన్: 'ది'గ్నన్ యొకక బ్హువచ్నం. దేవష్ం, పగ్, అసహాం, ఏవగింపు.  

 
ا لََعٰ٘ وم تَدُّ هيمَن ارم بَ اهنَّ اَّلَّ ه   مم رههه ا  اَدم ۣ م  نم

ده   مُهَديحمل  مَ َبعم ال لَُهُم   َ َتَبْيَّ ا 
ٰٰل لَُهمم   محش َواَمم َل لَُهمم يمٰطُن َسوَّ   الشَّ

هيمنَ  هَّلَّ هاَنَُّهمم قَالُوما ل هَك ب ُهوما َما ره  كَ ذٰل
َل   يمُعكُ   اّلٰلُ نَزَّ َبعمضه َسُنطه م  ِفه مم 
ره  َمم

ارَُهمم  اّلٰلُ وَ مجت اْلم َ لَُم اهسم    َيعم
 

اهَذا   م َوفَّ تَ فََكيمَف  ال ٰٓئهَكُة  مَ تمُهُم  ل
بَارَُهمم  َن وُُجومَهُهمم َواَدم هبُوم   يََضم

َخَط   هاَنَُّهُم اتََّبُعوما َما٘ اَسم هَك ب   اّلٰلَ ذٰل
َوانَهه   وما َوَكرههُ  َمالَُهمم    رهضم َبَط اَعم  خجم َفاَحم

 
 

هيم  اَّلَّ َب  َحسه هههمم   نَ اَمم  ب قُلُوم م  ِفه
لَّنم  اَنم  َرض   مرهَج    مَّ   اّلٰلُ ُّيُّ

غَ اَ     َنُهمم ا ضم
َتُهمم  فَلََعَرفم َْلََريمنَٰكُهمم  نََشا ُء  َولَوم 

يمٰمُهمم  هسه َلمنه  محش  ب م  ِفه رهَفنَُّهمم  َوَِلَعم
له  َمالَُكمم  يَ  اّلٰلُ وَ محش المَقوم لَُم اَعم    عم
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31.  మరియు నిశచయంగా మీలో (అల్లల హ 

మారగ ంలో) ప్రటుపడే వారవరో మరియు 

సహనం వహించేవారవరో! చూసే వరకు 

మేము మిమమలిా త్పుక పర్ణకి్తసా్కము. 22 

మరియు మేము మీ పాతిజాా వచ్న్నలన 

కూడా పర్ణకి్తసా్కము.   

32. నిశచయంగా, మారగ దరశకత్వం 

సుష్ట ంగా తెలిసిన త్రావత్ కూడా, సత్యానిా 

తిరసకరించి, పాజలన అల్లల హ్ మారగ ం నండి 

నిరోధసాూ, పావకితో విరోధం కలిగివునా 

వారు, 23 అల్లల హ్కు ఏ మాత్ర ం నష్ట ం 
కలిగించ్లేరు. కాని ఆయన వారి కరమలన 

నిష్ఫలం చేయగ్లడు. (3/8)  

33. * ఓ విశవసించిన పాజల్లరా! మీరు 

అల్లల హ్కు విధేయులైె ఉండండి మరియు 

పావకిన అనసరించ్ండి మరియు మీ 

కరమలన వారిం చేసుకోకండి. 24  

34. నిశచయంగా, సత్యానిా తిరసకరిసాూ 

పాజలన అల్లల హ్ మారగ ం నండి నిరోధసాూ 

ఉండి, సత్ా-తిరస్కకరులుగానే మరణంచిన 

వారిని అల్లల హ్ ఎంత్ మాత్ర ం క్షమించ్డు.   

35. కావున మీరు (న్నాయం కొరకు పోరాడు 

తునాపుుడు) ధైరాానిా వీడకండి మరియు 

సంధ కొరకు అడగ్కండి. మరియు మీరే 

పా్రబ్లాం వహిసా్కరు, 25  ఎందుకంటే అల్లల హ్ 

మీకు తోడుగా ఉన్నాడు మరియు ఆయన 

మీ కరమలన వృధా కానివవడు.  

 

22) చూడండి, 3:140. 

23) చూడండి, 8:13 మరియు 2:190. 

24) చూ. 53:32 ఎనిా మంచి పనలు చేసిన్న అవి అల్లల హ్ (సు.త్.)  మరియు ఆయన 

పావకి ('స'అ.స.) విధేయత్ల పరిధ నండి బ్యట ఉంటే అవి వారిమే అవుత్యయి. 

25) వంకర అక్షరాలలో ఉనాది, జూన్నగ్ఢీ గారి త్యత్ురాము. చూడండి, 3:139 కాని మీరు 

మీ శతుర వులకంటే బ్లహీనలుగా ఉన్నారనకుంటే సంధ చేసుకోవచుచ. దైవపావకి 

('స'అ.స.) మకకహ ముషా్కులతో హుదైబియాలో 10 సంవత్సరాల సంధ చేసుకున్నారు. 

َلَم  َونَلَبملَُونَّ  َنعم َحّٰت  ُكمم 
م ا هيمنَ ل َوالٰصَبه مهنمُكمم  يمَن  حمل  ُمٰجههده

بَ اَ َوَنبملَُوا۠      اَرُكمم خم
َعنم  ا  وم وََصدُّ َكَفُروما  هيمَن  اَّلَّ اهنَّ 

ۣ   اّلٰله َسبهيمله   مهنم َل  الرَُّسوم وََشا قُّوا 
لَُهمُ   َ َتَبْيَّ َما  ده  م   َبعم لَنم هُ ال ٰديحمل 

وا   بهُط َشيمـ ًا   اّلٰلَ يََُّضُّ وََسُيحم محش 
 َ َمال    مم هُ اَعم

اَٰمُنوم٘  هيمَن  اَّلَّ يمُعوا  يٰ٘اَيَُّها  اَطه   ّلٰلَ ا ا 
يمعُ  لُوم٘ا وَواَطه ُتبمطه َوَْل  َل  الرَُّسوم ا 

َمالَُكمم     اَعم
َعنم  ا  وم وََصدُّ َكَفُروما  هيمَن  اَّلَّ اهنَّ 

مَ   اّلٰله َسبهيمله   ار  وم اتُ ُثمَّ  ُكفَّ وَُهمم  ا 
فهَر     لَُهمم  اّلٰلُ فَلَنم يَّغم

تَ  حمط  هه فَََل  لممه السَّ اهَٰل  ٘ا  ُعوم َوتَدم ُنوما 
َ وَ  اْلم وَ لَوم عم اَنمُتُم  َمَعُكمم    اّلٰلُ َنحمط 

َمالَُكمم  ُكمم اَعم َ    َولَنم يَّته
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36. నిశచయంగా, ఈ పా్రపంచిక జీవిత్ం ఒక 

ఆట మరియు కాలకిేపం మాత్ర మే. ఒకవేళ 

మీరు విశవసించి దైవభీతి కలిగి 

ఉనాటల యితే, ఆయన మీకు మీ పాతిఫలం 

ఇసా్కడు. మరియు మీ నండి ధన్ననిా 

అడగ్డు. 26   

37. ఒకవేళ ఆయన దానిని (ధన్ననేా) 

అడిగితే మరియు దాని కొరకు గ్టిట  పటుట  

పటిట తే, మీరు పసిన్నరిత్నం చూపుత్యరు. 

మరియు ఆయన మీ కాపటాానిా 

బ్టట బ్యలు చేసా్కడు.  

38. ఇదిగో చూడండి! వారు మీరే! అల్లల హ్ 
మారగ ంలో ఖరుచ చేయండని పలువ 

బ్డుతునా వారు. కాని మీలో కొందరు 

పసిన్నరిత్నం వహిసాున్నారు. మరియు 

ఎవడు పసిన్నరిత్నం వహిసాున్నాడో, అత్డు 

నిజానిక్త త్న పటల నే పసిన్నరిత్నం 

వహిసాున్నాడు. మరియు అల్లల హ్ సవయం 
సమృదిుడు మరియు మీరే కొరత్గ్ల (పేద) 

వారు. 27  మరియు మీరు విముఖులైెతే 

ఆయన మీకు బ్దులుగా ఇత్ర జాతిని మీ 

సి్కనంలో తేగ్లడు, అపుుడు వారు 

మీల్లంటివారై ఉండరు.  

***** 

 

26) అల్లల హ్ (సు.త్.) కు మీ ధనం అవసరం లేదు. మదీనహ కాలపు మొదటి రోజులలోనే 

'జకాత్ విధంచ్బ్డింది. అది ఇస్కల ం ధరామనిా కాప్రడుకోవటానిక్త దాని పాచారానిక్త మరియు 

ముసిల ంల కుశలత్ కొరకు వారి సౌకరాాల కొరకు. 'జకాత్ ఒక సంవత్సరం వరకు జమ 

ఉనా ధన సంపతాుల మీద, 2.5% మాత్ర మే. సంవత్సరం గ్డిచి పదపనే 'జకాత్ ఇవావలి. 

'జకాత్ చెలిల ంచే వివరాలకు ధరమవేతా్లన (ఫుఖహ్నలన) సంపాదించ్ండి.  

27) అల్లల హ్ (సు.త్.) మిమమలిా ఖరుచచేయమని పాోత్సహించేది. మీ ఆత్మశుదిి కొరకు, 

మీ చుటుట పాకకలలో ఉండే పేదవారి అత్యావసరాలన పూరిిచేయటానిక్త మరియు మీరు  

మీ శతుర వులపై ఆధకాత్ పందటానిక్త.     *** 

و   لَهم وَّ لَعهب   نمَيا  اِلُّ َيٰوةُ  الم محش  اهنََّما 
وَ  مهُنوما  تُؤم تهُكمم  َتتَّ َواهنم  يُؤم ُقوما 

 َ ي َوَْل  َرُكمم  ـ َلمُكمم  اُُجوم سم
َوالَُكمم        اَمم

فه  َفُيحم ـ َلمُكُمومَها  َّسم ي ُكمم  اهنم 
رهجم اَضم َويُ  اَتبمَخلُوم    نَُكمم ا غَ خم

  
م  ُنمفهُقوما ِفه َن ِله َعوم ُؤَْل ءه تُدم

اَنمُتمم ٰه٘ ٰه٘
نم يَّبمَخُل   مجتاّلٰله َسبهيمله   مجت  فَمهنمُكمم مَّ

َعنم   َمنم وَ  َيبمَخُل  هنََّما  فَا يَّبمَخلم 
هٖ نَّ  سه ُّ   اّلٰلُ وَ محش  فم َغِنه

َواَنمُتُم الم  
تَ مجت  المُفَقَرا ءُ  يَسم َواهنم  َّوما  لم بمده تَ َتَول
ُكمم   قَومًما  َ ٘ا   حملَغْيم نُوم يَُكوم َْل  ُثمَّ 
ثَ   خجم لَُكمم ا اَمم
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 48. సూరహ్్ అల్్-ఫత్'హ్్ 

అల్-ఫత్'హ్: విజయ్ం. ఇది 'హుదైబియా ఒపుందం త్రువాత్ 6వ  హిజాీ 

(కీర .శ.628)లో అవత్రింపజేయబ్డిన మదీనహ్ సూరహ్. ఇందులో 29 

ఆయాతులు ఉన్నాయి. దీని పేరు మొదటి ఆయత్లో ఉంది. జు'ల్-ఖాఇదహ్ 6వ 

హిజాీలో దైవపావకి ('స'అ.స.), దాదాపు 1400 అనచ్రులతో ఇ'హా్నమ్ ధరించి 

'ఉమా్ర కొరకు బ్యలుదేరుత్యరు. అది విని, మకకహ ముషా్క్లు, వారి దారిక్త, 
అడాుపోత్యరు. అది తెలుసుకొని దైవపావకి ('స'అ.స.) బీర్-'ఉసాాన్ నండి త్మ 

తోర వన మారిచ 'హుదప బ్బయా అనే పా్రంత్ం వైపునకు వళ్లీ అకకడ ఆగుత్యరు. 

'హూదైబియా, జిదద హ-మకకహ ల మధా 'హరం సరిహదుద  దగ్గ ర ఉంది. అకకడి 

నండి త్మన 'ఉమాా చేసుకోవటానిక్త అనమతి అడగ్టానిక్త రాయబారిగా 

'ఉస్కమన్ బిన్ 'అప్రఫన్ (ర'ది.'అ.)న మకకహ కు పంపుత్యరు. అత్నిని చ్ంప్రరని, 

శతుర వులు వదంతి లేపుత్యరు. అది విని దైవపావకి ('స'అ.స.) త్మ అనచ్రులతో  

(ర'ది. 'అను మ్) వాగాద నం తీసుకుంటారు. దీనినే బ్ప 'అత రిి'దాాన్, అంటారు. ఆ 

త్రువాత్ 'ఉస్కమన్ (ర'ది.'అ.) తిరిగి వసా్కరు. త్రువాత్ మకకహ ముషా్కులతో 

ఒపుందం జరుగుతుంది. అందులో: (i) పది సంవత్సరాల వరకు వారి మధా 
ఎల్లంటి యుదిం జరగ్కూడదు. (ii) ఇరువురు, ఇత్ర తెగ్లవారితో, ఎవరితో 

నైెన్న సేాహం చేసుకోవచుచ. (iii) ఒక ఖురైష్టడు త్న పదద వారి అనమతి లేనిదే 

ఇస్కల ం స్వవకరించి మదీనహ వళ్లీతే, ఆ పదద వారు అడిగితే, అత్నిని వారిక్త 
అపుగించాలి. కాని ఎవడైన్న ఇస్కల ం వదలి మకకహ వళ్లీతే వారు అత్నిని 

ముసిల ంలకు అపుగించే అవసరంలేదు. (iv) ఆ సంవత్సరం వారు 'ఉమాా 

చేయకుండా తిరిగి వళ్లీపోవాలి. వచేచ సంవత్సరం వారిక్త 3 రోజుల కొరకు 'ఉమాా 

చేయటానిక్త మకకహ లోక్త వచేచ అనమతి ఇవవబ్డుతుంది, మొదలైెనవి... 

మొదట ఈ ఒపుందం అనచ్రుల (ర'ది.'అను మ్ ల) దృష్ట లో మకకహ 

ముషా్క్లకు ల్లభ్దాయకరమైనదిగా కనిపంచిన్న! చివరకు, అది మకకహ 

ముషా్క్లకే దురభరమవుతుంది. ఈ ఒపుందం త్రువాత్ రండు సంవత్సరాలలోనే 

ఖురైష్టలతో సేాహ సంబ్ంధాలు గ్ల బ్నీ-బ్కిర్ తెగ్వారు, ముసిల ంలతో 

సేాహంగ్ల బ్నీ-'ఖు'జా'అ తెగ్వారి కొందరు వాకిులన మకకహ లో చ్ంపుత్యరు. 

దాని ఫలిత్ంగా 8వ హిజాీలో దైవపావకి ('స'అ.స.) ప్దివేల్ మందితో మకకహ 

ఆకర మణకు బ్యలుదేరి, మకకహ న ఆకర మించుకుంటారు. 19 సంవత్సరాలలో 

చాల్ల త్కుకవ మంది, దాదాపు 3000, మాత్ర మే ముసిల ంలు అవుత్యరు. కాని ఈ 

ఒపుందం త్రువాత్ పాజలు వేల సంఖాలలో ముసిల ంలవుత్యరు. 8వ హిజాీలో 

10వేల్ యుది నిపుణులు త్యారవుత్యరు. మరియు 10వ హిజాీలో ల్క్ష మంది 

ముసిల ంలు దైవపావకి ('స'అ.స.)తో 'హజజ ష్ కొరకు పోత్యరు. మొదట ముసిల ంలకు 
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అనకూల మైనదిగా లేక పోయన్న, ఈ ఒపుందం ముసిల ంలకు గొపు 

విజయానిాసాుంది. అందుకనే, ఈ సూరహ్కు అల్్-ఫ'త్హ ర  (విజయం) అనే పేరు 

ఇచాచరు. ఈ సమూహపు 3 (47-49) సూరాహ లలో, ఇది 2వది.  

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. (ఓ పావకిా!) నిశచయంగా, మేము నీకు 

సుష్ట మైన విజయానిా పాస్కదించాము;  

2. అల్లల హ్! నీ పూరవపు మరియు భావీ 

కాలపు పరప్రటల న క్షమించ్టానిక్త మరియు 

నీపై త్న అనగ్ర హ్ననిా పూరిిచేయటానిక్త 
మరియు నీకు రుజుమారగ ం వైపునకు 

మారగ దరశకత్వం చేయటానిక్త;  

3. మరియు అల్లల హ్! నీకు గొపు 

సహకారంతో సహ్నయపడటానిక్త.  

4. ఆయనే, విశావసుల హృదయాలలో 

శాంతిని అవత్రింపజేశాడు, వారి విశావసంలో 

మరింత్ విశావస్కనిా అధకం చేసేందుకు. 

మరియు ఆకాశాలలోని, భూమిలోని 

సైెన్నాలనీా అల్లల హ్ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి. 

మరియు అల్లల హ్ సరవజాుడు, మహ్న 

వివేకవంతుడు.  

5. విశావసులైెన పురుష్టలన మరియు 

విశావసులైెన సా్వీలన క్తర ంద సెలయేళ్ళల  

పావహించే సవరగ వన్నలలో పావేశింపజేసేందుకు, 

అందులో  వారు శాశవత్ంగా ఉండేందుకు 

మరియు వారి ప్రప్రలన తలగించేం 

దుకూన. మరియు అల్లల హ్ దృష్ట లో ఇది ఒక 

గొపు విజయం (స్కఫలాం).  

6. మరియు కపట-విశావసులు 

(మున్నఫిఖీన్) అయిన పురుష్టలన 

మరియు కపటవిశావసులు అయిన సా్వీలన; 

మరియు బ్హుదైవారాధకులైెన పురుష్టలన 

మరియు బ్హుదైవారాధకులైెన సా్వీలన; 

يممه  اّلٰله ِمْسِب   ٰنه الرَّحه    الرَّْحم
َنا لََك  بهيمًنا حً َفتم اهنَّا َفَتحم  يحض ا مُّ
لََك   فهَر  َغم ه مهنم   اّلٰلُ َل  َم  َتَقدَّ َما 

هعم ذَ  ن َويُتهمَّ  َر  تَاَخَّ َوَما  َمَتهه ْۣنبهَك 
َ َويَ   َعلَيمَك  َصه يََك  ًطا ا همده

َتقهيمًما  سم   يحض مُّ
َك  يَنمَُصَ ا َعزهيمًزا  اّلٰلُ وَّ ً    نََصم

م    ُهوَ  ِفه كهيمَنَة  السَّ اَنمَزَل   ٘ هيم اَّلَّ
اهيمَما ابه  قُلُوم  ٘ا  هََيمَداُدوم ل  َ مهنهْيم مُمؤم نًا  ل

هههمم  َع اهيمَمان ه وَ محش  مَّ ٰ ٰموٰته   ّلله ُد السَّ ُجُنوم
 َ َعلهيمًما   ّلٰلُ اَوََكَن  محش  رمضه َواْلم
 يحض كهيمًما حَ 

مهنٰته  مُمؤم َوال  َ مهنهْيم مُمؤم ال َل  خه ُدم ه َل 
َنمٰهُر  اْلم ََتمتهَها  مهنم  َُتمرهيم  َجٰنٍت 

فهيمهَ  هيمَن  وَ ٰخِله َعنمُهمم ا  هَر  يَُكف 
هههمم  هاٰت عهنمَد  َوََك محش  َسي  هَك  ذٰل   اّلٰله َن 

يمًما فَ  زًا َعظه  يحض وم
م  ال َب  ه يَُعذ  وَ وَّ  َ ممُ اُمنٰفهقهْيم نٰفهٰقته ل

َ اوَ  ا ن هْيم الظَّ هكٰته  مُمِشم َوال  َ هكهْيم مُمِشم ل
هاّلٰله  وم   ب السَّ هَرةُ  محش  ءه َظنَّ  ئ

َدا  َعلَيمههمم 
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అల్లల హ్న గురించి చెడు భావనలు, భావించే 

వారందరినీ శికి్తంచేందుకు. వారిపై చెడు అనిా 

వైపుల నండి ఆవరించి ఉంటుంది. మరియు 

అల్లల హ్ యొకక ఆగ్ర హం వారిపై విరుచుకు 

పడుతుంది. మరియు ఆయన వారిని 

శపంచాడు (బ్హిష్కరించాడు); మరియు 

వారి కొరకు నరకానిా సిధిపరచి ఉంచాడు. 

మరియు అది అత్ాంత్ చెడా గ్మాసి్కనం!  

7. ఆకాశాలలోని మరియు భూమిలోని 

సైెన్నాలనీా అల్లల హ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి. 

మరియు అల్లల హ సరవ శకి్తమంతుడు, మహ్న 

వివేకవంతుడు.  

8. (ఓ పావకిా!) నిశచయంగా, మేము, నినా 

స్కకి్తగా, శుభ్వారి అందజేసేవానిగా మరియు 

హెచ్చరిక చేసేవానిగా పంప్రము.  

9. ఎందుకంటే (ఓ మానవుల్లరా!) మీరు 

అల్లల హ్న మరియు ఆయన పావకిన 

విశవసించాలనీ మరియు మీరు అత్నితో  

(పావకితో) సహకరించాలనీ మరియు అత్నిని 

గౌరవించాలనీ మరియు ఉదయం మరియు 

స్కయంత్ర ం ఆయన (అల్లల హ్) పవిత్ర త్న 

కొనియాడాలనీ!  

10. (ఓ ము'హమమద్!) నిశచయంగా (నీ 

చేతిలో చేయివేసి) నీతో శపథం చేసేవారు, 

వాసావానిక్త అల్లల హ్తో శపథం చేసాున్నారు. 1  

అల్లల హ్ చెయిా వారి చేతుల మీద ఉంది. ఇక 

ఎవడు (త్న శపథానిా) భ్ంగ్ంచేసా్కడో, 

వాసావానిక్త అత్డు త్న నష్ట ం కొరకే త్న 

శపథానిా భ్ంగ్ం చేసా్కడు. మరియు ఎవడు 

త్న వాగాద న్ననిా పూరిిచేసా్కడో, అల్లల హ్ 

అత్నిక్త గొపు పాతిఫల్లనిా ఇసా్కడు.  

 

1) చూడండి, 4:80. 

ومءه  َب  مجت  السَّ َعلَيمههمم   اّلٰلُ وََغضه
لَهُ  َواََعدَّ  َجَهنَّمَ َولََعَنُهمم  محش  مم 

ًا مَ وََسا َءتم  ْيم      صه
 
  
ه وَ  ٰ ُد    ّلله وَ ُجُنوم ٰموٰته  َ السَّ محش  رمضه اْلم
   َعزهيمًزا َحكهيمًما  اّلٰلُ َن َوََك 
 

شَ  اَرمَسلمنَٰك  ا ا اهنَّا٘  ً ه وَُّمبَِش  ههًدا 
يمًرا  نَذه  يحض  وَّ

 
مهُنوما   ُؤم ه هاّلٰله ِل  ُه  رَ وَ   ب هُروم َوُتَعز   ٖ له ُسوم
هُروم  رَ محش  ُه َوتَُوق  بُكم ُه  هُحوم   ًة َوتَُسب 
يمًَل  اَصه   وَّ

 
 

هيمنَ  اَّلَّ هُعوم اهنَّ  ُيَباي نََّما اه   نََك  
ه ُيبَ  َن  اي يَُد  اّلٰلَ ُعوم َق   اّلٰله محش  فَوم

يمههمم  هنََّما مجت  اَيمده فَا نََّكَث  َفَمنم 
هٖ  سه ٰٰف  مجت  َينمُكُث لََعٰ َنفم همَ َوَمنم اَوم  ا ب

َعلَيمُه   تهيمهه   اّلٰلَ ٰعَهَد  ًرا فََسُيؤم اَجم  
يمًما   خجم  َعظه
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11.  వనక ఉండి పోయిన ఎడారి వాసులు 

(బ్దూద లు) 2 నీతో ఇల్ల అంటారు: "మా 

ఆసాిప్రసాుల మరియు మా ఆలు-బిడాల చింత్ 

మాకు తీరిక లేకుండా చేశాయి. కావున మా 

క్షమాపణకై పా్రరిించ్ండి!" వారు త్మ 

హృదయాలలో లేనిది త్మ న్నలుకలతో 

పలుకుతున్నారు. వారితో ఇల్ల అన: 

"ఒకవేళ అల్లల హ్ మీకు నష్ట ం చేయదలిసాే, 

లేదా ల్లభ్ం చేయదలిసాే, ఆయన నండి 

మిమమలిా త్పుంచ్గ్ల శకి్త ఎవరికుంది? 

వాసావానిక్త మీరు చేసేదంత్య అల్లల హ్కు బాగా 

తెలుసు!  

12.  "అల్ల కాదు! పావకి మరియు 

విశావసులు ఎనాటికీ – త్మ ఆలు-బిడాల 

వదద కు – తిరిగి రాలేరని మీరు భావించారు; 

మరియు ఇది (ఈ ఆలోచ్న) మీ 

హృదయాలకు చాల్ల నచిచంది మరియు 

మీరు చాల్ల చెడా త్లంపులు చేశారు. 

మరియు మీరు ముందు నంచే విన్నశం పందే 

జనల్లల  ఉన్నారు."  

13.  మరియు అల్లల హ్న మరియు ఆయన 

పావకిన విశవసించ్ని సత్ా-తిరస్కకరుల 

కొరకు మేము నిశచయంగా, భ్గ్భ్గ్ మండే 

అగిా జావలలన సిధిపరచి ఉంచాము.  

14.  మరియు భూమాాకాశాలపై స్కమాా్

జాాధపత్ాం అల్లల హ్దే! ఆయన త్యన కోరిన 

వారిని క్షమిసా్కడు మరియు త్యన కోరిన 

వారిని శికి్తసా్కడు. మరియు అల్లల హ్ సదా 

క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత్.  

 

2) 'గిఫార్, ముజైనహ్, జుహైెనహ్, అష్జా'అ, అస్లమ్, దయల్ అనే బ్దూద  తెగ్లవారు, 

స్కకులు చెప్రురు. వారు ఆయుధాలులేకుండా మకకహ వళ్లీతే ముషా్కులు వారిని 

చ్ంపవచ్చని భ్య పడాారు.  

مهَن َيقُ سَ  َن  مُمَخلَُّفوم ال لََك  ُل  وم
َرابه شَ ا َعم
وَ تم لَ غَ ْلم اَمم نَا انُلَ َنا٘  لُوم َواَهم ا 

نَلَا  فهرم  َتغم نَتهههمم مجت  فَاسم سه
م هاَل ب َن  لُوم َيُقوم

هههمم مَّ  ب قُلُوم م  ِفه لَيمَس  َفَمنم محش  ا  قُلم 
هَن    لهُك يَّمم  م  اهنم   اّلٰله لَُكمم  َشيمـ ًا 
اَ اَ  اَوم  ا  ََضً بهُكمم  بهُكمم  رَ َراَد  اَد 

ًعا  ََكَن  محش  َنفم تَ   اّلٰلُ بَلم  هَما  َن لُ عممَ ب وم
 ً    اَخبهْيم
 

ُل  بَلم َظَننمُتمم اَنم لَّنم يَّنمَقلهَب الرَُّسوم
اَبًَدا   لهيمههمم  اَهم  

٘
اهٰٰل َن  مهُنوم مُمؤم َوال

ه  هَن ذٰل ُزي  م وَّ هُكمم َوَظَننمُتمم َك ِفه ب  قُلُوم
ًرا   بُ خمت َوُكنمُتمم قَومًماۣ ءه وم َظنَّ السَّ    وم

 

  
مهنمۣ  يُؤم َّمم  ل هاّلٰله   َوَمنم  هنَّ وم رَسُ وَ   ب فَا  ٖ   ا٘ له

ًا  كٰفهرهيمَن َسعهْيم
هلم نَا ل َتدم    اَعم

ه وَ  ٰ َرمضه   ّلله َواْلم ٰموٰته  السَّ محش  ُملمُك 
ه  َويَُعذ  ََّشا ُء  ي هَمنم  ل فهُر  نم مَ ُب  َيغم

ََّشا ءُ  رً   اّلٰلُ َوََكَن  محش  ي يمًما َغُفوم رَّحه ا 
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15.  ఇక మీరు యుది పా్రపాని  

తీసుకోవడానిక్త పోయినపుుడు, వనక ఉండి 

పోయిన వారు ఇల్ల అంటారు: "మమమలిా 

కూడా మీ వంట రానివవండి." 3 వారు 

అల్లల హ్ ఉతా్రువున మారచగోరు 

తున్నారు.4 వారితో అన: "మీరు మా వంట 

రాజాలరు; మీ గురించి అల్లల హ్ ముందే ఈ 

విధంగా చెప్రుడు." అపుుడు వారు ఇల్ల 

అంటారు: "అది కాదు! మీరు మా మీద 

అసూయపడుతున్నారు." అల్ల కాదు! వారు 

వాసావానిా అరిం చేసుకోగ్లిగేది చాల్ల 

త్కుకవ.  

16.  (ఓ ము'హమమద్!) వనక ఉండి 

పోయిన ఎడారి వాసులతో  (బ్దూద లతో) 

ఇల్ల అన: "ఇక మీద చాల్ల కఠినంగా పోరాడే 

వారిక్త విరుదింగా (యుధిం చేసేందుకు) మీరు 

పలువబ్డత్యరు. అపుుడు (మీరు చ్నిపోయే 

వరకూ) వారితో యుదిం చేయవలసి 

ఉంటుంది, లేదా వారు లంగిపోయే వరకు. ఒక 

వేళ మీరు ఆజాాప్రలన చేసాే, అల్లల హ్ మీకు 

మంచి పాతిఫలం ఇసా్కడు. ఒకవేళ మీరు 

ఇంత్కు ముందు మరలిపోయినటుల , మరలి 

పోతే ఆయన మీకు అత్ాంత్ బాధాకరమైన 

శిక్ష విధంచ్గ్లడు."  

17.  కాని గుర డాివానిపై ఎల్లంటి నిందలేదు 

మరియు కుంటివానిపై కూడా ఎల్లంటి 

నిందలేదు మరియు అదేవిధంగా 

 

3) ఇకకడ 'ఖప బ్ర్ యుది పాసా్కవన ఉంది. అది 7వ హిజాీలో జరిగింది. 'హుదప బ్బయా 

ఒపుందం త్రువాత్ సూరహ్ అల్-ఫ'త్ు ష అవత్రింపజేయబ్డింది. అది విని 6వ హిజాీలో 

స్కకులు చెపు మకకహ కు 'ఉమాా కొరకు రాని వారు – విజయ ధనపు ఆశతో – 'ఖప బ్ర్ 

యుదింలో ప్రలగ నటానిక్త అనమతి అడుగుత్యరు. అపుుడు దైవపావకి ('స'అ.స.), కేవలం 

6వ హిజాీలో 'ఉమాా కొరకు మకకహ కు పోయినవారు మాత్ర మే 'ఖైబ్ర్కు పోవాలని, 

సెలవిసా్కరు.  

4) చూడండి, 8:1.  

تُ ُل  َسَيُقوم  انمَطلَقم اهَذا  َن  مُمَخلَُّفوم مم ال
مَ  ه اهٰٰل  َامُخذُ مَ َغان ِله نَا وم   َذُروم َها 

لُوما مجت  نَتَّبهعمُكمم  ه يَُّبد  اَنم  َن  يُرهيمُدوم
نَا محش  اّلٰله ََكَٰم   تَتَّبهُعوم لَّنم  قُلم 

قَاَل  َقبمُل   اّلٰلُ   َكٰذلهُكمم  مجت  مهنم 
بَلم  َن  لُوم َنَنا   فََسَيُقوم بَلم محش  ََتمُسُدوم

َن اهْلَّ قَلهيم نُوم ََك  َقُهوم    ًَل ا َْل َيفم
 
ه   قُلم  َ لم ل  َرابه    ُمَخلَّفهْيم َعم

اْلم مهَن 
بَامٍس  م  اُوَله ٍم  قَوم اهٰٰل  َن  َعوم َسُتدم
نَ  لهُموم يُسم اَوم  َنُهمم  هلُوم ُتَقات يمٍد  مجت  َشده

يمعُ  تُطه تهُكُم    ومافَاهنم  ًرا   اّلٰلُ يُؤم اَجم
تَ وَ مجت  َحَسًنا  َكَما  َّوما  َتَتَول م اهنم  ُتمم َوَلَّ

بمكُ  ه هنم َقبمُل ُيَعذ  م مم َعَذابًا  م    ًما  اََله
  
 
َْل لََعَ يم لَ  ّٰم َحَرج  وَّ َعم َس لََعَ اْلم

َمرهيمضه 
م ال لََعَ  َْل  وَّ َحَرج   َرجه  َعم اْلم
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వాాధగ్ర సాునిపై కూడా ఎల్లంటి నిందలేదు. 

అల్లల హ్ మరియు ఆయన పావకికు విధేయత్ 

చూపేవారిని, ఆయన క్తర ంద సెలయేళ్ళల  

పావహించే సవరగ వన్నలలో పావేశింప జేసా్కడు. 

మరియు వనదిరిగిన వానిక్త ఆయన 

బాధాకరమైన శిక్ష విధసా్కడు. (1/2)  

18. * (ఓ పావకిా!) వాసావానిక్త, విశావసులు 

చెటుట క్తర ంద నీతో చేసిన శపథం 5 చూసి 

అల్లల హ్ సంతోష్ంచాడు; మరియు వారి 

హృదయాల సిితి ఆయనకు తెలిసిందే. 

కావున ఆయన వారి మీద శాంతిని 

అవత్రింపజేశాడు. మరియు బ్హుమానంగా 

వారిక్త సమీప విజయానిా కూడా 

అనగ్ర హించాడు. 6   

19. మరియు అందులో వారు చాల్ల యుది 

పా్రపాని కూడా పందుత్యరు. మరియు అల్లల హ్ 
సరవ శకి్తమంతుడు, మహ్న వివేచ్న్నపరుడు.  

20. మరియు అల్లల హ్ మీకు ఇంకా చాల్ల 

యుదిపా్రపా వాగాద నం చేశాడు. మీరు వాటిని 

పందుత్యరు. కావున మీకు వాటిని త్వరగా 

పాస్కదిసా్కడు. మరియు ఆయన పాజల 

చేతులన మీ నండి ఆప్రడు. ఇది 

విశావసులకు ఒక సూచ్నగా ఉండేందుకు 

మరియు ఆయన మీకు రుజుమారగ ం వైపునకు 

మారగ దరశకత్వం చేసేందుకూన. 7  

21. ఇంకా ఇత్ర (విజయాలు) కూడా! 

వాటిని మీరింకా స్కధంచ్లేదు. వాసావానిక్త, 

 

5) ఇది 'హుదైబియాలో 6వ హిజాిలో 'ఉస్కమన్ బిన్-అప్రఫన్ (ర'ది.'అ.) మరణవారి విని, 

దైవపాపకి ('స'అ.స.)చేతిపై ఒక తుమమ చెటుట  క్తర ంద 'స'హ్నబాలు (ర'ది.'అను మ్) అందరూ, 

త్మ చివరి పా్రణాల వరకు 'ఉస్కమన్ (ర'ది.'అ.) మరణపు పాతీకారం తీరుచకోవటానిక్త 

పోరాడుత్యమని, చేసిన పాతిజా. 

6) ఇది 'ఖప బ్ర్ విజయమని చాల్ల మంది వాాఖాాత్లు అంటారు. కొందరు ఇది 8వ హిజాీ 

మకకహ విజయమని, ఆ త్రువాత్ ముసిల ంలకు లభించిన ఇత్ర విజయాలని అంటారు. 

7) ఇది త్రువాత్ జరిగే యుదిాలు మరియు వాటిలో దొరికే యుది పా్రపా పాసా్కవన. 

يُّطهعه  محش  َحَرج    َله ُسوم َورَ   اّلٰلَ َوَمنم 
ََتم  مهنم  َُتمرهيم  َجٰنٍت  لمُه  خه تهَها يُدم

َنمٰهرُ  يَّ َومَ مجت  اْلم َعَذابًا نم  بمُه  ه ُيَعذ  َتَولَّ 
مًما اَ    خجم َله
َ  قَ لَ  رَِضه اهذم    ّلٰلُ ادم   َ مهنهْيم مُمؤم ال َعنه 

َجَرةه َفَعلهَم َما  نََك ََتمَت الشَّ هُعوم ُيَباي
كهيمَنةَ  السَّ فَاَنمَزَل  هههمم  ب قُلُوم م   ِفه

 يحض ا َبُهمم َفتمًحا قَرهيمبً ا يمههمم َواَثَ لَ عَ 
  

 َ َكثهْيم هَم  َمَغان َنَها ًة وَّ يَّامُخُذوم َوََكَن محش   
   يمًما كه ا حَ َعزهيمزً  اّلٰلُ 
ًَة   اّلٰلُ ُكُم  َعدَ وَ  َكثهْيم هَم  َمَغان

هٖ   ٰهذه لَُكمم  َل  َفَعجَّ َنَها  تَامُخُذوم
مجت   َعنمُكمم انلَّاسه  َي  اَيمده َوَكفَّ 

َكُ  نَ َوِله َ   وم مهنهْيم هلمُمؤم ل  اٰيًَة 
يَُكمم  ده َ َويَهم َتقهيمًما  ا  َصه سم  يحض ًطا مُّ

  
َعلَ  ا  ُروم ده َتقم لَمم  ٰري  اُخم قَدم وَّ   يمَها 
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అల్లల హ్ వాటిని ఆవరించి ఉన్నాడు. 

మరియు అల్లల హ్ పాతీదీ చేయగ్ల సమరిుడు 

(అధకారం గ్లవాడు).  

22. మరియు ఒకవేళ సత్ా-తిరస్కకరులు 

మీతో యుధిానిక్త దిగివుంటే, వారు త్పుక 

వనాచూప ప్రరిపోయే వారు, అపుుడు 

వారు ఏ రక్షకుడిని గానీ లేదా సహ్నయకుడిని 

గానీ పందేవారు కాదు. 8  

23. ఇది అల్లల హ్ (సమమతించిన) 

సంపాదాయం. ఇంత్కు ముందు నంచే ఇది 

ఆనవాయితీగా వసాూవుంది. నీవు అల్లల హ్ 

సంపాదాయంలో ఎల్లంటి మారుునూ 

పందజాలవు.  

24. మరియు మకకహ లోయలో మీకు వారి 

మీద పా్రబ్లాం ఇచిచన త్రావత్, ఆయనే 

వారి చేతులన మీపై పడకుండా మరియు మీ 

చేతులు వారిపై పడకుండా చేశాడు. 9 

మరియు మీరు చేసేదంత్య అల్లల హ్ 

చూసాున్నాడు.  

25. (వాసావానిక్త) సత్యానిా తిరసకరించి, 

మిమమలిా మసీ్లద్ అల్్-'హర్దమ్కు 

పోకుండా నిరోధంచి, బ్లి (ఖురాబనీ) 

జంతువులన వాటిని బ్లిచేసే సిల్లనిక్త 

చేరనివవకుండా ఆపంది వారే కదా!10 ఒకవేళ 

 

8) ఇది 'హుదైబియా ఒపుందానిా సూచిసా్ంది.  

9) 'హుదప బ్బయా ఒపుందానిక్త ముందు దాదాపు 80 మంది ముషా్కులు ఆయుధాలు 

తీసుకొని దైవపావకి ('స'అ.స.) న చ్ంప్రలని బ్యలుదేరుత్యరు. కాని ముసిల ంలు వారిని 

పటుట కొని ఖైదీలు చేసుకుంటారు. ఒపుందం జరిగిన త్రువాత్ దైవపావకి ('స'అ.స.) 

వారిని విడిచిపడాారు. (ముసిల ం, నస్కయి'-'త్బ్ర్ణ).  

10) అల్-హద్య: అంటే మకకహ కు 'ఉమాా లేక 'హజజ ష్ కొరకు పోయేవారు, అకకడ బ్లి 

ఇచేచ పశువు. వారు దానిని త్మ వంట తీసుకురావచుచ లేదా అకకడే కొనవచుచ. 

మ'హిలుల న్: అంటే ఖురాబనీ (బ్లి) ఇచేచచోటు. ఇది 'హరం సరిహదుద లోని భాగ్ం 

('హుదూద్ అల్-'హరం). 

ههَ   اّلٰلُ َط  ا اَحَ  ه    اّلٰلُ َوََكَن  محش  ا ب
لََعٰ ُُك 

يمًرا  ٍء قَده    َشم
قَ  َُّوا ا َولَوم  لََول ا  َكَفُروم هيمَن  اَّلَّ تَلَُكُم 

ُثمَّ  بَاَر  َدم َْل اْلم َْل     وَّ ًا  َوَله َن  ََيهُدوم
ًا  ْيم     نَصه

م   اّلٰله ُسنََّة   ّته
خمت َقبمُل دم َخَلتم مهنم   َق الَّ
هُسنَّ َولَنم َُته  يم َتبم   ّلٰله اةه َد ل     ًَل ده

َيُهمم َعنمُكمم    ُهوَ وَ  اَيمده هيم َكفَّ  اَّلَّ
َة   َمكَّ نه  هَبطم ب َعنمُهمم  يَُكمم  َواَيمده

َفرَ  اَظم اَنم  ده  َبعم  ۣ محش  َعلَيمههمم   ُكمم مهنم
هَما َتعم  اّلٰلُ َوََكَن  ًا  ب ْيم َن بَصه    َملُوم
ه هُ  اَّلَّ ومُكمم ُم  وََصدُّ َكَفُروما    يمَن 

ممَ  ال جه َعنه  ََرامه   ده سم َي  وَ   الم مَهدم ال
َُمهلَّهه  يَّبملَُغ  اَنم  ًفا  ُكوم َْل محش  َمعم َولَوم

مهنٰت   ؤم مُّ هَسا ء   َون َن  مهُنوم ؤم مُّ رهَجال  
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వారిలో విశావసులైెన పురుష్టలు మరియు 

విశావసులైెన సా్వీలు లేకుంటే – ఎవరిని 

గురించైెతే మీకు తెలియదో – వారిని మీరు 

తర క్తకవేసి ఉండేవారు. దాని వలన మీరు – 

మీకు తెలియకుండానే – ప్రప్రనిక్త గురిఅయేా 

వారు. అల్లల హ్ త్యన కోరినవారిని త్న 

కారుణాంలోనిక్త తీసుకుంటాడు. ఒకవేళ వారు 

(విశావసులు) వారి నండి వేరుగా ఉండి 

ఉంటే, మేము త్పుక వారిలోని సత్ా-

తిరస్కకరులకు బాధాకరమైన శిక్ష విధంచి 

ఉండేవారము.  

26. సత్యానిా తిరసకరించిన వారు, త్మ 

హృదయాలలోని మూఢ అభిమానం వలల , 

మూరఖ పు పటుట  వహించినపుుడు, 11 అల్లల హ్! 

 

11) 'హమియాత్ల్ జాహిలియాహ్: అంటే ఇకకడ ముసిల ంలన ఎనాటికీ మకకహ లోక్త 

రానివవ కూడదు అనే మూరఖ  హఠము. అంటే ముసిల ంలు 'హరంలో పావేశించి, నమా'జ్ 

చేయటానిా మకకహ ముషా్క్ ఖురైష్టలు సహించే వారు కాదు. ఎందుకంటే ముసిల ంలు 

అల్లల హ్ (సు.త్.) న ఆరాధంచే వారు. కాని ముషా్క్లు త్మ విగ్ర హ్నలన ఆరాధంచేవారు. 

ఆ అభిమానం వారు ముసిల ంలతో చేసిన సంధలో వాకిమవుతోంది. అది మొదట 

ముషా్క్లకు అనకూలమైనదిగా కనిపంచిన్న చివరకు వారిక్త సహించ్రానిదిగా మారింది. 

వారి పత్న్ననిక్త కారణమయిాంది. ఆ సంధ వాాసేటపుుడు దైవపావకి ('స'అస), 'అలీ 

(ర'ది.'అ.)తో మొదట: ''బిసిమల్లల  హిరర 'హ్మా నిరర 'హీమ్'' అని వాాయమంటారు. 

అపుుడు సంధచేసుకోవటానిక్త వచిచన సుహైెల్ బిన్ 'అమాష్ అంటాడు: మేము 

'అరర 'హ్మాన్ అరర 'హీమ్' ఏమిటో ఎరుగ్ము. మేము వాడేపదం: ''బిసిమక అల్లల హుమమ'' - 

'నీ పేరుతో ఓ అల్లల హ్!' అని వాాయి, అంటాడు. దైవపావకి ('స'అ.స.) అలీ (ర'ది.'అ.) న 

అల్ల వాాయమని అంటారు. ఆ త్రువాత్ దైవపావకి ('స'అ.స.) అంటారు: 'ము'హమమద్ 

రసూలుల్లల హ్ మరియు మకకహ వాసుల మధా ఈ సంధ జరుగుతునాది.' అని 

వాాయమంటారు. అలీ (ర'ది.'అ.)న వంటనే ఆపుతూ ముషా్క్ న్నయకుడు అంటాడు: 

'రసూలుల్లల హ్' అనే పదవి మీదనే కదా మా మధా – మీ మధా వివాదమునాది. 

అల్లకాదు: 'ము'హమమద్ బిన్ అబుద ల్లల హ' అని వాాయాలి అంటాడు. దైవపావకి 

('స'అ.స.) దానిని కొటేట సి అల్లగే వాాయమని అలీ (ర'ది.'అ.)తో అంటారు. అలీ 

(ర'ది.'అ.) త్న చేతితో 'రసూలుల్లల హ్' అనే పదానిా కొటిట వేయడానిక్త ఒపుుకోరు. 

అపుుడు దైవపావకి ('స'అ.స.), అలీ (ర'ది.'అ.) తో “ ‘రసూలుల్లల హ్’ అనే పదం ఎకకడ 

لَُموم  َتعم َّمم  َتَطـ ُومُهمم    ُهمم ل اَنم 
هنم  م  يمَبُكمم  ه َفُتصه هَغْيم ب ة ۣ  َعرَّ مَّ  ُهمم 

َل  مجت  عهلمٍم  خه ُدم َ   اّلٰلُ َله رَْحم م   تهٖه َمنم ِفه
 َّ هيمَن  تَزَ لَوم  مجت  ا ءُ شَ ي اَّلَّ بمَنا  لََعذَّ يَّلُوما 

مًما  ا مهنمُهمم َعَذابًا اََله    َكَفُروم

 

م قُلُ  هيمَن َكَفُروما ِفه ه اهذم َجَعَل اَّلَّ ب ُم هه وم
اْلمَ  َْحهيََّة  َمهيََّة  فَاَنمَزَل ههلهيَّ ا الم ةه 
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త్న సందేశహరుని మీద మరియు విశావసుల 

మీద, శాంతిని అవత్రింపజేశాడు. మరియు 

వారిలో దైవభీతిని సిిరపరచాడు మరియు 

వారే దానిక్త హకుకదారులు మరియు 

అరుు లు కూడాన. మరియు అల్లల హ్కు పాతి 

విష్యం గురించి బాగా తెలుసు.  

27. వాసావానిక్త అల్లల హ్ త్న పావకికు, 

చూపన సవప్రానిా, నిజం చేసి చూప్రడు. 12 

అల్లల హ్ కోరితే, మీరు త్పుక శాంతి 

యుత్ంగా, భ్యపడకుండా మసిజ ద్ అల్-

'హరామ్లోక్త పావేశిసా్కరు. మీ త్లలన 

పూరిిగా గొరిగించుకుంటారు లేదా త్ల 

వంటుర కలన కతాిరించుకుంటారు. మీకు 

తెలియనిది ఆయనకు తెలుసు, ఇక ఇదే కాక 

సమీపంలోనే ఆయన మీకు మర్కక 

విజయానిా కూడా అనగ్ర హించాడు. 13  

28. త్న పావకిన మారగ దరశకత్యవనిా, 

సత్ాధరామనిా ఇచిచ, దానిా ఇత్ర 

ధరామలనిాంటిపై పైచేయిగా ఉండేల్ల 

చేయటానిక్త పంపన వాడు ఆయనే. స్కకి్తగా 

అల్లల హ్ యే చాలు. 14  

 

వాాయబ్డి ఉంది.”  అని అడుగుత్యరు. అలీ (ర'ది.'అ.) చూపంచ్గా దైవపావకి ('స'అ.స.) 

త్మ చేతితో దానిని కొటేట సి, అత్డు చెపునటుల  వాాయ మంటారు. అపుుడు ముసిల ంల 

కోర ధావేశాలకు అంతు లేకుండా పోతుంది. కాని అల్లల హ్ (సు.త్.) వారి హృదయాలకు 

శాంతిని పాస్కదిసా్కడు. ('స. ముసిల ం, నస్కయి', ఇబెా'హంబ్ల్ - 'త్బ్ర్ణ).  

12) దైవపావకి ('స'అ.స.) త్మ అచ్నరులతో (ర'ది.'అను మ్) సహ్న ఇ'హా్నమ్ ధరించి 

'హరమ్లో పావేశించినటుల  చూసిన సవపాం. అది 7వ హిజాీలో పూరిి అయింది. అపుుడు 

వారంత్య 'ఉమాా చేసా్కరు. 

13) అంటే మకకహ, 'ఖైబ్ర్ మరియు ముసిల ంలకు లభించిన ఇత్ర విజయాలు.  

14) మస్లల ంలు, ఇసాల ంను తూ. చా త్ప్ుక పాటిస్తత  ఈ రోజు కూడా వారు అనిీ ధర్దిల్ 

వారి మీద పార బ్ల్యం వహంచగల్రు. చూడండి, 3:139. 

َولََعَ  كهيمنَتَ سَ   اّلٰلُ   ٖ له رَُسوم لََعٰ  هه 
م  َ ال مهنهْيم وَ ُمؤم مَزَمُهمم اَ   ه   ل ٰوي  ََك اِلَّقم َمَة 

لََها  هَها َواَهم ٘ا اََحقَّ ب   اّلٰلُ َوََكَن  محش  َوََكنُوم
ٍء َعلهيمًما  ه َشم

    خجم بهُكل 
َصَدَق  الرُّءميَا   اّلٰلُ   لََقدم  َلُ  رَُسوم

ه  َق 
هالم َد  مجت  ب جه َمسم

م ُخلُنَّ ال ََرامَ َِلَدم  الم
َشا َء   َ   اّلٰلُ اهنم  ه حمل  اٰمهنهْيم َ ُُمَل   قهْيم
َْل مم  ُرُءومَسكُ  هيمَنحمل  ه َوُمَقَص 
نَ  لَُموما  محش  ََّتَافُوم َتعم لَمم  َما  َفَعلهَم 

هَك َفتمًحا قَرهيمًبا  نه ذٰل فََجَعَل مهنم ُدوم
  
ه   ُهوَ  مُهٰدي  اَّلَّ هال ب َله  رَُسوم اَرمَسَل   ٘ يم

هه  ُظم َله ه  َق 
الم لََعَ َودهيمنه  هيمنه    َرهه  اِل 

ههٖ  ه َوَكٰٰف محش َُك    ىجت  ا يمدً َشهه  اّلٰله ب
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29. మ'హమిద్ అల్లల హ్ యొకక సందేశ 

హరుడు. మరియు అత్ని వంట ఉనా వారు, 

సత్ా-తిరస్కకరుల పటల  కఠినలు మరియు 

పరసురం కరుణామయులు.15  నీవు వారిని 

(అల్లల హ్ ముందు) వంగుతూ (రుకూ'ఉ 

చేసాూ), స్కష్కట ంగాలు (సజాద ) చేసాూ ఉండటం 

చూసాున్నావు. వారు అల్లల హ్ అనగ్ర హ్ననిా 

మరియు పాసనాత్న అరిిసాూ ఉంటారు. 

వారి ముఖాల మీద స్కష్కట ంగ్ం (సజాద ) 

చేయటం వలల  వచిచన గురిులుంటాయి. వారి 

ఈ ఉపమానం తౌరాత్లో కూడా ఇవవబ్డింది. 

మరియు ఇంజీల్లో వారు ఒక పైరుతో 

పోలచబ్డాారు: మొదట (బీజం నండి) ఒక 

మొలక అంకురిసాుంది, 16 త్రువాత్ ఆయన 

దానిని బ్లపరుసా్కడు, త్రువాత్ దానిని 

ల్లవుగా చేసా్కడు. ఆ త్రువాత్ అది త్న 

కాండం మీద నిటారుగా నిలబ్డి 17 రైతులన 

ఆనంద పరిచి సత్ా-తిరస్కకరులకు కోర ధా 

వేశాలు కలిగిసాుంది. విశవసించి, సత్యకరాాలు 

చేసే వారిక్త క్షమాపణ మరియు గొపు 

పాతిఫల్లనిా పాస్కదిసా్కనని అల్లల హ్ వాగాద నం 

చేశాడు. (5/8)  

***** 

 

15) చూడండి, 5:54. 

16) ష్'త్అ'హ: అంటే బీజానిా చీలిచ బ్యటిక్త వచేచ మొదటి అంకురం. 

17) ఇది 'స'హ్నబా (ర'ది.'అ.)లన సూచిసా్ంది. మొదట వారు అలుసంఖాలో, బ్లహీన్

లుగా ఉంటారు, కర మకర మంగా వారి్సంఖా పరిగి వారు బ్ల్లఢ్యాలవుత్యరు.      *** 

ُل  د  ُُمَمَّ  رَُّسوم َمَعهه٘ محش  اّلٰله   هيمَن  َواَّلَّ
بَيمَنُهمم  رَُْحَا ُء  اره  ُكفَّ

الم لََعَ  ا ُء  دَّ  اَشه
ُسجَّ  ًعا  ُركَّ َن   ادً تَٰرىُهمم  يَّبمَتُغوم

هَن   م  ًَل  َوانًا وَ   اّلٰله فَضم حمس رهضم
م  ِفه يمَماُهمم  وُُجومهه سه اَثَره    هنم  م  ههمم 

ُجومده  مَ محش  السُّ هَك  ِفه هُ َثلُ ذٰل مم 
هيمله ىمح  ٰرىةهوم اِلَّ 

هَنم اْلم ِفه  ىجس َوَمَثلُُهمم 
َشطم  َرَج  اَخم ٍع  فَاَٰزَرهه  اَ َكَزرم هه 

ُسومقههٖ  لََعٰ  َتٰوي  فَاسم َتغملََظ    فَاسم
هههُم عم يُ  ب َغهيمَظ  َله رَّاَع  الزُّ ُب  جه
ارَ الم  هيمَن    اّلٰلُ وََعَد  محش  ُكفَّ اَٰمنُوما اَّلَّ

الٰصلهحٰ  مهنمُهمم وََعمهلُوا  مَّ ته  فهَرًة  غم  
يمًما اَجم وَّ    خجم ًرا َعظه
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 49. సూరహ్్ అల్్-'హుజుర్దత్ 

'హుజురాతున : గృహాలు, ఇండుల . 9వ హిజాీలో మదీనహ్ లో అవత్రింపజేయ 

బ్డింది. ఈ పేరు 4వ ఆయత్ నండి తీసుకోబ్డింది. ఇందులో 18 ఆయాతులు 

ఉన్నాయి. ఇందులో దైవపావకి ('స'అ.స.)కు ముసిల ంలపై ఉనా హకుకలు మరియు 

అత్ని పటల  వారి మరాాదలు మరియు ముసిల ం సహోదరుల పరసుర హకుకలు 

మరియు త్మ న్నయకుని పటల  ముసిల ంల బాధాత్లు బోధంచ్బ్డాాయి. 9వ 

హిజాీలో రాయబారాలు చాల్ల వసా్కయి. ఈ సూరహ వాటిని గురించి కూడా 

చెబుతోంది. ఈ సమూహపు 3 (47-49) సూరాహ లలో, ఇది చివరిది.  

(1) 'తివాలు ముఫ'ససల్ (49-79): ఈ సమూహపు సూరాహ్లలో ఇది 

మొదటిది అని కొందరంటారు. మరికొందరు, ఇవి సూరహ్ ఖాఫ్ (50) నండి 

మొదలవుత్యయి అంటారు. వీటిని ఫజర ర్ నమా'జ్లో చ్దవటం మసూాన్, 
ముసా'హ్నబ్. (ఫ'త్ు ష అల్-ఖదీర్, ఇబెా-కస్వ'ర్).  

(2) అవ్స్క'తు ముఫ'ససల్ (80-91): వీటిని "జుహార్ మరియు 'ఇషా 

నమాజులలో చ్దవటం, మసూాన్, ముసా'హబ్. 

(3) ఖి'స్కరు ముఫ'ససల్ (92-114): వీటిని మగ్రిబ్ నమాజ్లో చ్దవటం, 

మసూాన్, ముసా'హబ్. (అయ్సర్ అతా్ఫాస్వర్).  

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. * ఓ విశావసుల్లరా! మీరు అల్లల హ్ 

మరియు ఆయన పావకి అనమతిక్త ముందే 

నిరీయాలకు దిగ్కండి. 1  అల్లల హ్ యందు 

భ్య-భ్కిులు కలిగి ఉండండి. నిశచయంగా, 

అల్లల హ్ అంత్య వినేవాడు, సరవజాుడు.  

2. ఓ విశావసుల్లరా! మీ కంఠసవరాలన, 

పావకి కంఠ సవరానికంటే పంచ్కండి మరియు 

మీరు పరసురం ఒకరితోనొకరు విచ్చలవిడిగా 

 

1) ధరమం విష్యంలో మీ సవంత్ నిరీయాలకు దిగ్కండి. అల్లల హ్  (సు.త్.) మరియు 

దైవపావకి ('స'అ.స.) ఆజానే ప్రటించ్ండి. అంటే ఖుర్ఆన్ మరియు 'స'హీ'హ్ 'హదీస్'ల 

ఆదేశాలన మాత్ర మే అనసరించ్ండి. మీ సవంత్ భావాలన, నిరీయాలన ధరమంలో 

చొచిచతే, అది బ్బద్'అత్ అవుతుంది. చూడండి, 4:65.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
 َ ُموما بَْيم ه هيمَن اَٰمُنوما َْل ُتَقد   يٰ٘اَيَُّها اَّلَّ

ٖ   اّلٰله يه  دَ يَ  له اهنَّ محش  اّلٰلَ َواتَُّقوا    َورَُسوم
      ع  َعلهيمم  َسمهيم  اّلٰلَ 

هيمَن   اَّلَّ َْل يٰ٘اَيَُّها  تَ اَٰمُنوما  ٘ا رم   َفُعوم
ه َوَْل اوَ صم اَ  َق َصومته انلَّبه  تَُكمم فَوم

ره  َكَجهم له  هالمَقوم ب َله  ا  َُتمَهُروم
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మాటాల డుకునే విధంగా అత్నితో మాటాల డ 

కండి, దానివలల  మీకు తెలియకుండానే, మీ 

కరమలు వారిం కావచుచ!  

3. నిశచయంగా, ఎవరైతే అల్లల హ్ యొకక 

సందేశహరుని సనిాధలో త్మ కంఠ 

సవరాలన త్గిగ సా్కరో, అల్లంటి వారి హృద్

యాలన అల్లల హ్ ధరమనిష్ఠ త్ (త్ఖ వా) 

కోసం పర్ణకి్తంచి ఉన్నాడు. వారిక్త క్షమాపణ 

మరియు గొపు పాతిఫలం ఉంటాయి.  

4. (ఓ పావకిా!) నిశచయంగా, ఎవరైతే, 

నినా గ్ృహ్నల బ్యట నండి బిగ్గ రగా 

(అరుసాూ) పలుసా్కరో, వారిలో చాల్లమంది 

బుధిహీనలే. 2  

5. మరియు ఒకవేళ వారు నీవు బ్యటకు 

వచేచవరకు ఓపక పటిట వుంటే, అది వారికే 

మేలైె ఉండేది. మరియు అల్లల హ్ 

క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత్.  

6. ఓ విశావసుల్లరా! ఎవడైన్న ఒక 

అవిధేయుడు (ఫాసిఖ్), మీ వదద కు ఏదైన్న 

వారి తెసాే, మీరు – మీకు తెలియకుండానే 

జనలకు నష్ట ం కలిగించి, మీరు చేసిన దానిక్త 

పశాచతా్యప పడవలసిన సిితి రాకముందే – 

నిజానిజాలన నిరిారించుకోండి. 3  

7. మరియు మీ మధా అల్లల హ్ యొకక 

సందేశ హరుడు ఉన్నాడనే విష్యానిా బాగా 

 

2) ఒక రోజు మధాాహాం బ్నూ-త్మీమ్ తెగ్వారు – మరాాదలు తెలియని ఎడారి 

వాసులు (బ్దూద లు) – దైవపావకి ('స'అ.స.) ఇంటి ముందుకు వచిచ పదద  కంఠసవరంతో 

అత్ని ('స'అ.స.) పేరు తీసుకొని అరుసా్కరు; అపుుడు ఈ ఆయత్ అవత్రింపజేయ 

బ్డుతుంది. (ముసాద్ అ'హమద్, 3/488, 6/394).  

3) ఒకవేళ దైవపావకి ('స'అ.స.) మీ మాటలు విని మిమమలిా అనసరిసాే దానితో మీరే 

ఎకుకవ కష్కట లలో పడిపోవచుచ! చూడండి, 23:71.  

ََتمبََط  اَنم  َعمٍض  ْله ُكمم  َبعمضه
َن  لُ َما اَعم  ُعُروم    ُكمم َواَنمُتمم َْل تَشم

وم  هيمَن َيُغضُّ وَ اهنَّ اَّلَّ مم عهنمَد  َتهُ اَن اَصم
له   ٰٓئهَك   اّلٰله رَُسوم ه   اُول َت اَّلَّ  َحنَ يمَن امم
ٰوي  اّلٰلُ  هلتَّقم بَُهمم ل فهَرة   محش  قُلُوم غم لَُهمم مَّ

يمم   ر  َعظه اَجم     وَّ

وَّ  مهنم  نََك  ُيَناُدوم هيمَن  اَّلَّ ءه  َرا  اهنَّ 
قه  َيعم َْل  ََثُُهمم  اَكم ُُجرٰته  َن  الم لُوم

  
اَنَُّهمم  َحّٰت   َولَوم  ا  وم ََّتمُرَج  َصََبُ  
لَ  ً اهََلمههمم  َخْيم َّ ََكَن  ل   اّلٰلُ وَ محش  ُهمم ا 

يمم   ر  رَّحه    َغُفوم

َجا َءُكمم   اهنم  ٘ا  اَٰمُنوم هيمَن  اَّلَّ يٰ٘اَيَُّها 
تُصه  اَنم  ٘ا  َفَتبَيَُّنوم هنََبٍا  ب  ۣ ق  وما يمبُ فَاسه

َهَ  ِبه بهُحوماا قَومًماۣ  َفُتصم َما   لٍَة  لََعٰ 
َ َفَعلمُتمم نٰده      مهْيم

فهيمُكمم  َواعم  اَنَّ  ٘ا  َل  لَُموم   محش اّلٰله رَُسوم
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గురిుంచుకోండి. ఒకవేళ అత్న చాల్ల 

విష్యాలలో మీ మాటనే వింటే మీరే 

ఆపదలో పడవచుచ, కానీ అల్లల హ్ మీకు 

విశావసం పటల  పాేమ కలిగించాడు మరియు 

దానిని మీ హృదయాలకు ఆకరిణీయ 

మైనదిగా చేశాడు. మరియు సత్ా-

తిరస్కకరానిా, అవిధేయత్న మరియు 

దురాడత్న (ఆజా్ఞలల ంఘనన) మీకు 

అసహాకరమైనదిగా చేశాడు. అల్లంటి వారే 

సరైన మారగ దరశకత్వం పందినవారు.  

8. అది అల్లల హ్ త్రఫు నండి వారిక్త 

లభించిన అనగ్ర హం మరియు ఉపకారం. 

మరియు అల్లల హ్ సరవజాుడు, మహ్న 

వివేకవంతుడు.  

9. మరియు ఒకవేళ విశావసులలోని రండు 

వరాగ ల వారు పరసురం కలహించుకుంటే, 

వారిదద రి మధా సంధ చేయించ్ండి. కాని 

ఒకవేళ, వారిలోని ఒక వరగ ం వారు రండవ 

వరగ ం వారిపై దౌరజ నాం చేసాే, దౌరజ నాం చేసిన 

వారు, అల్లల హ్ ఆజా వైపునకు మరలే వరకు, 

వారిక్త వాతిరేకంగా పోరాడండి. 4  త్రువాత్ 

వారు మరలివసాే, వారిమధా న్నాయంగా 

సంధ చేయించ్ండి మరియు నిష్ుక్షప్రత్ంగా 

వావహరించ్ండి. నిశచయంగా, అల్లల హ  

నిష్ుక్షప్రత్ంగా వావహరించే వారిని 

పాేమిసా్కడు.  

 

4) ఒక ముసిల ం మర్కక ముసిల ంపై దౌరజ నాం చేసాే, ఖుర్ఆన్ మరియు 'హదీస్' వలుగులో వారి 

మధా సంధ చేయించ్డానిక్త పాయతిాంచాలి. దౌరజ నాం చేసేవాడు దానిక్త అంగీకరించ్క 

పోతే, ముసిల ంలు అందరూ కలిసి అత్డు అల్లల హ్ (సు.త్.) ఆజాన అనసరించ్టానిక్త 

అంగీకరించే వరకు అత్నిక్త వాతిరేకంగా పోరాడాలి.  

يم  يُطه ره عُ لَوم  َمم
اْلم هَن  م   ٍ َكثهْيم م  ِفه ُكمم 

نَّ   َحبََّب اهََلمُكُم    اّلٰلَ لََعنهتُّمم َولٰكه
يممَ  ه م قُ ا اْلم ه لُوم َن َوَزيََّنهه ِفه هَ  ب ُكمم َوَكرَّ

َر وَ  َيانَ اهََلمُكُم المُكفم َق َوالمعهصم   محش المُفُسوم
ٰٓئهَك هُ  َن اُول ُدوم     يحض ُم الٰرشه

 

 

ًَل   هنَ فَضم ه   اّلٰله   م  مَ َون اّلٰلُ  وَ محش  ةً عم
    َعلهيمم  َحكهيمم  

هَفٰته  ئ
َطا  َ َواهنم  مهنهْيم مُمؤم ال مهَن   

بَيمَنُهمَ  لهُحوما  فَاَصم َتَتلُوما  ۣ فَ مجت  ا اقم اهنم
ُخم  اْلم لََعَ  ٰدىُهَما  اهحم ٰري  َبَغتم 

م   ّته
الَّ هلُوا  م  َفَقات تَٰفه م َحّٰت    َتبمِغه

٘
اهٰٰل َء 

ره   فَاَ فَ اهنم  فَ مجت  اّلٰله اَمم له ا َءتم  ُحوما  صم
ُطوما َواَقمسه له  هالمَعدم ب   اّلٰلَ اهنَّ  محش  بَيمَنُهَما 

 َ طهْيم سه مُمقم    ُيهبُّ ال
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10. వాసావానిక్త విశావసులు పరసురం 

సహోదరులు, కావున మీ సహోదరుల మధా 

సంధ చేయించ్ండి. 5 మరియు మీరు 

కరుణంచ్ బ్డాలంటే అల్లల హ్ యందు 

భ్యభ్కిులు కలిగి ఉండండి.  

11. ఓ విశావసుల్లరా! మీలో ఎవరూ 

(పురుష్టలు) ఇత్రులెవరినీ ఎగ్త్యళ్ల 

చేయరాదు. బ్హుశా వారే (ఎగ్త్యళ్ల 

చేయబ్డే వారే) వీరికంటే శ్రరష్టఠ లు కావచుచ! 6 

అదేవిధంగా సా్వీలు కూడా ఇత్ర సా్వీలన 

ఎగ్త్యళ్ల చేయరాదు. బ్హుశా వారే 

(ఎగ్త్యళ్ల చేయబ్డే సా్వీలే) వీరి కంటే 

శ్రరష్టఠ రాండాు కావచుచ! మీరు పరసురం ఎతాి 

పడుచుకోకండి మరియు చెడడ  పేరల తో 

పలుచుకోకండి. విశవసించిన త్రావత్ ఒకనిని 

చెడా పేరుతో పలవటం ఎంతో నీచ్మైన 

విష్యం మరియు (ఇల్ల చేసిన పదప) 

పశాచతా్యపపడకుంటే, అల్లంటి వారు చాల్ల 

దురామరుగ లు. 7  

12. ఓ విశావసులరా! అతిగా అనమా 

నించ్డం నండి దూరంగా ఉండండి, ఎందు 

కంటే కొనిా అనమాన్నలే నిశచయంగా 

ప్రప్రలు. మరియు మీరు మీ పరసుర 

రహస్కాలన తెలుసుకోవటానిక్త పాయతిాంచ్ 

కండి మరియు చాడీలు చెపుుకోకండి. మీలో 

 
5) చూడండి, 9:71.  

6) మీరు ఇత్రులన చినావారిగా భావించి వారిని ఎగ్త్యళ్ల చేయకండి. వారిని 

క్తంచ్పరచ్కండి. ఎవడు ఉతా్ముడో, ఎవడు అధముడో కేవలం అల్లల హ్ (సు.త్.)కే తెలుసు. 

దైవపావకి ('స'అ.స.) పావచ్నం: 'ఇత్రుల్ను నీచమప న వారుగా, తచచమప న వారుగా 

భావించడం ప్దా పాపాల్లో ఒకటి.' (అబూ-దావూద్).  

7) చూడండి, 6:82. 

اهخم  َن  مهُنوم مُمؤم ال لهُحوما   َوة  اهنََّما  فَاَصم
اََخَويمُكمم   َ   اّلٰلَ اتَُّقوا  وَ مجت  بَْيم

َن لََعلَّكُ       خجم مم تُرمَْحُوم
ه  اَّلَّ اَٰمنُ يٰ٘اَيَُّها  َخرم َْل وما  يمَن  يَسم م   قَوم    

ًا  نُوما َخْيم ٍم َعٰٰس٘ اَنم يَُّكوم هنم قَوم م 
َعٰٰس٘   هَسا ٍء  ن  هنم  م  هَسا ء   ن َوَْل  هنمُهمم  م 

 ً َخْيم يَُّكنَّ  هنمُهنَّ   ااَنم  َوَْل مجت  م 
اَنمُفسَ  ٘ا  ا  تَلممهُزوم َتَنابَُزوم َوَْل  ُكمم 

ه  َلمقَ ب هئمَس محش  به ا اْلم المُفُسوم   ب ُم  ُق اْلهسم
ا َد  يم َبعم ه َّ َومَ مجت  َمانه ْلم ل َيُتبم نم  مم 

َن  ٰٓئهَك ُهُم الٰظلهُموم     فَاُول
 

ًا  َكثهْيم هُبوما  َتن اجم اَٰمُنوا  هيمَن  اَّلَّ يٰ٘اَيَُّها 
الظَّ  هَن  حمسم  ه اهثمم    ن  ه  ن  الظَّ َبعمَض    اهنَّ 
َُتَ  َْل  َيغمَتبم وَّ َوَْل  ُسوما  سَّ

َبعمًضا  بُّ اَ محش  بَّعمُضُكمم  يُحه
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ఎవడైన్న చ్చిచన త్న స్దరుని మాంసం 

తినటానిక్త ఇష్ట పడత్యడా? మీరు దానిని 

అసహిాంచుకుంటారు కదా! అల్లల హ్ పటల  

భ్య-భ్కిులు కలిగి ఉండండి. నిశచయంగా, 

అల్లల హ్ పశాచతా్యప్రనిా అంగీకరించేవాడు, 

అప్రర కరుణాపాదాత్.  

13. ఓ మానవుల్లరా! నిశచయంగా మేము 

మిమమలిా ఒక పురుష్టడు మరియు ఒక సా్వీ 

నండి పుటిట ంచాము మరియు మీరు 

ఒకరినొకరు గురిించుకోవటానిక్త మిమమలిా 

జాతులుగా మరియు తెగ్లుగా చేశాము. 8 

నిశచయంగా, మీలో ఎకుకవ దైవభీతి 

గ్లవాడే, అల్లల హ్ దగ్గ ర ఎకుకవ 

ఆదరణీయుడు. నిశచయంగా, అల్లల హ్ 

సరవజాుడు, సరవం తెలిసినవాడు. (3/4)  

14. * ఎడారి వాసులు (బ్దూద లు): "మేము 

విశవసించాము." అని అంటారు. (ఓ 

ము'హమమద్!) వారితో ఇల్ల అన: "మీరు 

ఇంకా విశవసించ్లేదు కావున: 'మేము 

ముసిల ంలం (అల్లల హ కు విధేయులం) 

అయాాము.' అని అనండి. ఎందుకంటే 

విశావసం (ఈమాన్) మీ హృదయాలలోక్త 

ఇంకా పావేశించ్లేదు. ఒకవేళ మీరు అల్లల హ్ 

యొకక మరియు ఆయన పావకి యొకక 

ఆజాాప్రలన చేసాే, ఆయన మీ కరమలన ఏ 

మాత్ర ం వృధా కానివవడు. నిశచయంగా, 

అల్లల హ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర 

కరుణాపాదాత్."  

 

8) ష్ట'ఊబున్, ష్'అబున్ యొకక బ్హువచ్నం, పదద  కుటుంబానిా ష్'అబ్ అంటారు. దాని 

త్రువాత్ ఖబీలహ్, 'ఇమారహ్, బ్'త్న్, ఫ'స్వలహ్ , 'అషీరహ్. (ఫ'త్ు ష అల్-ఖదీర్).   

يَّام اََحُدُكمم  اَنم  اَخه   ُكَل   يمهه َلمَم 
ُه  ُتُموم فََكرههم اهنَّ محش  اّلٰلَ َواتَُّقوا  محش  َميمًتا 

يمم   اّلٰلَ      تَوَّاب  رَّحه

َخلَ  اهنَّا  انلَّاُس  نٰ يٰ٘اَيَُّها  هنم قم م  ُكمم 
وََجَعلمنٰ  اُنمٰٰث  وَّ بًا َذَكٍر  ُشُعوم ُكمم 

ه  ئ
ََعاَرفُوماوََّقَبا  ِله َرَمُكمم  اه محش  َل  اَكم نَّ 
  اّلٰلَ نَّ  اه محش  ٰقىُكمم تم اَ   اّلٰله نمَد  عه 

   َعلهيمم  َخبهْيم  
 

اَٰمنَّا  َراُب  َعم اْلم َّمم محش  قَالَته  ل قُلم 
نَ  لَمم ٘ا اَسم لُوم نم قُوم مهُنوما َولٰكه َ ا وَ تُؤم ا ل مَّ

يممَ  ه اْلم ُخله  قُلُوم ا يَدم م  ِفه هُكمم ُن  محش  ب
يمُعوا تُطه َله   اّلٰلَ   َواهنم  َْل   َورَُسوم
ه م  مَ يَلهتمُكمم  اَعم محش َشيـم ًا   ُكمم له ا نم 

يمم   اّلٰلَ نَّ اه  ر  رَّحه    َغُفوم
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15.  వాసావానిక్త, ఎవరైతే అల్లల హ్ మరియు 

ఆయన పావకిన విశవసించి, ఆ త్రువాత్ ఏ 

అనమాన్ననికీ లోనకాకుండా, అల్లల హ్ 

మారగ ంలో, త్మ సిరిసంపదలతో మరియు 

పా్రణాలతో ప్రటుపడత్యరో (జహ్నద చేసా్కరో)! 9 

అల్లంటి వారు, వారే! సత్ావంతులు.   

16. వారితో ఇల్ల అన: "ఏమిటి? మీరు 

అల్లల హ్కు మీ ధారిమకత్న గురించి తెలియ 

జేసాున్నారా? ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో 

ఉనాదంత్య అల్లల హ్కు బాగా తెలుసు. 

మరియు అల్లల హ్కు పాతీ విష్యం గురించి 

బాగా తెలుసు."  

17. (ఓ ము'హమమద్!) వారు ఇస్కల ంన 

స్వవకరించి, నీకు ఉపకారం చేసినటుల  వావహ 

రిసాున్నారు. వారితో ఇల్ల అన: "మీరు 

ఇస్కల ంన స్వవకరించి న్నకు ఎల్లంటి ఉపకారం 

చేయలేదు! వాసావానిక్త, మీరు సత్ావంతులే 

అయితే! మీకు విశావసం వైపునకు 

మారగ దరశకత్వం చేసి, అల్లల హ్ యే మీకు 

ఉపకారం చేశాడని తెలుసుకోండి."  

18. నిశచయంగా, అల్లల హ్! ఆకాశాలలో 

మరియు భూమిలోననా అగోచ్ర విష్యా 

లనిాంటినీ ఎరుగున. మరియు మీరు 

చేసేదంత్య అల్లల హ్ చూసాున్నాడు.  

***** 

 

9 ) చూడండి, జిహాద కొరకు 2:218, వాా. 162, 5 :54 వాా. 40, 22:78, వాా. 54. 

*** 

هيمَن اَٰمُنوما    َن اَّلَّ مهُنوم مُمؤم هاّلٰله اهنََّما ال   ب
 َ ل ُثمَّ   ٖ له ا يَ مم  َورَُسوم وَٰجَهُدوم تَابُوما  رم

هههمم  َوال هاَمم َسبه ب م  ِفه ههمم  َواَنمُفسه يمله  
ٰٓئهَك هُ محش اّلٰله  قُوم اُول     َن ُم الٰصده
اَتُ قُلم  نَ   هُموم محش    اّلٰلَ   َعل  يمنهُكمم هده ب
َوَما   اّلٰلُ وَ  ٰموٰته  السَّ ِفه  َما  لَُم  َيعم

َرمضه  اْلم ٍء    اّلٰلُ وَ محش  ِفه  َشم ه 
بهُكل 

    َعلهيمم  
لَُمومامُ يَ  َن َعلَيمَك اَنم اَسم لم ْلَّ قُ محش  نُّوم

 َّ لََعَ ََلَمُكمم   َتُمنُّوما    اّلٰلُ   بَله مجت  اهسم
َعلَ  اَنم َيُمنُّ  َهدٰ يمُكمم  ىُكمم   

ه  هَلم َ يممَ ل قهْيم    انه اهنم ُكنمُتمم ٰصده

   
ٰموٰته   اّلٰلَ اهنَّ   السَّ َغيمَب  لَُم  َيعم

َرمضه  هَما   اّلٰلُ وَ محش  َواْلم ب  ۣ ْيم   بَصه
َن َتعم   خجم  َملُوم
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  50. సూరహ్్ ఖాఫ్్ 

మొదటి ఆయత్లోనే ఈ సూరహ్ పేరుగ్ల ఈ అక్షరమ ఉంది. ఇందులో 45 

ఆయాతు లున్నాయి. దైవపావకి ('స'అ.స.) సూరహ్ ఖాఫ్ (50), సూరహ్ అల్-

ఖమర్ (54)లన ప్ండుగల్ మరియు జుమ'అహ్్ నమా'జ్లలో పఠించేవారు, 

అంటే పదద  సమూహం ఉనాపుుడు, ('స. ముసిల ం). ఇది దైవపావకి ('స'అ.స.), పావకి 

పదవిక్త ఎనాకోబ్డిన 4 సంవత్సరాల త్రువాత్ మకకహ్ లో అవత్రింపజేయ 

బ్డింది. ఇందులో మరణం మరియు పునరుతి్యనం గురించి వివరాలున్నాయి. 

అవత్రణా కర మంలో సూరహ్ అల్-ఖలమ్ / నూన్ (68) త్రువాత్ – మొదట 

అక్షరాలు ఉనా సూరాలలో – ఇది 2 వది. ఈ సమూహపు 7 (50-56) మకకహ 

సూరాహ్లలో ఇది మొదటిది.   

అనంత్ కరణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. ఖాఫ్. మరియు దివామైన 1 ఈ 

ఖుర్ఆన్ స్కకి్తగా!  

2. అల్ల కాదు! హెచ్చరిక చేసేవాడు, వారి 

వదద కు వారిలో నంచే వచాచడనే విష్యం 

వారిక్త ఆశచరాం కలిగించింది, కావున సత్ా-

తిరస్కకరులు ఇల్ల అన్నారు: 2 "ఇది 

ఆశచరాకరమైన విష్యం! 

3. "మేము మరణంచి మటిట గా మారి 

పోయిన్న (మరల బా్తిక్తంచ్బ్డత్యమా)? ఈ 

విధంగా మరలి (సజీవులైె) రావటం చాల్ల 

అసంభ్వమైన విష్యం!"  

4. వాసావానిక్త వారిని (మృత్ శర్ణరాలన) 

భూమి ఏ మేరకు హరిసాుందో కూడా మాకు 

 

1) అల్-మజీదు: ఖుర్ఆన్ను సంబోధంచిన సందరాభనిక్త చూ. ఇకకడ (50:1), 85:21. 

Glorious, Noble, దివయమప న, మహిమానివత్మైన, ఉత్కృష్ట మైన. అల్లల హుత్'ఆల్ల 

ను సంబోధంచిన సందరాభనిక్త చూడండి, అల్్-మజీదు (49): The Sublime, The 

Exalted, 11:73, 85:15.  మహానీయుడు, మహతత గల్వాడు, ఉదారుడు.  

2) చూడండి, 25:7, 20.  

ٰنه  اّلٰله ِمْسِب  يممه الرَّْحم    الرَّحه
 

يمده َوالم يمط ق   َمجه
م اٰنه ال  ممه  ُقرم

ُبوم٘  َعجه َجا  بَلم  اَنم  ر     َءُهمم ا  نمذه مُّ
هنم  ء   م  َن ٰهَذا َشم ُهمم َفَقاَل المكٰفهُروم

يمب    ممه َعجه
 

تَُرابًا  َوُكنَّا  مهتمَنا  ۣ  مجت  َءاهَذا  ع  رَجم هَك  ذٰل
    بَعهيمد  

َرمُض قَ  اْلم َتنمُقُص  َما  َنا  َعلهمم دم 
  َحفهيمظ   وَعهنمَدنَا كهتٰب  مجت ُهمم مهنم 
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తెలుసు.3 మరియు మా దగ్గ ర అనిాంటినీ 

భ్దాపరిచే గ్ర ంధం ఉంది.   

5. కాని వారు, సత్ాం వారి వదద కు 

వచిచనపుడు దానిని అసత్ామని తిరసక 

రించారు. కాబ్టిట  వారు ఈ విష్యం గురించి 

కలవర పడుతున్నారు.  

6. వారు, త్మ మీద ఉనా ఆకాశం 

వైపునకు చూడటం లేదా ఏమిటి? మేము 

దానిని ఏవిధంగా నిరిమంచి, అలంకరించామో 

మరియు దానిలో ఎల్లంటి చీలికలూ 

(పగుళ్లల ) లేవు. 4  

7. మరియు మేము భూమిని విసారింప్

జేశాము, దానిలో సిిరమైన పరవత్యలన 

న్నటాము. మరియు దానిలో మన్నహరమైన 

అనిా రకాల వసాువులన ఉత్ుతాి చేశాము.5  

8. (అల్లల హ్ వైపునకు) మరలే పాతి 

దాసునిక్త సూచ్నగా మరియు బోధనగా!  

9. మరియు మేము ఆకాశం నండి 

శుభ్దాయకమైన నీటిని కురిపంచి దాని 

దావరా తోటలన ఉత్ుతాి చేశాము మరియు 

ధాన్నాలన పండించాము.  

10. మరియు ఎతా్యిన ఖరూజ రపు చెటల న 

పంచి, వాటిక్త వరుసలలో పండల  గుతాులన 

(పుటిట ంచాము); 6  

11. మా దాసులకు జీవన్నప్రధగా. మరియు 

దానితో (ఆ నీటితో) చ్చిచన భూమిక్త పా్రణం 

 
3) పునరుతి్యనం అంటే పూరిిగా దుముమ ధూళ్లగా మారిపోయిన మానవులన తిరిగి 

మొదటి రూపంలో బా్తిక్తంచి తీసుకురావటం. చూడండి, 10:4, 21:104, 30:11, 85:13 

మొదలైెనవి. ఇంకా చూడండి, 10:34, 27:64 మరియు 30:27.  

4) అంటే ఎల్లంటి లోప్రలూ లేవు. చూడండి, 67:3-4.  

5) బ్హీజున్: మన్నహరమైన. ఇకకడ 'జౌజ్-అంటే జత్లు. చూడండి, 22:5. 

6) బాసిఖాతిన్: 'తివాల ష్కహిఖాతిన్, ఎతైెన 'త్ల్'ఉన్: కొర తా్గా పుటిట న ఖరూజ రపు 

ఫల్లలు, న'దీదున్: గుతాులు.  

 

كَ  ه بَلم  َق 
هالم ب بُوما  جَ ذَّ ا  لَمَّ مم  ا َءهُ  

 ٘ م رهيمٍج  َفُهمم ِفه ٍر مَّ     اَمم
 

فَومَقُهمم  َما ءه  السَّ اهَٰل  ٘ا  َينمُظُروم اَفَلَمم 
 َ ل نم مه َها  َكيمَف بَنَيمنَٰها َوَزيَّٰنَها َوَما 

ٍج     فُُروم

نٰهَ  َمَددم َرمَض  فهيمَها َواْلم َواَلمَقيمَنا  ا 
َواَْۣنَبتمَنا رَ   َ ه   َواٰسه

ُُك  مهنم    فهيمَها 
ٍجۣ بَ   يحض  ٍج ههيم َزوم
 َ نهيمٍب    ًة َتبمَصه مُّ َعبمٍد  ه 

لهُك  ٰري  وَّذهكم
  

مُّ  َما ًء  َما ءه  السَّ مهَن  َا  نلم ًَك  َونَزَّ َٰبَ
هٖه َجٰنٍت  يمده   وَّ فَاَْۣنَبتمَنا ب َصه َحبَّ الم

 يحض 
 ٰ َل ب يم سه َوانلَّخم  يحض د   ٰقٍت لََّها َطلمع  نَّضه
هلم  ل  هزمقًا  َييم حمل  عهَبادهر  بَ َواَحم هٖه  ب ةً َنا  َ   ِلم

يمًتا  ه محش مَّ ُج َكٰذل ُُروم      َك اْلم



ُٓسوَرةُ   -50  భాగం: 26 50. సూరహ్్ ఖాఫ్ 1057 26 : ُجْزءُ لا ٓٓق 
 

 

A-26 Para A-T.doc/شاهين    26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوروفة أولى عربيب 

పోశాము. ఇదే విధంగా (చ్చిచన వారిని) 

కూడా లేపుత్యము.  

12. వారిక్త పూరవం నూ'హ్ జాతి వారు, 

అర్-రస్ 7 వాసులు మరియు స'మూద్ జాతి 

వారు కూడా, సత్యానిా తిరసకరించారు.  

13. మరియు 'ఆద్ జాతి వారు, ఫిర్'ఔన్ 

జాతివారు మరియు లూ'త్ సహోదరులు 

కూడా;  

14. మరియు అయ్కహ (వన) వాసులు 

మరియు తుబ్బ'అ  8  జాతివారు కూడాన. 

పాతి ఒకకరూ త్మ పావకిలన అసతుాలని 

తిరసకరించారు, కావున న్న బెదిరింపు 

(హెచ్చరిక) వారి విష్యంలో సత్ామయింది.  

15. ఏమిటి? మేము మొదటి సృష్ట తోనే 

అలసి పోయామా? అల్ల కాదు, అసలు వారు 

కొతా్ సృష్ట  (పునరుతి్యనమున) గురించి 

సందేహంలో పడి ఉన్నారు. 9  

16. మరియు వాసావంగా, మేమే మానవుణీ 

సృష్ట ంచాము మరియు అత్ని మనసుసలో 

మదిలే ఊహలు కూడా మాకు తెలుసు.10  

మరియు మేము అత్నిక్త అత్ని కంఠ 

రకిన్నళం కంటే కూడా అతి దగ్గ రగా 

ఉన్నాము.  

 

7) చూ. 25:38 మరియు సూరహ్ అల్-బురూజ్ (85). అర్-రస్ వారు ఎవరనే విష్యంలో 

భేదాభిపా్రయాలున్నాయి. ఇబెాజర్ణర్ 'త్బ్ర్ణ (రహమ) అభిపా్రయంలో వీరే అస్'హ్నబ్ 

అల్ఉఖూద ద్.  

8) తుబ్బ'అ జాతివారి కొరకు చూడండి, 44:37. అయ్కహ్ వాసులు (వనవాసులు) అంటే 

మద్యన్ వాసులు. చూడండి, 26:176. ఇంకా వివరాలకు చూడండి, 11:84-95. 

9) చూడండి, 30:27 మరియు 36:78-79.  

10) హృదయాలలో దాగి ఉనా విష్యాలనీా అల్లల హ్ (సు.త్.) కు తెలుసు. దైవపావకి 

('స'అ.స.) పావచ్నం: 'అల్లల హ్ (సు.త్.) న్న అనచ్రుల మనసుసలలో మదిలే విష్యా్

లన క్షమించాడు. అంటే వాటి నిమితా్ం శికి్తంచ్డు. ఎంత్వరకైతే వారు వాటిని త్మ 

న్నటితో ఉచ్చరించ్రో! లేదా వాటిని ఆచ్రణలోక్త తీసుకురారో!' ('స. బు'ఖార్ణ, ముసిల ం).  

 

ٍح  نُوم قَومُم  َقبملَُهمم  بَتم  َكذَّ
ُد  ٰحُب الرَّس ه َوَثُموم اَصم  يحض  وَّ

ُن  فهرمَعوم   يحض  َواُن لُومٍط خم َواه وََعد  وَّ

َيمكَ  اْلم ٰحُب  اَصم ُتبَّعٍ وَّ َوقَومُم    ُُكٌّ محش  ةه 
َب الرُُّسَل     فََحقَّ وَعهيمده َكذَّ

 
ه َنا  اَفََعيهيم  قه  ب

َلم َ اْلم له اْلم م محش  وَّ بَلم ُهمم ِفه
يمٍد  هنم َخلمٍق َجده  خجم  لَبمٍس م 

 
َما  لَُم  َوَنعم مَساَن  هن اْلم َنا  َخلَقم َولََقدم 

وهُس   ههٖ تُوَسم ُسهه   ب اَقمَرُب خمت  َنفم َوََنمُن 
َورهيمده اهََلمهه مه 

م    نم َحبمله ال
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17. (జాాపకముంచుకోండి) అత్ని కుడి 

మరియు ఎడమ పాకకలలో కూరుచండి (పాతి 

విష్యానిా వాాసే) ఇదద రు పరావేక్షకులు 

(దైవదూత్లు) అత్నిని కలుసుకునా 

త్రువాత్ నంచి –  

18. అత్ని న్నట ఒక మాట వలువడగానే, 

అత్ని దగ్గ ర (దానిా నమోదు చేయడానిక్త) 

ఒక పరావేక్షకుడు సిధింగా ఉంటాడు.  

19. మరియు మరణ మూరఛ వచేచది 

సత్ాం. అది, ఇదే! దేని నండైతే నీవు 

త్పుంచుకో గోరుతూ ఉండేవాడివో!  

20. మరియు బాకా ('సూర్) ఊదబ్డు 

తుంది. ఆ హెచ్చరించ్బ్డిన (పునరుతి్యన) 

దినం అదే!  

21. మరియు పాతీ ఆత్మ (పా్రణ) ఒక తోలే 

వాడితో మర్కక స్కక్షామిచేచవాడితో సహ్న 

వసాుంది.  

22. (ఇల్ల అనబ్డుతుంది): "వాసావానిక్త 

నీవు (ఈ దిన్ననిా గురించి) నిరల క్షాంగా ఉండే 

వాడివి. కావున ఇపుడు మేము నీ ముందునా 

తెరన తలగించాము. కావున, ఈ రోజు నీ 

దృష్ట  చాల్ల చురుకుగా ఉంది."  

23. మరియు అత్ని సహచ్రుడు 

(ఖర్ణనన్) ఇల్ల అంటాడు: "ఇదిగో న్న దగ్గ ర 

సిదింగా ఉనా (ఇత్ని కరమ పత్ర ం) ఇది!"  

24. (ఇల్ల ఆజా వసాుంది): "మూరఖ పు పటుట  

(హఠము) గ్ల పాతి సత్ా-తిరస్కకరుణీ 

మీరిదద రు కలసి నరకంలో విసరివేయండి;  

25. "మంచిని నిషేధంచే వాడిని, హదుద లు 

మీరి పావరిిసాూ, సందేహ్నలన వాాపంపజేసే 

వాడిని;  

ممُ  ال َيَتلََّقَّ  هْٰيه اهذم  اَتلَق  َعنه  ه   َمهْيم
َلم

َماله  وََعنه  ه    د  قَعهيم الش 
 

يمهه َرقهيمب   ٍل اهْلَّ َِلَ َما يَلمفهُظ مهنم قَوم
   َعتهيمد  

ه  َق 
هالم ب َمومته 

م ال َرُة  َسكم محش وََجا َءتم 
هَك ذٰ     َما ُكنمَت مهنمُه ََتهيمُد  ل

ره َونُفهَخ   وم الصُّ يَوم محش  ِفه  هَك  ُم  ذٰل
موَعهيمده    ال

َنفم وَ  ُُكُّ  َعهَ َجا َءتم  مَّ َسا  ٍس  هق  ا  ئ
  يمد  وََّشهه 

ٰهَذا   هنم  م  لٍَة  َغفم م  ِفه ُكنمَت  لََقدم 
َك  َفبَََصُ غهَطا َءَك  َعنمَك  َنا  فََكَشفم

يمد   َومَم َحده     اَلم

يَّ َعتهيمد   َقره   َوَقاَل   ىجت يمُنهه ٰهَذا َما َِلَ
 

م َجَهنََّم   اٍر َعنهيم اَلمقهَيا ِفه  يحض ٍد  ُُكَّ َكفَّ
 

نَّاٍع  ه مَّ َخْيم
هلم رهيمبه تَ ُمعم  ل    يحض  ٍد مُّ
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26. "అల్లల హ్కు స్కటిగా ఇత్ర ఆరాధా 

దైవానీా కలిుంచిన వాడు ఇత్డే. కావున 

ఇత్నిని మీరిదద రూ కలిసి ఘోర శిక్షలో 

పడవేయండి." (7/8)  

27. * అత్ని సేాహితుడు (ఖర్ణనన్) ఇల్ల 

అంటాడు: 11 "ఓ మా పాభూ! నేన ఇత్ని 

త్ల బిరుసుత్న్ననిా పాోత్సహించ్లేదు, కాని 

ఇత్డే సవయంగా, మారగ భా్ష్ట త్వంలో చాల్ల 

దూరం వళ్లీపోయాడు."  

28. ఆయన (అల్లల హ్) ఇల్ల అంటాడు: 

"మీరు న్న దగ్గ ర వాదుల్లడకండి మరియు 

వాసావానిక్త నేన ముందుగానే మీ వదద కు 

హెచ్చరికన పంప ఉన్నాన.  

29. "న్న దగ్గ ర మాట మారచటం జరుగ్దు 

మరియు నేన న్న దాసులకు అన్నాయం 

చేసేవాడన కాన."  

30. ఆ రోజు మేము నరకంతో: "నీవు నిండి 

పోయావా? అని పాశిాసా్కము. మరియు అది: 

"ఇంకా ఏమైన్న ఉందా ఏమీటీ?" అని అడుగు 

తుంది. 12  

31. మరియు సవరగ ం దైవభీతి గ్లవారి 

దగ్గ రకు తీసుకు రాబ్డుతుంది! అది వారి 

నండి ఏ మాత్ర ం దూరంగా ఉండదు.   

32. (వారితో ఇల్ల అనబ్డుతుంది): "ఇదే 

మీకు వాగాద నం చేయబ్డినది. పశాచతా్యపంతో 

ఆయన (అల్లల హ) వైపునకు మరలే పాతి 

వానిక్త, (ఆయనతో చేసిన) వాగాద న్నలన 

కాప్రడుకునే  వానిక్త;  

 

11) చూడండి, 14:22.  

12) చూడండి, 32:13.  

َمَع   َجَعَل  هيم  اَٰخَر    اّلٰله ِۨاَّلَّ اهلًٰها 
يمده فَاَلمقهيٰ  ده َعَذابه الشَّ

      ُه ِفه الم

قَرهيمُنهه   َغيمُتهه   ا نَ َربَّ قَاَل  اَطم َما٘ 
م َض  نم ََكَن ِفه    لٰلٍۣ بَعهيمٍد َولٰكه

 

َِلَ قَاَل  ُموما  ََّتمَتصه َْل  َوقَدم    يَّ 
ُت اهََلم قَدَّ  موَعهيمده  ُكمم مم هال      ب
 

اَنَا  َوَما٘  يَّ  َِلَ ُل  المَقوم ُل  ُيَبدَّ َما 
هلمَعبهيمده 

ٍم ل   خجم  بهَظَلَّ

تَ  امم َهله  ََهنََّم  ْله ُل  َنُقوم   ته ََلم يَومَم 
زهيمٍد  ُل َهلم مهنم مَّ    َوَتُقوم

 
هلم َواُ  ل َنَُّة  اْلم لهَفته  َ زم َغْيم  َ ُمتَّقهْيم
  عهيمٍد بَ 

مَ  تُومَعدُ ٰهَذا  َن  ا  اَوَّ له وم ه 
اٍب  ُك 

 ممه فهيمٍظ حَ 
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33. "అగోచ్రుడైన ఆ అనంత్ కరుణా 

మయునిక్త భ్యపడే వానిక్త మరియు మా 

వైపునకు పశాచతా్యప హృదయంతో మరలే 

వానిక్త;  

34. "ఇందులో (ఈ సవరగ ంలో), శాంతితో 

పావేశించ్ండి. ఇదే శాశవత్ జీవిత్ దినం."  

35. అందులోవారిక్త వారు కోరేదంత్య 

ఉంటుంది. మరియు మా దగ్గ ర ఇంకా చాల్ల 

ఉంది. 13  

36. మరియు మేము, వీరిక్త పూరవం ఎన్నా 

త్రాల వారిని న్నశనం చేశాము. వారు 

వీరికంటే ఎకుకవ శకి్తమంతులు. కాని, (మా 

శిక్ష పడినపుుడు) వారు దేశదిమమరులైె 

పోయారు. ఏమీ? వారిక్త ఆశరయం పందే సిలం 

ఏదైన్న దొరిక్తందా?  

37. నిశచయంగా, హృదయమునా వానిక్త, 

శర ధితో వినేవాడిక్త మరియు లక్షాపటేట  వాడిక్త 

ఇందులో ఒక గుణప్రఠముంది.  

38. మరియు వాసావంగా! మేము 

ఆకాశాలన మరియు భూమిని మరియు 

వాటి మధాననా సమసా్కనిా ఆరు దినము 

లలో (అయాామ్ లలో) సృష్ట ంచాము. కాని 

మాకు ఎల్లంటి అలసట కలుగ్లేదు.  

39. కావున (ఓ ము'హమమద్!) వారు పలికే 

మాటలకు సహనం వహించు మరియు నీ 

పాభువు పవిత్ర త్న కొనియాడు. ఆయన 

సా్త్యర లు చెయిా, పాతిరోజు సూరోాదయానిక్త 

ముందు మరియు సూరాాసామయానిక్త 

ముందు కూడా; 14  

 

13) చూడండి, 10:26.  

14) ఫజర ర్ మరియు 'అ'సర ర్ నమా'జ్లు చేయండి. 

  َ ٰنَ َمنم َخشه وََجا َء   الرَّْحم َغيمبه 
هالم ب

نهيمبه  ٍب مُّ
هَقلم  يحض ب
 

هَسلٍٰم  ُخلُومَها ب هَك يَ محش  ِۨادم ُلُومده    وممُ ذٰل اْلم
     

نَ  يََشا ُءوم ا  مَّ يمَنا لَُهمم  َوَِلَ فهيمَها   
   زهيمد  مَ 

لَ  اَهم َقبملَُهمم َوَكمم  َنا  قَرم كم هنم  م  مم  ٍن هُ  
ِفه مهنمهُ اََشدُّ   ُبوما  َفَنقَّ ًشا  َبطم مم 
هََلده

هيمٍص محش اْلم    َهلم مهنم ُمَّ
 

َله  ََكَن  هَمنم  ل ٰري  ََّلهكم هَك  ذٰل م  ِفه اهنَّ 
َع َوُهَو َشههيمد   وم  اَ قَلمب   مم ََّق السَّ

   اَلم

ٰم وَ  السَّ َنا  َخلَقم َرمَض لََقدم  َواْلم وٰته 
م   َوَما  ِفه اَ بَيمَنُهَما  تَّةه  سه َما مٍ يَّا   وَّ حمط 
   َنا مهنم لُُّغومٍب َمسَّ 

هحم  وََسب  َن  لُوم َيُقوم َما  لََعٰ  م  َبه فَاصم
ده   َمم هَك ِبه ممسه   َرب  الشَّ عه  ُطلُوم َقبمَل 
 ممه ُرومبه غُ الم  َوَقبمَل 
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40. మరియు రాతిర  వేళలో కూడా ఆయన 

పవిత్ర త్న కొనియాడు 15 మరియు స్కష్కట ంగ్ం 

(సజాద ) చేసిన త్రువాత్ కూడా సాుతించు. 16   

41. మరియు చెవియొగిగ  విన; చాటింపు 

చేసే వాడు అతి దగ్గ రి నంచే పలిచే రోజున!  

42. ఆ రోజు మీరు ఒక భ్యంకర శబా్ం 

వినేది సత్ాం. (గోర్ణలలో నండి) బ్యటిక్త 

వచేచ దినం అదే! 

43. నిశచయంగా, మేమే జీవనమిచేచ వారం 

మరియు మేమే మరణంపజేసే వారం మరియు 

మీ అందరి మరలింపు మా వైపునకే 

జరుగుతుంది.  

44. ఆ రోజు భూమి చీలిపోయి వారందరూ 

పరిగెడుతూ బ్యటిక్త వసా్కరు. అదే సమావేశ 

సమయం. అది మాకంతో సులభ్ం.  

45. వారనేది మాకు బాగా తెలుసు. నీవు 

వారిని (విశవసించ్మని) బ్లవంత్ం 

చేయలేవు. కావున న్న హెచ్చరికకు భ్యపడే 

వాడిక్త మాత్ర మే నీవు ఈ ఖుర్ఆన్ దావరా 

హిత్బోధ చెయిా.  

***** 

 

15) చూడండి, 17:79 అంటే రాతిర పూట లేచి త్హజుజ ద్ నమా'జ్ చేయండి. మే'రాజ్కు 

ముందు ముసిల ం  లందరికీ ఫజాష్ మరియు 'అ'సాష్ నమా'జ్లు విధంచ్బ్డి  ఉండేవి మరియు 

దైవపావకి ('స'అ.స.) త్హజుజ ద్ విధగా చేసేవారు. కానీ మే'రాజ్ త్రువాత్ 5 నమా'జ్లు 

అందరికొరకు విధగా చేయబ్డాాయి. (ఇబెా-కస్వ'ర్).  

16) ఫ'రద ష్ (విధ) నమాజుల త్రువాత్ త్'స్వబహ్ చేయాలి. అంటే సుబ్'హ్ననల్లల హ్ 33 

స్కరుల , అల్'హముద ల్లల హ్ 33 స్కరుల  మరియు అల్లల హు అకబర్ 34 స్కరుల  చ్దవాలి. ('స. 

బు'ఖార్ణ, 'స. ముసిల ం).                       *** 

وَ  ُه  هحم فََسب  مله 
اَلَّ بَاَر َومهَن  اَدم
ُجومده     السُّ

يَوممَ  َتمهعم  مُمَناده  َواسم ال مهنم ُيَناده   
ََك      يحضرهيمٍب قَ ٍن مَّ
ه يَّ  َق 

هالم ب يمَحَة  الصَّ َن  َمُعوم يَسم محش ومَم 
جه  ُُروم هَك يَومُم اْلم    ذٰل

َواهََلمنَ  َونُمهيمُت   ٖ نُحم ََنمُن  ا اهنَّا 
م  ُ ال ْيم  يحض َمصه
 

َرمُض   ُق اْلم اًع يَومَم تََشقَّ َ محش َعنمُهمم سه
ه     ْيم  َك َحِشم  َعلَيمَنا يَسه ذٰل

اَ  همَ ََنمُن  ب لَُم  يَ عم نَ قُ ا  لُوم ٘   وم اَنمَت َوَما  
َبَّارٍ  ِبه اٰنه يمط  َعلَيمههمم  ُقرم

هالم ب هرم 
فََذك 

َاُف وَعهيمده   خجم َمنم ُّيَّ
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 51. సూరహ్్ అజ్్‘-జా‘రియాత్ 

అజ్'-జా'రియాత్: ఎగురగొటి్ట, వదజలేల , చెల్లల చెదురు చేసే, లేక విసరే 

వాయువులు. సుయూతీ అభిపా్రయంలో ఇది పాసి్కన్ననిక్త 2 సంవత్సరాలకు 

ముందు మకకహ్ లో అవత్రింపజేయబ్డింది. ఇందులో 60 ఆయతులున్నాయి. 

దీని పేరు మొదటి ఆయత లో నండి తీసుకో బ్డింది. ప్పనరుతిానం గురించి 

వివరించే 7 (50-56) సూరాహ్లలో ఇది 2వది.  

అనంత్ కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత్ అయిన అల్లల హ్్ పేరుతో 

1. దుముమ ఎగురవేస్త వాటి (గాలుల) 

స్కకి్తగా!  

2. మరియు, (నీటి) భారానిా మోసే 

(మేఘాల); 

3. మరియు సముదాంలో సులభ్ంగా 

తేలియాడే (ఓడల);  

4. మరియు (ఆయన) ఆజాతో 

(అనగ్ర హ్నలన) పంచిపటేట  (దైవదూత్ల 

స్కకి్తగా); 1  

5. నిశచయంగా, మీకు చేయబ్డా వాగాద నం 
సత్ాం.  

6. మరియు నిశచయంగా, తీరుు 

జరగ్ననాది.  

7. మారాగ లతో నిండిన ఆకాశం స్కకి్తగా!  

8. నిశచయంగా, మీరు భేదాభిపా్రయాలలో 

పడి ఉన్నారు. 2   

 

1) స్కకి్తగా అంటే ఇకకడ నొక్తకచెపుడం అనాటుల . లేక ఉదాహరణగా ఇవవటం. ఏ 

విధంగానైెతే గాలులు, మేఘాలు, నీటిపై ఓడలు పయనించ్టం ఎంత్ సత్ామో 

పునరుతి్యనం కూడా అంతే సత్ాం. 

2  ) మీలో ఏకాభిపా్రయం లేదు. మీలో కొందరు దైవపావకి ('స'అ.స.)న మాంతిర కుడు, 

మరికొందరు కవి, మరికొందరు జ్ఞాతిష్టాడు, మరికొందరు అసత్ావాది, అని 

ٰنه الرَّ  اّلٰله ِمْسِب  يم الرَّْحم   مه حه
 
ًوا   يحض َواَّٰلرهيٰته َذرم

 ٰ ٰمهل  يحض ته وهقمًرا فَالم
 

 ٰ ا فَاْلم ً  يحض رهيٰته يُِسم
 
ٰمته اَ فَا  ه مُمَقس  ًرا ل  يحض مم
 
نَ ا تُومَعدُ مَ اهنَّ   يحض لََصادهق   وم

هيمَن لََواقهع   اهنَّ اِل   ىجت وَّ

ُُبكه  َما ءه َذاته الم  يحض َوالسَّ
مَتله  ٍل ُّمُّ م قَوم   يحضٍف اهنَُّكمم لَٰفه
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9. మరలింపబ్డిన వాడే – దానాండి 

(సత్ాం నండి) మరలిపోత్యడు.3  

10. ఆధారం లేని అభిపా్రయాలు గ్లవారే 

న్నశనం చేయబ్డు గాక!  

11. వారు పరధాానంలో పడి మైమరచి 

పోయారు!  

12. వారు ఇల్ల అడుగుతున్నారు: "తీరుు 

దినం ఎపుుడు రాననాది?"  

13. ఆ దినమున, వారు అగిాతో దహింప 

(పర్ణకి్తంప) బ్డత్యరు.  

14. (వారితో ఇల్ల అనబ్డుతుంది): "మీ 

శిక్షన 4 రుచి చూడండి! మీరు దీని కొరకే 

తందరపటేట  వారు!"  

15. నిశచయంగా, దైవభీతి గ్లవారు 

సవరగ వన్నల, సెయేరుల మిధా ఉంటారు.  

16. త్మ పాభువు త్మకు పాస్కదించిన 

వాటితో సంతోష్పడుతూ! నిశచయంగా, 

వారు అంత్కు పూరవం సజజ నలైె ఉండేవారు.  

17. వారు రాతిర వేళలో చాల్ల త్కుకవగా 

నిదాపోయే వారు.  

18. మరియు వారు రాతిర  చివరి 

గ్డియలలో 5 క్షమాపణ వేడుకునేవారు.  

 

అంటున్నారు. అంతేకాదు మీలో కొందరు పునరుతి్యన దినం రానే రాదని అంటున్నారు. 

మరికొందరు దాని గురించి సంశయంలో పడి వున్నారు. మీరు అల్లల హ్ (సు.త్.)న 

సృష్ట కరి మరియు సరవ పోష్కుడని, అంటారు, కాని ఇత్రులన కూడా ఆయన 

(సు.త్.)కు స్కటి (భాగ్స్కవములు)గా నిలబెడత్యరు. మీలో చితా్శుదిి, ఏకాభిపా్రయం లేవు.  

3) దీని మరోక త్యత్ురాం ఈ విధంగా కూడా ఉంది. (సత్ాం నండి) మరలిన వాడే - త్నన 

త్యన మోసగించుకొనా వాడు. 

4) ఫిత్నతున్: అంటే ఇకకడ శిక్ష లేక నరకాగిాలో కాలటం. చూ. 6:128, 40:12, 43:74. 

5) అల్-అస్'హరు: అంటే చివరి మూడోవంతు రాతిర . అది పా్రరిన (దు'ఆ)లు అంగీకరించ్ 

బ్డే సమయం. దైవపావకి ('స'అ.స.) పావచ్నం: మూడోవంతు రాతిర  బాకీ ఉనాపుుడు 

అల్లల హ్ (సు.త్.) భూమిక్త దగ్గ రగా ఉనా ఆకాశం మీదిక్త దిగి వసా్కడు మరియు ఇల్ల 

అంటాడు: 'ఏమీ? తౌబ్హ చేసే (పశాచతా్యపపడే) వారు ఎవరైన్న ఉన్నారా? నేన వారి 

َفُك َعنمُه َمنم اُفهَك   ىجت  يُّؤم

َن  قُتهَل  َٰرُصوم   يحض اْلم
ه  رَ اَّلَّ م َغمم َن يمَن ُهمم ِفه   يحضٍة َساُهوم

ـ َلُ  َن يَسم هيمنه ومُم يَّاَن يَ اَ وم  ىجت اِل 

َن  َتُنوم  انلَّاره ُيفم
   يَومَم ُهمم لََعَ

ُكنمُتمم  هيم  محش ٰهَذا اَّلَّ فهتمنََتُكمم ُذومقُوما 
تَ  هٖه تَسم َن عمجه ب    لُوم

م َجنٰ  َ ِفه مُمتَّقهْيم ٍن  اهنَّ ال  يحض ٍت وَُّعُيوم
اٰتٰىُهمم  اٰخه  َما٘  يمَن  مم اهنَّهُ   محش ُهمم َربُّ ذه
هَك ُُمم َل َقبم  ََكنُوما َ سه  ذٰل  ىجت نهْيم

َن   مله َما َيهمَجُعوم
هَن اَلَّ   ََكنُوما قَلهيمًَل م 

 
َن  فهُروم َتغم َحاره ُهمم يَسم َسم

هاْلم    َوب
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19. మరియు వారి సంపదలో యాచించే 

వారిక్త మరియు ఆవశాకత్ గ్ల వారిక్త 6 

హకుక ఉంటుంది.  

20. మరియు భూమిలో కూడా నమేమవారి 

కొరకు ఎన్నా నిదరశన్నలు (ఆయాత్) 

ఉన్నాయి.  

21. మరియు సవయంగా మీలో కూడా 

ఉన్నాయి. ఏమీ? మీరు చూడలేరా? 7  

22. మరియు ఆకాశంలో మీ జీవన్నప్రధ 

మరియు మీకు వాగాద నం చేయబ్డినది ఉంది.  

23. కనక భూమాాకాశాల పాభువు స్కకి్తగా! 

నిశచయంగా, ఇది సత్ాం. మీరు మాటాల డ 

గ్లుగ తునాంత్ (సత్ామిది)!  

24. ఏమీ? ఇబాాహీమ్ యొకక గౌరవ 

నీయులైెన అతిథుల గాధ నీకు చేరిందా? 8  

25. వారు అత్ని వదద కు వచిచనపుడు: 

"నీకు సల్లం!" అని అన్నారు. అత్న: 

"మీకూ సల్లం!" అని జవాబిచిచ: "అపరిచిత్ 

వాకిుల్లల  ఉన్నారే," (అనకున్నాడు).  

 

పశాచతా్యప్రనిా అంగీకరిసా్కన. క్షమాపణ వేడుకునే వారు ఎవరైన్న ఉన్నారా? నేన వారిని 

క్షమిసా్కన. ఏమీ? ఎవరైన్న ఏవైన్న కోరుకునేవారున్నారా? నేన వారి కోరికలన 

పూరిిచేసా్కన. ఇల్ల తెలల వారే వరకు పాశిాసాూ ఉంటాడు.' ('స'హీ'హ్ ముసిల ం) చూడండి, 

3:17.  

6) మ'హాూమ్లకు: అంటే ఆవశాకత్ ఉండి కూడా యాచించ్ని వారిక్త, ఆగ్త్ాపరులకు.  

7) చూడండి, 45:4.  

8) ఇబాాహీమ్ ('అ.స.) గాథ కోసం చూడండి, 11:69 మరియు 15:51. ఈ ఆయాతులు 

అవత్రింపజేయబ్డే వరకు ఈ గాథ దైవపావకి ('స'అ.స.)కు తెలియదు. కాబ్టిట  వ'హీ 

దావరా తెలుపబ్డుతోంది.  

 ٘ م هله اَمم   َوٰفه ئ
ا  هلسَّ ل  َحقٌّ  هههمم  َوال

رُ  مَمحم        وممه َوال
َرم  َ َوٰفه اْلم هلمُمومقهنهْيم  يحض  ضه اٰيٰت  ل 

 

 ٘ م كُ َوٰفه ُ َفََل ُتبم اَ محش  مم  اَنمُفسه َن  َصه   وم

َوَما  رهزمقُُكمم  َما ءه  السَّ َوٰفه 
َن     تُومَعُدوم

ه فَوَ  َلَقٌّ    َرب  اهنَّهه  َرمضه  َواْلم َما ءه  السَّ
هثمَل  َن ا٘  مَ م  ُقوم  خجم  اَنَُّكمم َتنمطه

يمُث َضيمفه اهبمرٰ   َهلم اَتٰىَك  ههيمَم َحده
 َ َرمهْيم مُمكم  يمل ال

ُ َفَقا ا َعلَيمهه  ذم َدَخلُوم اه  اَل قَ محش  ا وما َسلٰمً ل
َن  نمَكُروم مجت قَومم  مُّ    َسلٰم 
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26.  త్రువాత్ అత్న త్న ఇంటిలోక్త పోయి 

బ్లిసిన (వేయించిన) ఒక ఆవుదూడన 

తీసుకొని వచాచడు.  

27. దానిని వారి ముందుకు జరిప: "ఏమీ? 

మీరందుకు తినటం లేదు?" అని అడిగాడు.  

28. (వారు తినకుండా ఉండటం చూసి), 

వారి నండి భ్యపడాాడు. 9 వారన్నారు: 

"భ్యపడకు!" మరియు వారు అత్నిక్త 

జాానవంతుడైన కుమారుని శుభ్వారి 

నిచాచరు.  

29. అపుుడత్ని భారా అరుసాూ వారి 

ముందుకు వచిచ, త్న చేతిని నదుటి మీద 

కొటుట కుంటూ: "నేన ముసలిదానిా, 

గొడాాలన కదా!" అని అనాది.  

30. వారన్నారు: "నీ పాభువు ఇల్లగే 

సెలవిచాచడు! నిశచయంగా, ఆయన మహ్న 

వివేకవంతుడు, సరవజాుడు!"   

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

 

9) ఇంటిక్త వచిచన అతిథులు ఆహ్నరం తినకపోవడం చూసి, వారు సహృదయంతో రాలేదు! 

ఏదో ఆపద నిలబెటుట టకైతే రాలేదు కదా! అని భ్యపడాాడు.  

----- 

ٍل   هعهجم ب فََجا َء  لهٖه  اَهم  
٘
اهٰٰل فََراَغ 
 ٍ   يحض َسمهْيم

 اهََلمهه 
بَهه٘ َن  مم قَ َفَقرَّ   يمن اَل اََْل تَامُكُلوم

مه  يمَفةً فَاَومَجَس  خه َْل قَالُوم محش  نمُهمم  ا 
ه محش ََّتَفم  ُه ب وم ُ    لهيمٍم ُغلٍٰم عَ َوبَِشَّ

 
تم َراَتُ َبلَته امم فَاَقم  ٍة فََصكَّ م ََصَّ هه ِفه

ز  َعقهيمم   َهَها َوقَالَتم َعُجوم   وَجم
 

قَاَل   حمل  هكه َكٰذل   وَ هُ   اهنَّهه   محش َربُّكه قَالُوما 
   كهيمُم المَعلهيمُم المَ 

 


