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 58. సూరహ్్ అల్్-ముజాదిలహ్్ 

అల్-ముజాది(ద)లహ్: వాదించటం. ఇస్ల ాంకు ముాందు 'అరబ్బులలో స్త్ర ీలపై జరిగే 

అన్యాయాన్ని గురిాంచి మరియు దాన్నన్న న్నషేధాంచడాం గురిాంచి ఇాందులో వివరిాంచ 

బడాంది. ఇది దాదాపు 4-5 హిజీ్రలో అవతరిాంపజేయబడాంది. ఇది బహుశా సూరహ్ 
అల్-అహ్జాబ్ (33) కాంటే ముాందు అవతరిాంపజేయబడాంది. 22 ఆయాతులున్ి 

ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నాండ తీసుకోబడాంది. ఈ సమూహపు 10 

(57-66) మదీనహ్ సూరాహ్లలో ఇది 2వది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. [(*)] వాసర వాన్నకి, తన్ భరత న గురిాంచి 

నీతో వాదిస్తు నన మరియు అల్లల హ్తో మోర 

పట్టు కుాంట్టన్ి ఆ స్త్ర ీ మాటలు అల్లల హ్ 
విన్యిడు. 1   అల్లల హ్ మీ ఇదద రి సాంభాషణ 

విాంట్టన్యిడు. న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ సరవాం 

వినేవాడు, సమసర ాం చూసేవాడు.  

2. మీలో ఎవరైతే తమ భారాలన "జిహార్  

దావరా దూరాంగా ఉాంచుతారో! అల్లాంటి వారి 

భారాలు, వారి తలుల లు కాలేరు. వారిన్న 

కన్ివారు మాతర మే వారి తలుల లు. 2  

మరియు  న్నశ్చయాంగా, వారు అనచితమైన్ 

మరియు అబదధ మైన్ మాట 

 

1) ఇకకడ 'ఖౌలహ్ బిన్తర  మాలిక్ బిన్ స''అలబహ్ (ర. 'అనా్య)న ఆమ భరత  ఔస్ బిన్ 'స్మిత్ 

(ర'ది.'అ.) ''జిహార్ చేసిన్ాందుకు ఆమ మొరపట్టు కుాంట్టాంది. దాన్నకి అల్లల హ్ (సు.త.) 

ఆదేశ్ాం వచిచన్ తరువాత, అది న్నర్మూలిాంచబడన్ విషయాం ఈ సూరహ్ యొకక 1-4వ 

ఆయతులలో పేర్కకన్బడాంది. ''జిహార్ - అాంటే, ''నీ వీపు న్యకు న్య తలిల  వీపు వాంటిది.'' 

అన్న తన్ భారాన తాకకుాండా దూరముాండటాం. మరియు ఆమకు విడాకులు కూడా 

ఇవవకుాండా ఉాండటాం. ఆమ దైవపీవకత  ('స'అ.స.) దగ్గ రకు వచిచ ఈ ఆచారాన్ని గురిాంచి 

వాదుల్లడాంది. అపుుడు ఈ ఆయాతులు అవతరిాంపజేయబడాాయి. (అబూ-దావూద్) 

ఇాంకా చూడాండ, 33:4. స్త్ర ీ తన్ భరత  నాంచి  విడాకులు తీసుకోగోరితే దాన్నకి సాంబాంధాంచిన్ 

ఆదేశాన్నకి చూడాండ, 2:229. దాన్నన్న  ఖుల్'అ అాంటారు.  

2) మీరు ''జిహార్ అన్ిాంత మాతార నేి మీ భారాలు మీ తలుల లు కారు, మిమూలిి కన్ివారే 

మీ తలుల లు.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
َل   اّلٰله َسمهَع  قَدم   م   قَوم ته

َ الَّ ته هَك دها     ل
م  ْ٘ اهََل    فه م َتكه َها َوتَشم اّلٰله  حمط وَ اّلٰله َزومجه

َما  َركه ََتَاوه َمعه  َسمهيمع ٌۣ   اّلٰلَ اهنَّ  محش  يَسم
يم        بَصه

مه  َن  وم يهٰظههره هيمَن  مم  اََّلَّ هنم نمكه   م 
ٰهتهههمم  اهمَّ نَّ  هه ا  مَّ هههمم  هَسآئ اهنم محش  ن 

مم  ٰهتههه  اهمَّ
ٓ الٰ اهَّلَّ  نَ وَ يم  ـ ه   مم هه نَّ َواه   محشمم هه ََلم

له َلَ  المَقوم هَن  م  نمَكًرا  مه َن  هوم ل وم قه
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పలుకుతున్యిరు. మరియు న్నశ్చయాంగా, 

అల్లల హ్ మన్నిాంచేవాడు, క్షమాశీలుడు.  

3. మరియు ఎవరైతే తమ భారాలన 

"జిహార్ దావరా దూరాం చేసి, తరువాత తమ 

మాటన వారు ఉపసాంహరిాంచుకోదలిసేర ! 
వారిదద రు ఒకరి నొకరు తాకక ముాందు, ఒక 
బాన్నసన విడుదల చేయిాంచాలి. 3 ఈ విధాంగా 

మీకు ఉపదేశ్మివవబడుతోాంది. మరియు 

మీరు చేసుర న్ిదాంతా అల్లల హ్ ఎరుగున.  

4. కాన్న ఎవడైతే ఇల్ల చేయలేడో, అతడు 

తన్ భారాన తాకక ముాందు, రండు నెలలు 

వరుసగా ఉపవాసముాండాలి. ఇది కూడా 

చేయలేన్నవాడు, అరవై మాంది న్నరుపేదలకు 

భోజన్ాం పటాు లి. ఇదాంతా మీరు అల్లల హ్న 

మరియు ఆయన్ పీవకత న దృఢాంగా 

విశ్వసిాంచటాన్నకి. మరియు ఇవి అల్లల హ్ 
న్నరణ యిాంచిన్ హదుద లు. సతా-తిరస్కరులకు 

బాధాకరమైన్ శిక్ష పడుతుాంది.  

5. న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ మరియు ఆయన్ 

పీవకత న వాతిరేకిాంచేవారు, తమకు పూరవాం 
గ్తిాంచిన్ వారు అవమాన్నాంపబడన్ట్టల  

అవమాన్నాంపబడతారు. మరియు వాసర వాన్నకి 
మేము సుషు మైన్ సూచన్లన (ఆయాత్ 
లన) అవతరిాంపజేశాము. మరియు 

సతా-తిరస్కరులకు అవమాన్కరమైన్ శిక్ష 

పడుతుాంది.  

6. అల్లల హ్ వారాందరినీ మరల బీతికిాంచి 

లేపి, వారు చేసిాందాంతా వారికి తెలిపే రోజున్ 

వారు (తాము చేసిాందాంతా) మరచిపోయి 

ఉాండవచుచ, కాన్న అల్లల హ్ అాంతా లెకకపటిు  

 
3) ఇకకడ దాన్న పరిహారాం చెపుబడుతోాంది. ఒక బాన్నసన విడుదల చేయిాంచాలి, లేక రండు 

నెలలు ఎడతెగ్కుాండా ఉపవాస్లుాండాలి, లేక 60 మాంది పేదలకు, పీతి వాన్నకి 2 ముద్లు 

అాంటే 1.25 కిలో గాాములు ధాన్ాాం ఇవావలి లేక కడుపు న్నాండా అన్ిాం తిన్నపిాంచాలి. 

వారాందరికీ ఒకేస్రి తిన్నపిాంచన్వసరాం లేదు. వేరేవరు సమయాలలో తిన్నపిాంచవచుచ. 

(ఫ’తా్ అల్-ఖదీర్). 

ًرا وم ر     اّلٰلَ َواهنَّ محش َوزه وم وٌّ َغفه   لََعفه
يهظٰ  هيمَن  ثهمَّ وم ههره َواَّلَّ هههمم  هَسآئ ن  مهنم    َن 

وم  وم َيعه َرَقَبٍة ده رهيمره  َفَتحم وما 
ه قَال هَما  ل َن 
يَّ  اَنم  َقبمله  هنم    مم ذٰلهكه محش  ا َتَمآسَّ م 

وم عَ تهوم  ه ظه ب َن   اّلٰله وَ   محشه  َن  َملهوم َتعم هَما  ب
    َخبهيم  

َريمنه   َشهم َيامه  فَصه ََيهدم  َّمم  ل َفَمنم 
َقبمله   مهنم  ه  هَعْيم َتَتاب ا يَّ   اَنم مه محش َتَمآسَّ

َّمم   ل َتطه َفَمنم  فَ يَسم َ عم  هْيم ت  سه َعامه  اهطم
كهيمًنا  مهنهوما  محش  مهسم هؤم ِله هَك  ها ذٰل   ّلٰله ب
له   وم هلم   محشَورَسه ده ده حه   َك َوت   محشاّلٰله   وم

مم   كٰفهرهيمَن َعَذاب  اَله
هلم    َول

َن   وم َآدُّ ُيه هيمَن  اَّلَّ َلٗ   اّلٰلَ اهنَّ  وم َورَسه
َكَما   بهتهوما  به كه مهنم    َت كه هيمَن  اَّلَّ

هنٍٰت اَنم َوقَدم    َقبملهههمم  بَي  اٰيٍٰتٌۣ   ْ٘ َا
محش َزْلم

هه  كٰفهرهيمَن َعَذاب  مُّ
هلم  ممه  ْيم  َول
 

َيبم  مم   يمًعا ََجه  اّلٰله   مه َعثههه يَومَم  هئههه َفيهنَب 
َعمهلهوما هَما  ٰصىهه  محش  ب هه   اّلٰله اَحم وم محش  َونَسه

ٍء َشههيمد  اّلٰله وَ  ه ََشم
 خجم  لََعٰ كه 
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ఉాంచుతాడు. మరియు అల్లల హ్యే పీతీ 

దాన్నకి స్కిి.  

7. ఏమీ? నీకు తెలియదా? న్నశ్చయాంగా, 

ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో నన్ి 

సరవమూ అల్లల హ్కు తెలుసున్న్న? ఏ 

ముగుగ రు కలిసి రహసా సమాలోచన్లు చేసూర  

ఉన్యి ఆయన్ న్యలుగ్వ వాడగా ఉాంటాడు. 

మరియు ఏ అయిదు గురు రహసా 
సమాలోచన్లు చేసూర  ఉన్యి ఆయన్ ఆరవ 

వాడగా ఉాంటాడు. మరియు అాంతకు తకుకవ 

మాంది గానీ లేక అాంతకు ఎకుకవ మాంది గానీ 

ఉన్యి ఆయన్ వారితో తపుక ఉాంటాడు. 4  

వారు ఎకకడ ఉన్యి సరే! తరువాత ఆయన్ 

పున్రుతాాన్ దిన్మున్ వారు చేసిన్ కరూలన 

వారికి తెలుపుతాడు. న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ 

కు పీతి విషయాం గురిాంచి బాగా తెలుసు.  

8. ఏమీ? నీకు తెలియదా (చూడటాం 

లేదా)? రహసా సమాలోచన్లిి న్నషేధాంచటాం 

జరిగిన్పుటికీ! వారు – వారికి న్నషేధాంచ 

బడన్ దాన్ననే – మళ్ళీ చేసుర న్యిరన్న? 5 

మరియు వారు రహసాాంగా – పాపాం చేయడాం, 

హదుద లు మీరి పీవరిత ాంచడాం మరియు పీవకత  
ఆజఞ లన ఉలల ాంఘాంచడాం గురిాంచి – 

సమాలోచన్లు చేసుర న్యిరన్న! (ఓ 

ము'హమూద్!) నీ వదద కు వచిచన్పుడు, 

అల్లల హ్ కూడా నీకు సల్లాం  చేయన్న విధాంగా, 

 

4) అాంటే అల్లల హ్ (సు.త.) తన్ జాఞ న్ాంతో వారితో ఉాంటాడు.  

5) ఈ ఆయత్ మదీన్హ యొకక యూదులన మరియు కపట విశావసులన గురిాంచి 

పలుకు తుాంది. వారు ఉన్ి చోటి నాండ ముసిల ాంలు పోతూ ఉాంటే, వారు గుసగుసల్లడేవారు, 

దాన్నకి ముసిల ాంలు, వారు తమన గురిాంచి ఏదైన్య దురాలోచన్లు చేసుర న్యిరేమో! లేక 

ముసిల ాంల సైన్ాాం మీద ఏదైన్ శ్తుర వుల సైన్ాాం దాడచేసి వారికి న్షు ాం కలిగిాంచిాందేమో! అన్న 

భయపడేవారు, కావున్ దైవపీవకత  ('స'అ.స.) ఇటిు  గుసగుసలన న్నషేధాంచారు. అయిన్య 

వారు కాంతకాలాం తరు వాత మళ్ళల  పీారాంభాంచారు. ఆ సాందరభాంలోనే ఈ ఆయత్ 

అవతరిాంపబడాంది. చూ. 4:114.  

 
 
َ اَ  اَنَّ  ل تََر  لَ   اّلٰلَ مم  َما  َيعم فه مه 
َرمضه ال اَّلم فه  َوَما  ٰموٰته  َما محش  سَّ

موٰ  َّنَّ مهنم  نه  وم هه يَكه اهَّلَّ  ثَلَٰثٍة    وَ ي 
ه  َوََّل مم هه عه َراب َو  سَ َخم     هه اهَّلَّ  ٍة 

َوََّلْ٘  هَك  ذٰل مهنم  ٰٰن  اَدم َوََّلْ٘  مم  هه َسادهسه
َما  اَيمَن  مم  َمَعهه َو  هه اهَّلَّ  ََثَ  اَكم

عَ مجت  وماََكنه  هَما  ب هئهههمم  يهنَب    يَوممَ   مهلهوماثهمَّ 
ٍء    اّلٰلَ اهنَّ  محش  المقهيَٰمةه ََشم ه 

ل  بهكه
   َعلهيمم  

اهََل  تََر  ه  اَلَمم  وم نه َن  يم اَّلَّ عَ هه نه  ا 
وما اْلَّ  نههه هَما  ل َن  وم ومده َيعه ثهمَّ  ٰوي  جم

َوانه  دم عه
َوالم ثممه  ه هاَّلم ب َن  َويَتَنَٰجوم َعنمهه 

ال َيته  َجآءهومَك حمس  له وم رَّسه َوَمعمصه َواهَذا 
ه َحيَّ  ب َ ومَك  ل ههه  َما  ب هَك  َي  ُيه حمل  اّلٰله مم 

سه  ْ٘ اَنمفه م َن فه هوم ل وم ه َويَقه ََّل يهَعذ  بهَنا ههمم لَوم
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వారు నీకు సల్లాం చేసూర , తమలో తాము ఇల్ల 

అనకుాంటారు: 6  "మేము పలికే మాటలకు 

అల్లల హ్ మమూలిి ఎాందుకు శికిిాంచటాం 
లేదు?" వారికి న్రకమే చాలు, వారాందులో 

పీవేశిస్ర రు. ఎాంత ఘోరమైన్ గ్మాసా్న్ాం!  

9. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు రహసా 

సమాలోచన్లు చేసేర  – పాపకారాాలు, 

హదుద లు మీరి పీవరిత ాంచటాం మరియు పీవకత  

ఆజఞ లన ఉలల ాంఘాంచటాం గురిాంచి కాకుాండా – 

పుణా కారాాలు మరియు దైవభీతికి సాంబాంధాం 

చిన్ విషయాలన గురిాంచి మాతర మే (రహసా 

సమాలోచన్లు) చేయాండ. మరియు అల్లల హ్ 

పటల  భయ-భకుత లు కలిగి ఉాండాండ. ఆయన్ 

సన్నిధలోనే మీరు సమావేశ్పరచబడతారు.  

10.  న్నశ్చయాంగా, రహసా సమాలోచన్ 

షై'తాన్ చేషు యే. 7  అది విశావసులకు దుుఃఖాం 

కలిగిాంచటాన్నకే! కాన్న అల్లల హ్ అనమతిలేన్నదే 

అది వారికి ఏ మాతర ాం న్షు ాం కలిగిాంచజాలదు.8  

మరియు విశావసులు కేవలాం అల్లల హ్ మీదే 

న్మూకాం ఉాంచుకోవాలి.  

11. ఓ విశావసుల్లరా సమావేశాలలో (వచేచ 

వారికి) చోట్ట కలిుాంచమన్న మీతో 

అన్ిపుుడు, మీరు జరిగి చోట్ట కలిుసేర , 

అల్లల హ్ మీకు విశాలమైన్ చోట్టన 

 
6) అల్లల హ్ (సు.త.) మిమూలిి పరసురాం 'అససల్లము'అలైెకుమ్ వ ర'హ్మతుల్లల హ,' 

మీకు శాాంతి కలుగు గాక! అన్న, చెపుుకోాండ. అన్న ఆజాఞ పిాంచాడు. కాన్న యూదులు దైపపీవకత  

('స'అ.స.)న చూసిన్పుుడు: 'అస్సము 'అలైెకుమ్.' అాంటే మీకు చావు వచుచ గాక! అన్న 

అనే వారు. కావున్ దైవపీవకత  ('స'అ.స.) అల్లాంటి  వారికి: 'వ 'అలైెకుమ్.' అన్న జవాబివవాండ, 

అన్న అన్యిరు. అాంటే మీరన్ిదే మీకు! ('స'హీ'హ్ బ్బ'ఖారీ, 'స'హీ'హ్ ముసిల ాం).  

7) ఒకవేళ మీరు ముగుగ రు ఒకేచోట ఉాంటే, మీరు మీలో ఒకడన్న విడచి మిగ్తా ఇదద రు 

పరసురాం గుసగుసల్లడుకోరాదు, అది మూడోవాణ్ణణ  చిాంతకు గురిచేసుర ాంది. ('స. ముసిల ాం, 'స  

బ్బ'ఖారీ) అతడు అనమతి ఇసేర , మిగ్తా ఇదద రు ఏకాాంతాంలో మాటాల డుకోవచుచ!  

8) చూడాండ, 14:22. 

همَ   ّلٰله ا وم نَ ا  ب مجت  محش  له قه َجَهنَّمه مم  بههه َحسم
َنَها  لَوم ه مجت يَصم يم مَمصه       فَبهئمَس ال

 
اهذَ  ْ٘ا  اَٰمنهوم هيمَن  اَّلَّ تَ يْٰ٘اَيَُّها  َجيمتهمم ا نَ ا 

تَتَنَ  ه َجوم ا فَََل  هاَّلم ب َوانه ثممه  ا  دم عه
َوالم
له َوَتنَ  وم َيته الرَّسه ه ا َوَمعمصه ه َجوما ب به 

م ال
وٰ  واتَّ َوامحش  يَواِلَّقم ه  اّلٰلَ   قه اهَلمهه اَّلَّ  ْ٘ يم

َن  وم مََشه   َته
 

يمٰطنه   الشَّ مهَن  ٰوي  اْلَّجم اهنََّما 
َولَيم  اَٰمنهوما  هيمَن  اَّلَّ َن  زه َحم َس  له

ه  اهَّلَّ  َض ب َشيمـ ًا  هههمم  هاهذمنه  آر  محش  اّلٰله ب
َن   اّلٰله لََعَ وَ  مهنهوم ؤم ممه ه ال

  فَلمَيَتَوَّكَّ

هيمنَ يْٰ٘  اٰمَ اَيَُّها اَّلَّ ْ٘ا  نه   مم    يمَل قه ا  ذَ اه وم لَكه
وما   فَافمَسحه مَمٰجلهسه  ال فه  وما  حه َتَفسَّ

َسحه   مم   اّلٰله َيفم قهيمَل مجت  لَكه َواهَذا 
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పీస్దిస్ర డు. 9  మరియు ఒకవేళ మీతో 

(న్మా'జ్ లేక జిహాద్కు) లేవాండ అన్న 

చెపుబడతే! మీరు లేవాండ. మరియు మీలో 

విశ్వసిాంచిన్ వారికి మరియు జాఞ న్ాం 

పీస్దిాంచబడన్ వారికి అల్లల హ్ ఉన్ిత 

సా్న్యలన పీస్దిస్ర డు. 10   మరియు మీరు 

చేసేదాంతా అల్లల హ్ బాగా ఎరుగున.  

12.  ఓ విశావసుల్లరా! మీరు పీవకత తో 

ఏకాాంతాంలో మాటాల డదలిసేర , మీ సాంభాషణకు 

ముాందు, ఏదైన్య కాంత దాన్ాం చేయాండ. ఇది 

మీ కరకు ఉతర మమైన్ది మరియు చాల్ల 

శా్రషఠ మైన్ది. కాన్న (ఒకవేళ దాన్ాం చేయటాన్నకి) 

మీ వదద  ఏమీ లేకపోతే, న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాపీదాత అన్న 

తెలుసుకోాండ.  

13.  ఏమీ? మీరు (పీవకత తో) మీ ఏకాాంత 

సమాలోచన్లకు ముాందు దాన్యలు 

చేయవలసి ఉన్ిదన్న భయపడుతున్యిరా? 

ఒకవేళ మీరు అల్ల (దాన్ాం) చేయకపోతే 

అల్లల హ్ మిమూలిి మన్నిాంచాడు, కావున్ 

మీరు న్మా'జ్న న్తలకలుాండ మరియు 

విధదాన్ాం ('జకాత్) ఇవవాండ. అల్లల హ్ 

మరియు ఆయన్ పీవకత కు విధేయులుగా 

ఉాండాండ. వాసర వాన్నకి మీరు చేసేదాంతా అల్లల హ్ 

కు బాగా తెలుసు. (1/8)  

 

9) ఈ సమావేశాలు ధరూ సమావేశాలు జుమ'అహ్ లేక ఇతర సమావేశాలు కావచుచ! 

మొదట వచిచన్ వారు విడవిడగా దూరాం దూరాంగా కూరుచాంటే తరువాత వచేచవారికి చోట్ట 

దొరుకు తుాంది. దైవపీవకత  పీవచన్ాం: 'ఏ వాకిత కి కూడా మర్కక వాకిత న్న ఆతన్న చోట్టనాండ లేపి 

కూరోచవటాం సభాత కాదు. కావున్ మీరు సమావేశ్ాంలో కూరుచన్ిపుుడు దూరాం దూరాంగా 

కూరోచాండ.' ('స'హీ'హ్ బ్బ'ఖారీ, 'స'హీ'హ్ ముసిల ాం).  

10) దైవపీవకత  ('స'అ.స.) పీవచన్ాం: ఒక భకిత  పరున్న ('ఆబిద్)పై ఒక జాఞ న్వాంతున్న ('ఆలిమ్) 

యొకక ఆధకాత పూరిణ మ రాతిర లో, న్క్షతార లపై చాందీున్నకి ఉాండే ఆధకాత వాంటిది. 

(ఇబ్ని-'హాంబల్, అబూ-దావూద్, తిరిూజ్ర', న్స్యీ',ఇబ్ని-మాజా. మరియు దారిమీ). 

ه  مُشه فَان ا  وم ه مُشه َفعه  ا  وم ان هيمنَ   اّلٰله يَرم   اَّلَّ
مهنم اَٰمنهوم  مم ا  تهوا    حملكه اهوم هيمَن  َواَّلَّ

نَ   اّلٰله وَ محش  المعهلمَم َدرَٰجٍت  َملهوم هَما َتعم  ب
    يم  َخبه 

نَ   َها يُّ اَ يْٰ٘  اهَذا  ْ٘ا  اَٰمنهوم هيمَن  َجيمتهمه ا اَّلَّ
يََديم    َ بَْيم وما  مه ه َفَقد  َل  وم الرَّسه

َصَدقَةً  مم  هَك محش  ََّنمٰوىكه  َخيم    ذٰل
َهره  مم َواَطم مم َته فَاهنم محش  لَّكه

َّ هنَّ ده  ل ا فَا وم
يمم   اّلٰلَ  ر  رَّحه وم     َغفه

تهمم  َفقم وما  َءاَشم مه ه تهَقد  اَنم    َ   َديم يَ   بَْيم
مم وٰ ََّنم  لَمم محش  َصَدقٍٰت   ىكه فَاهذم 

َوتَاَب   َعلهوما  مم    اّلٰله َتفم َعلَيمكه
كٰوةَ   الزَّ َواٰتهوا  لٰوَة  الصَّ وا  فَاَقهيممه

وا  يم اَطه وَ  َلٗ   اّلٰلَ عه وم   اّلٰله وَ محش  َورَسه
َن َخبهيم ٌۣ  َملهوم هَما َتعم  خجم  ب
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14. * ఏమీ? అల్లల హ్ ఆగా్హాన్నకి గురి 

అయిన్ జాతి వారి వైపుకు మరలిన్ వారిన్న 

నీవు చూడ లేదా? వారు మీతో చేరిన్వారు 

కారు మరియు వారితోన చేరిన్వారు కారు. 

వారు తెలిసి కూడా అసతా పీమాణాం 

చేసుర న్యిరు.  

15. అల్లల హ్ వారి కరకు కఠిన్ శిక్షన 

సిధధ పరచి ఉాంచాడు. న్నశ్చయాంగా, వారు చేసే 

పనలనీి చాల్ల చెడావి.  

16. వారు తమ పీమాణాలన డాలుగా 

చేసుకన్న (పీజలన) అల్లల హ్ మారగ ాం నాండ 

న్నరోధసుర న్యిరు, కావున్ వారికి అవమాన్కర 

మైన్ శిక్ష పడుతుాంది.  

17. అల్లల హ్ (శిక్ష) నాండ కాపాడటాన్నకి, 

వారి సాంపదలు గానీ, వారి సాంతాన్ాం గానీ, 

వారికి ఏ మాతర ాం పన్నకిరావు. ఇల్లాంటి వారే 

న్రకాగిి వాసులు. అాందులో వారు 

శాశ్వతాంగా ఉాంటారు.  

18. అల్లల హ్ వారాందరినీ మరల బీతికిాంచి 

లేపిన్ రోజు, వారు మీతో పీమాణాలు చేసిన్ట్టల  

ఆయన్ (అల్లల హ్) ముాందు కూడా పీమాణాలు 

చేస్ర రు. మరియు దాన్న వలన్ వారు మాంచి 

సాితిలో ఉన్యిరన్న భావిస్ర రు. జాగా్తర ! 

న్నశ్చయాంగా, ఇల్లాంటి వారే అసతావాదులు!  

19. షై'తాన్ వారిపై పీాబలాాం పాందిన్ాందు 

వలన్ వారిన్న అల్లల హ్ ధాాన్ాం నాండ మరపిాంప 

జేశాడు. అల్లాంటి వారు షై'తాన్ పకిాన్నకి 

చెాందిన్వారు. జాగా్తర ! షై'తాన్ పకిాన్నకి చెాందిన్ 

వారు, వారే! న్నశ్చయాంగా న్షు పోయే వారు.  

هيم  اَّلَّ اهََل  تََر  قَوممً اَلَمم  َّوما  تََول ا َن 
مم  يمههمم َعلَ   اّلٰله   َب َغضه  هه َما  محش 

مم  مهنمهه َوََّل  مم  هنمكه َن   حملم  وم لهفه َويَحم
َن  وم لَمه مم َيعم َكذهبه وَهه

      ممه لََعَ الم

يمًدا  ّلٰله ا  اََعدَّ  مم َعَذابًا َشده مم   محشلَهه اهنَّهه
َن  َسآَء َما  َملهوم    ََكنهوما َيعم

ْ٘ا اَيمَمانَ  وم َذه نًَّة فََصدُّ اهَّتَّ مم جه   ا َعنم وم هه
ههْيم   فَ   اّلٰله  له َسبهيم  مم َعَذاب  مُّ   لَهه
 

َوََّلْ٘  مم  ههه َوال اَمم مم  َعنمهه  َ تهغمِنه لَنم 
هَن   م  مم  ََّلدههه ٰٓئهَك  محش  ـ ًا َشيم   اّلٰله اَوم اهول
ٰحبه اْلَّاره  مم فهيم محش  اَصم ه هه َن  َها ٰخله   وم

مه   َن ََجهيمًعا فَ   اّلٰله يَومَم َيبمَعثههه وم لهفه َيحم
كَ  َُيم مَ َلٗ  نَ له ا  وم   مم كه لَ   فه

ََشم َويَ  لََعٰ  مم  اَنَّهه َن  َسبهوم اَََّلْ٘ محش  ءٍ حم
َن  بهوم مه المكٰذه مم هه    اهنَّهه

يم  الشَّ َعلَيمههمه  َوَذ  َتحم   ٰطنه اهسم
َر  فَ  ذهكم مم  ٰٓئهَك محش  اّلٰله اَنمٰسىهه   اهول

ا يمٰطنه حهزمبه  زمَب محش  لشَّ حه اهنَّ  اَََّلْ٘ 
مه  يمٰطنه هه َن الشَّ وم ه ِٰسه    اْلم
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20. న్నశ్చయాంగా, ఎవరైతే అల్లల హ్ 

మరియు ఆయన్ పీవకత న వాతిరేకిస్ర రో! 

అల్లాంటి వారే, పరమ నీచులలో చేరిన్ వారు.  

21. "న్నశ్చయాంగా, నేన మరియు న్య 

పీవకత లు మాతర మే పీాబలాాం వహిస్ర ము." అన్న 

అల్లల హ్ వీాసి పటాు డు 11  న్నశ్చయాంగా, 

అల్లల హ్ మహా బలశాలి, సరవ శ్కిత మాంతుడు!  

22. అల్లల హ్ మరియు పరలోకాన్ని 

విశ్వసిాంచే జనలలో, అల్లల హ్ మరియు 

ఆయన్ సాందేశ్హరుణ్ణణ  వాతిరేకిాంచే వారితో 

సేిహాం చేసుకునే వారిన్న నీవు పాందలేవు! 12  

ఆ వాతిరేకిాంచేవారు, తమ తాండీులైెన్య లేదా 

తమ కుమారులైెన్య లేదా తమ సోదరులైెన్య 

లేదా తమ కుాంట్టాంబాంవారైన్య సరే! 13  

అల్లాంటి వారి హృదయాలలో ఆయన్ 

విశావస్న్ని సాిరపరిచాడు. మరియు వారిన్న 

తన్ వైపు నాండ దైవపీేరిత జాఞ న్ాం (ర్మ'హ్) 

ఇచిచ బలపరిచాడు. మరియు వారిన్న కాిాంద 

కాలువలు పీవహిాంచే సవరగ వన్యలలో పీవేశిాంప 

జేస్ర డు. అాందులో వారు శాశ్వతాంగా ఉాంటారు. 

అల్లల హ్ వారి పటల  పీసనిడవుతాడు 

మరియు వారు ఆయన్ పటల  పీసని 

లవుతారు. ఇల్లాంటి వారు అల్లల హ్ పకిాన్నకి 

చెాందిన్వారు. గురుత ాంచుకోాండ! న్నశ్చయాంగా, 

అల్లల హ్ పక్షాం వారే స్ఫలాాం పాందేవారు.  

***** 

 

11) లౌ'హె-మ'హ్ఫూ''జ్లో వీాసిపటు బడన్ విధ వీాతలో ఎల్లాంటి మారుు జరగ్దు. ఇాంకా 

చూడాండ, 40:51-52.  

12) చూడాండ, 3:28, 9:24 మొదలైెన్వి.  

13) చూడాండ, 8:67.                           *** 

ه اهنَّ  اَّلَّ   َ ُيه نَ آدُّ يمَن  َلْٗ٘   اّلٰلَ   وم وم َورَسه
 َ هْيم ََذل  ٰٓئهَك فه اَّلم    اهول

م  اّلٰله َكَتَب  له لهََبَّ اَنَا َورهسه
 اهنَّ محش ََّلَغم

   قَوهيٌّ َعزهيمز   ّلٰلَ ا
   

َن  قَومًما يُّ   ََّل َتهده  مهنهوم هاّلٰله ؤم َوممه    ب َوالم
يهوَ  ره  ٰخه

َحآدَّ اَّلم َمنم  َن  وم   اّلٰلَ   آدُّ
َ َلٗ وم سه َورَ  َول اَوم   مم  اٰبَآَءهه ْ٘ا  ََكنهوم وم 

اَوم  مم  َواَنهه اهخم اَوم  مم  اَبمَنآَءهه
مم  َتهه َ يم م محش  َعشه فه َكَتَب  ٰٓئهَك   اهول

يممَ قه  ه اَّلم هههمه  ب وم
َواَ ا له مم  َن  ٍح يََّدهه وم هره ب
ه  مم َجٰنٍت َتمرهيم مهنم  محش  نمهه م  هه

له خه َويهدم
َنمٰهره خٰ ََتم  ه تهَها اَّلم َ محش  ا فهيمهَ   يمنَ له  رَضه
َعنمهه   اّلٰله  وما  َورَضه مم  ٰٓئهَك  محش  َعنمهه اهول

زمَب  محش  اّلٰله حهزمبه   مه   اّلٰله اَََّلْ٘ اهنَّ حه هه
وم  لهحه فم ممه  خجم  َن ال
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 59. సూరహ్్ అల్్-'హష్ర ్్ 

అల్-'హషీ్ర: అాంటే సమకూరచటం, సమావేశ్పరచటాం, పీోగుచేయటాం, 
కూడబ్నటు టాం, సమీకరిాంచటాం అన్న అరాాం. 3వ హిజీ్రలో ఉ'హుద్ యుదధ ాంలో 

ముసిల ాంలకు కాంత పరాభవాం కలిగిన్ాందుకు, బనూ-న'దీర్ తెగ్వారు ముసిల ాంలతో 

చేసుకున్ి ఒపుాందాన్ని తెర ాంపుకన్న, మకకహ ముషీ్రక్ ఖురైష్రలతో మైతిర  చేసుకన్న 

విశావసఘాతకాం చేసిన్ాందుకు, వారిన్న రబీ' అల్-అవవల్ 4వ హిజీ్రలో మదీన్హ్ 

మున్వవరహ్ నాండ వడలగొటిు న్ విషయాం పేర్కకన్బడాంది. (2-7). సమాజపు కన్ని 

ముఖా అాంశాలు ఇాందులో వివరిాంచబడాాయి. బనూ-న్'దీర్  తెగ్వారిన్న గురిాంచి ఈ 

సూరహ్ అవతరిాంపజేయబడాంది. కాబటిు  ఇది సూరహ్్ అన్-న'దీర్ అన్న కూడా 

అన్బడుతుాంది. ('స'హీ'హ్ బ్బ'ఖారీ). వారిలో చాల్ల మాంది సిరియాకు 

వళ్ళీపోయారు. రాండు కుట్టాంబాల వారు మాతర మే 'ఖైబర్కు పోయారు. విశావసులు, 

తాము సతాసాంధులైె దైవభీతిపరులైెతే – సాంఖాలో, ధన్సాంపతుర లలో మరియు 

యదధ  స్మాగాిలో తకుకవ ఉన్యి – సరవ శ్కిత మాంతుడు, మహా వివేకవాంతుడు 

అయిన్ అల్లల హ్ (సు.త.) వారికి తపుక సహాయాం చేస్ర డన్న న్మాూలి. 24 

ఆయాతులున్ి ఈ సూరహ పేరు 2వ ఆయత్ నాండ తీసుకోబడాంది. ఈ 

సమూహపు 10 (57-66) మదీనహ్్ సూరాహ్లలో ఇది 3 వది.    

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. ఆకాశాలలో ఉన్ి సమసర మూ మరియు 

భూమిలో ఉన్ి సమసర మూ, అల్లల హ్ 

పవితర తన కన్నయాడుతున్యియి. మరియు 

ఆయన్ సరవ శ్కిత మాంతుడు, మహా 

వివేకవాంతుడు.   

2. గా్ాంధ పీజలలోన్న సతా-తిరస్కరులన 

మొదట సమీకరిాంచిన్ (బనూ-న్'దీర్ తెగ్) 

వారిన్న, వారి గ్ృహాల నాండ వళల గొటిు న్ వాడు 

ఆయనే. 1   వారు వళ్ళల పోతారన్న మీరు ఏ 

 
1) దైవపీవకత  ('స'అ.స.) పీసా్న్ాం చేసి మకకహ నాండ మదీన్హ కు వచిచన్పుుడు మదీన్హ 

చుట్టు  పీాాంతాలలో 3 యూద తెగ్లవారు ఉాండేవారు: (i) బనూ-ఖైనుఖా'అ, (ii) 

బనూ-న'దీర్ మరియు  (iii) బనూ-ఖురై''జహ్. దైవపీవకత  ('స'అ.స.) వారాందరితో సాంధ 

చేసుకుాంటారు. (i) బనూ-ఖైనుఖా'అ తెగ్వారు తమ దౌరజ న్యాల వలల  

వడలగొటు బడతారు. దాన్నకి చూ. 59:15 వాాఖాాన్ాం-11. (ii) బనూ-న'దీర్ తెగ్వారు 3వ 

ٰنه  اّلٰله ِمْسِب   يممه  الرَّْحم   الرَّحه
ه َسبََّح   ٰ فه   ّلله َوَما  ٰموٰته  السَّ فه  َما 
َرمضه  وَ وَ مجت اَّلم َعزهيمزه  هه

َكه  الم   مه  يم اْلم
  

وَ  ه   هه ا  اَّلَّ وم َكَفره هيمَن  اَّلَّ َرَج  اَخم  ْ٘ يم
دهيَ  مهنم  كهتٰبه 

الم له  اَهم رهههمم  ا مهنم 
ه  ََشم اْلم له  َوَّ َظَننم خمش  َّله اَنم   تهمم َما 
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మాతర ాం భావిాంచ లేదు. మరియు అల్లల హ్ 

నాండ తమన తమ కోటలు తపుక 

రకిిస్ర యన్న వారు భావిాంచారు! కాన్న అల్లల హ్ 

(శిక్ష) వారు ఊహిాంచన్న వైపు నాండ, వారిపై 

వచిచ పడాంది. మరియు ఆయన్ వారి 

హృదయాలలో భయాం కలుగ్జేశాడు, కావున్ 

వారు తమ ఇాండల న తమ చేతుల్లరా 

మరియు విశావసుల చేతులతో కూడా, 

న్యశ్న్ాం చేయిాంచుకున్యిరు. కావున్ ఓ 

పరిజాఞ న్ాం (కళ్లల ) గ్ల వారల్లరా! గుణపాఠాం 

నేరుచకోాండ.  

3. మరియు ఒకవేళ అల్లల హ్ వారి 

విషయాంలో దేశ్బహిష్కకరాం వీాసి ఉాండకపోతే, 

వారిన్న ఈ పీపాంచములోనే శికిిాంచి ఉాండేవాడు. 

మరియు వారికి పరలోకాంలో న్రకాగిి శిక్ష 

పడుతుాంది.  

4. ఇది ఎాందుకాంటే, వాసర వాన్నకి వారు 

అల్లల హ్న మరియు ఆయన్ పీవకత న 

వాతిరేకిాంచారు. కాబటిు , ఎవడైతే అల్లల హ్ న 

వాతిరేకిస్ర డో! న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ (అల్లాండ 

వాన్నకి) శిక్ష విధాంచడాంలో ఎాంతో కఠినడు.  

 
హిజీ్రలో, ముసిల ాంలకు ఉ'హుద్ యుదధ  రాంగ్ాంలో కాంత న్షు ాం కలిగిన్ాందుకు, దైవపీవకత  

('స'అ.స.)తో తమ సాంధన్న తెాంపుకుాంటారు. అతన్నన్న చాంపటాన్నకి పీయతిిస్ర రు. ముషీ్రక్ 
ఖురైష్రలతో కలిసి ముసిల ాంలన పూరిత గా న్నర్మూలిాంచాలన్న పన్యిగాలు పనితారు. 

అపుుడు దైవపీవకత  ('స'అ.స.) వారితో: 'మాతో యుదధ ాం చేయటాన్నకి సిదధ పడాండ లేక 

మదీన్హ విడచి వళ్ళీపోాండ!' అనే రాండు దారులు చూపుతారు. వారు వళ్ళీపోవటాన్నకి 

ఒపుుకన్న, 10 రోజుల గ్డువు కోరుతారు. ఈ మధా వారు, కపట-విశావసుల న్యయకుడైన్ 

'అబ్బద ల్లల హ బిన్ ఉబై్నతో రహసా సమాలోచన్లు చేస్ర రు. అతడు వారితో: 'మీరు 

యుదధ ాంచేసేర  మీకు మేము రండువేల యుదధ  వీరులతో సహాయాం  చేస్ర ము. కావున్ మీ  

కోటలన వదలి వళీకాండ! ఒకవేళ ముసిల ాంలు మిమూలిి వడలగొటిు తే మేము కూడా 

మీవాంట వస్ర ము!' అన్న అాంటాడు. అపుుడు ముసిల ాంలు వారి కోటలన 21 రోజులు 

చుట్టు ముటిు  ఉాంచుతారు. 'అబ్బద ల్లల హ బిన్ ఉబై్న వారికి సహాయపడన్ాందుకు, ముసిల ాంల 

అనమతితో తాము తీసుకోగ్ల స్మాగాి తీసుకన్న వళ్ళల పోతారు. 

وما مرهجه ْ٘   َّيَّ مم َوَظنُّوم اَنَّهه ا ا  مَّ هَعته    مم ن هه
هَن   م  مم  نههه وم صه مه    اّلٰله حه   اّلٰله فَاَتٰىهه
م قَذَ وَ   بهوماسه َُيمتَ   مهنم َحيمثه لَمم   َف فه

َب  الرُّعم هههمه  ب وم
مم   قهله َتهه بهيهوم َن  مرهبهوم َّيه

مخض  َ مهنهْيم ؤم ممه ال َواَيمدهي  يمههمم  هاَيمده ب
ه  َتبه ا فَاعم َبمَصاره يْٰ٘ وم

وِله اَّلم
     اه

اَ  ََّلْ٘  َكَتَب  َولَوم َعلَيمههمه   اّلٰله نم 
فه  مم  َبهه لََعذَّ َََلَٓء  نمَيا   اْلم مم محش  اَلُّ  َولَهه

ٰ فه ا َرةه َّلم    ْلَّاره ابه اَعذَ  خه

َشآقُّوا   مم  هاَنَّهه ب هَك  َلٗ   اّلٰلَ ذٰل وم مجت  َورَسه
ه   َُّشآق  ي يم شَ   اّلٰلَ فَاهنَّ    اّلٰلَ َوَمنم    ده ده

عهَقابه 
   الم
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5. (ఓ విశావసుల్లరా!) మీరు ఏ ఖర్మజ రపు 

చెటల న న్రికి వేశారో 2   లేక ఏ ఖర్మజ రపు 

చెటల న వాటి వీేళల మీద న్నలబడేల్ల వదలి 

పటాు రో, అాంతా అల్లల హ్ ఆజఞ తోనే జరిగిాంది. 

మరియు ఇదాంతా అవిధేయులన 

అవమాన్నాంచటాన్నకి జరిగిన్ విషయాం.  

6. మరియు అల్లల హ్ తన్ పీవకత కు, వారి 

నాండ ఇపిుాంచిన్ సొముూ  (ఫయ్'అ) కరకు, 

మీరు గురాాలన గానీ ఒాంటెలన గానీ 

పరిగెతిర ాంచ లేదు. 3 కాన్న అల్లల హ్ తాన కోరిన్ 

వారిపై, తన్ సాందేశ్హరున్నకి ఆధకాత 

నొసాంగుతాడు. మరియు అల్లల హ్ పీతీదీ 

చేయగ్ల సమరాుడ (అధకారము గ్లవాడు).  

7. అల్లల హ్ తన్ పీవకత కు ఆ న్గ్రవాసుల 

నాండ ఇపిుాంచిన్ దాన్నలో (ఫయ్అ'లో), 

అల్లల హ్ కు మరియు ఆయన్ పీవకత కు 

మరియు అతన్న దగ్గ రి బాంధువులకు మరియు 

అన్యథులకు మరియు పేదలకు మరియు 

బాటస్రులకు హకుక ఉాంది. 4   అది మీలో 

ధన్వాంతులైెన్ వారి మధానే తిరగ్కుాండా 

ఉాండటాన్నకి, ఇల్ల న్నరణ యిాంచబడాంది. 

మరియు పీవకత  మీకు ఇచిచన్ దాన్నన్న 

తీసుకోాండ మరియు అతన మీకు న్నషేధాంచిన్ 

దాన్నకి దూరాంగా ఉాండాండ. అల్లల హ్ పటల  

భయభకుత లు కలిగి ఉాండాండ. న్నశ్చయాంగా, 

అల్లల హ్ శికిిాంచటాంలో చాల్ల కఠినడు.  

 

2) లీన్తున్: ఒక రకపు ఖర్మజ రపు చెట్టు . ఏ విధాంగానై్తతే అజావ, బరీి ఉన్యియో.  

3) శ్తుర వు యుదాధ న్నకిముాందే పారిపోయి వదిలేస్మగాిన్న – ఫయ్ఉ'న్ – అాంటారు. యుదధ ాంలో 

విజయాం పాందిన్ తరువాత దొరికే స్మగాిన్న – 'గనీమహ్ – అాంటారు. చూ. 8:41. 

4) యుదధ  పీారిత  (మాలె 'గ్నీమత్) నాండ, 1/5వ వాంతులో మాతర మే ఇల్లాంటి వారికి హకుక 

ఉాంది. కాన్న ఫయ్అ'లో పూరిత  ఆదాయాన్ని ఇల్లాంటి వారిలోనే పాంచాలి. ఎాందుకాంటే 

ఇకకడ యుదధ ాం చేసి గెలిచిన్ వారాంటూ ఎవర్మ లేరు.  

ته  َقَطعم م َما  ه ل  هنم  م  اَوم  مم  ومَها َنٍة  تهمه تََركم
هَها   ل وم اهصه  

لََعْٰ٘ هَمًة    اّلٰله فَبهاهذمنه  قَآئ
هخم وَ  َ قه سه َي المفٰ زه له       ْيم
 

اَفَآَء    ْ٘ مم   اّلٰله َوَما مهنمهه له   وم رَسه لََعٰ 
ََّل  وَّ َخيمٍل  مهنم  َعلَيمهه  تهمم  اَومَجفم  ْ٘ َفَما

نَّ    ََكٍب ره  لٰكه هطه   اّلٰلَ وَّ هَسل  لَٗه ي رهسه  
َّشَ لََعٰ  ي َمنم  ه    اّلٰله وَ محش  آءه  

كه  لََعٰ 
يمر   ٍء قَده    ََشم

اَفَآَء    ْ٘ وم لََعٰ   اّلٰله َما رَسه له مهنم    له    اَهم
ٰري   هي    هه فَلهلٰ المقه َوَّله له  وم هلرَّسه َول

َوابمنه  ه  َمٰسكهْيم
م َوال َتٰٰٰم  َوالم ٰٰب  رم المقه

بهيم  لًَةٌۣ     حملله السَّ وم َن ده وم َ   ََكم ََّل يَكه بَْيم
 َ مه اَّلم نهَيآءه  مم غم مه  محش  نمكه اٰتٰىكه  ْ٘ َوَما

وم  ذه فَخه له  وم مم  الرَّسه نَٰهىكه َوَما  ههمجت 
وا  اتَّ وَ مجت  اوم انمَتهه فَ نمهه  عَ    اّلٰلَ اهنَّ  محش  اّلٰلَ قه

عهَقابه 
يمده الم  يمل  َشده
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8. (దాన్నలో నాండ కాంత భాగ్ాంపై) తమ 

ఇాండల  నాండ మరియు తమ ఆసిర పాసుర ల నాండ 

వళీగొటు బడ, వలస వచిచన్ (ముహాజిర్ 
లకు) పేదవారికి కూడా హకుక ఉాంది. వారు 

అల్లల హ్ అనగా్హాన్ని మరియు ఆయన్ 

పీసన్ితన కోరుతున్యిరు. మరియు వారు 

అల్లల హ్ మరియు ఆయన్ పీవకత కు సహాయాం 

చేసుర న్యిరు. ఇల్లాంటి వారు, వీరే 

సతావాంతులు. 5  

9. మరియు ఎవరైతే – వీరి (వలస వచిచన్ 

వారి) రాకకు పూరవమే – ఈ సా్న్ాం 
(మదీన్హ) లోనూ, విశావసాంలోనూ సాిరపడ 

ఉన్యిరో, వారికి కూడా హకుక వుాంది. 6  

వారు తమ వదద కు వలస వచిచన్ వారిన్న 

పీేమిస్ర రు. మరియు వారు (వలస వచిచన్) 

వారికి ఏమి ఇవవబడన్య, దాన్నపై తమ 

హృదయాలలో ఏమాతర ాం అసూయ 

రాన్నవవరు! మరియు తమకు అవసర 

మున్యి – తమ సొాంత (అవసరాల) మీద – 

వారికి పీాధాన్ాతన్నస్ర రు. మరియు ఎవరైతే 

ఆతూలోభాం నాండ రకిిాంచబడతారో! అల్లాంటి 

వారు, వారే! స్ఫలాాం పాందేవారు.7  

10. మరియు ఎవరైతే వారి తరువాత 

వచాచరో! వారికి అాందులో హకుక ఉాంది. వారు 

ఇల్ల అాంటారు: "ఓ మా పీభూ! మమూలిి 

 
5) ఇాందులో, ఫయ్అ' యొకక ఒక భాగాన్ని వలస వచిచన్వారికి ఇవావలన్న పేర్కకన్బడాంది. 

దాన్నతోపాట్ట వలస వచిచన్వారి (ముహాజిర్ల) గొపుతన్ాం కూడా వివరిాంచబడాంది. వారిన్న 

గురిాంచి అల్లల హ్ (సు.త.) ఇల్లాంటి ఆయత్ అవతరిాంపజేసిన్ తరువాత కూడా వారి 

విశావస్న్ని అనమాన్నాంచటాం, ఖుర్ఆన్న తిరసకరిాంచటమే! 

6) వీరు – ముహాజిర్లు మదీన్హ కు రాకముాందే – విశ్వసిాంచిన్, మదీన్హ వాసులైెన్ 

అన్యసరులు. ఫయ్'అ ధన్ాం మొదట ముహాజిర్లకు పాంచిపటు బడన్య, వీరు 

అసూయపడలేదు. 

7) 'మిమూలిి మీరు, లోభాం నాండ రకిిాంచుకోాండ. ఈ లోభమే పూరవకాలపు వారిన్న న్యశ్న్ాం 

చేసిాంది. అదే వారిన్న రకత పాతాన్నకి గురిచేసిాంది. మరియు వారు న్నష్రదధ  ('హారామ్) 
వసుర వులన, ధరూసమూతాం ('హల్లల్) చేసుకున్యిరు.' ('స'హీ'హ్ ముసిల ాం).  

هيمَن   اَّلَّ رهيمَن  ٰهجه مه
م ال َقَرآءه  هلمفه ل

وم  رهجه خم
مه اه هههمم ا دهيَ   نم ا  َوال َواَمم  رهههمم 

نَ  وم ه يَبمَتغه م  ًَل  فَضم َوانًا   اّلٰله َن    َورهضم
َن   وم ه يَنمُصه َلٗ   اّلٰلَ وَّ وم ٰٓ اهومحش  َورَسه   ئهَك ل

قه مه الٰص هه  َن ده     ممه وم
  

هيمَن َتَبوَّ  يممَ   ءهوَواَّلَّ ه اَر َواَّلم َن مهنم  ا اَلَّ
اهَلمهه  َهاَجَر  َمنم  َن  هبُّوم ُيه مم َقبملهههمم 

ره ََّل وَ  وم ده صه م  فه َن  وم ََيهده َحاَجًة    ههمم 
ه  ته م  اهوم  ْ٘ ا ههمم مَّ سه اَنمفه  

لََعْٰ٘ َن  وم هره ث َويهؤم وما 
 َ َخَص َول هههمم  ب ََكَن  َمنم  وَ خمش  َصة  ا وم 
حَّ   َق وم يُّ  مه    شه هه ٰٓئهَك  فَاهول ه   سه َنفم

َن  وم لهحه فم ممه  ممه  ال
 

ههمم   َبعمده مهنمٌۣ  َجآءهوم  هيمَن  َواَّلَّ
َن   هوم ل وم ه   ا نَ َربَّ َيقه َوان هخم َوَّله َْلَا  فهرم  َنا اغم
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మరియు మా కాంటే ముాందు విశ్వసిాంచిన్ మా 

సోదరులన క్షమిాంచు. మరియు మా 

హృదయాలలో విశావసుల పటల  దేవష్కన్ని 

కలిగిాంచకు. 8   ఓ మా పీభూ! న్నశ్చయాంగా, 

నీవు చాల్ల కన్నకరిాంచేవాడవు, అపార 

కరుణాపీదాతవు!" (1/4)  

11. * (ఓ ము'హమూద్!) కపట 

విశావసులన గురిాంచి నీకు తెలియదా? 9  

వారు గా్ాంధ పీజలలో సతా-తిరస్కరులైెన్ 

తమ సోదరులతో, ఇల్ల అాంటారు: "ఒకవేళ 

మీరు వళల గొటు బడన్టల యితే, మేము కూడా 

తపుక మీతో బాట్ట వళ్తర ము. మరియు మీ 

విషయాంలో మేము ఎవవరి మాటా విన్ము. 

ఒకవేళ మీతో యుదధ ాం జరిగితే, మేము తపుక 

మీకు సహాయపడతాము." మరియు 

న్నశ్చయాంగా, వారు అసతావాదులు, అల్లల హ్ 

యే దీన్నకి స్కిి!  

12. కాన్న (వాసర వాన్నకి) వారు (యూదులు) 

వళీగొటు బడతే, వీరు (ఈ కపటవిశావసులు) 

వారి వాంట ఎాంత మాతర ాం వళీరు మరియు 

 

8) వీరు ఫయ్అ'కు హకుకదారులైెన్ మర్కకరకాం వారు. వీరు సహాబీల తరువాత తరాం వారు 

మరియు వారి అడుగు-జాడలలో న్డచే వారు. వీరిలో తాబ'యీన్ మరియు వారిన్న 

అనసరిాంచిన్ వార్మ మరియు పున్రుతాాన్ దిన్ాం వరకు ఈమాన్లో పీవేశిాంచే వారాందర్మ 

ఉన్యిరు! ఇమామ్ మాలిక్ (ర'హూ) ఈ ఆయత్ వాాఖాాన్ాంలో అన్యిరు: 'రాఫజీ, 

ఎవరైతే  'స'హాబా (ర'ది.'అనామ్) లన దూష్రస్ర రో, వారికి  ఫయ్అ', ధన్ాంలో భాగ్ాం లేదు. 

ఎాందుకాంటే అల్లల హ్ (సు.త.) 'స'హాబా (ర'ది. 'అనామ్)లన పగుడుతున్యిడు. మరియు 

వారేమో 'స'హాబా (ర'ది.'అనామ్)లన దూష్రసుర న్యిరు.' (ఇబ్ని-కస్త్'ర్). 'ఆయి'షహ్ (ర. 
'అనా్య) కథన్ాం: మీరు 'స'హాబా (ర'ది. 'అనామ్)ల కరకు ఇసిర 'గ్ఫార్ చేయాండన్న, దైవపీవకత  

('స'అ.స.) దావరా ఆజాఞ పిాంచబడాారు. కాన్న మీరు వారిన్న దూష్రసుర న్యిరు. నేన మీ పీవకత  

('స'అ.స.)న ఇల్ల అాంట్టాండగా విన్యిన: 'ఈ జాతిలోన్న చివరి వారు తమ మొదటి వారిన్న 

శ్పిాంచన్ాంత వరకూ ఈ జాతి న్శిాంచదు!'(బ'గ్వీ ఈ 'హదీస్'న ఉలేల ఖాంచారు).  

9) ఈ ఆయాతులు (11-14లు) ముసిల ాంలు, బనూ-న్'దీర్ వారిపై దాడ చేయటాన్నకి వళల క 

ముాందు అవతరిాంపజేయబడాాయి. 

 

هيمنَ  ه   اَّلَّ ب نَا  وم َوََّل َسَبقه يمَمانه  ه
اَّلم

هنَ  ب وم
م قهله هيمنَ َتمَعلم فه هَّلَّ ا وم اَٰمنه   ا غهَلا ل 

ْ٘ نَ َربَّ  يمم  اهنَّ  ا    خجم َك َرءهومف  رَّحه
 

َن  هوم ل وم َيقه وما  نَاَفقه هيمَن  اَّلَّ اهََل  تََر  اَلَمم 
ه  اَّلَّ هههمه  َوان هخم له كَ   يمنَ َّله اَهم مهنم  ا  وم َفره

اهخم المكهتٰ  لَئهنم  َْلَخم به  تهمم  رهَجنَّ رهجم
مم   فهيمكه يمعه  نهطه َوََّل  مم  اََحًدا  َمَعكه

اه  وَّ قهوم اَبًَداحمل  ه نم  َ نم َْلَ   لمتهمم ت محش  ُصه مم نَّكه
َن  اّلٰله وَ  بهوم َهده اهنَّههمم لَكٰذه    يَشم
 
 

مجت   مم َمَعهه َن  وم ََّيمرهجه ََّل  وما  رهجه خم
اه لَئهنم 

ه وَ  وم  نم لَئ ه هلهوما ََّل َينمُصه ت مجت َولَئهنم قهوم مم   َنهه
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వారితో యుధధ ాం జరిగితే, (ఈ 

కపట-విశావసులు) వారికి ఏ మాతర ాం సహాయ 

పడరు. 10  ఒకవేళ వీరు, వారికి (యూదు 

లకు) సహాయపడన్య, వారు తపుక వని 

చూపి పారిపోతారు. ఆ తరువాత వారు 

విజయాం (సహాయాం) పాందలేరు.  

13. వారి హృదయాలలో, అల్లల హ్ భయాం 

కాంటే, మీ భయమే ఎకుకవ ఉాంది. ఇది ఎాందు 

కాంటే! వాసర వాన్నకి వారు అరాాంచేసుకోలేన్న 

జనలు.  

14. వారాందర్మ కలసి కూడా, దృఢమైన్ 

కోటలు గ్ల న్గ్రాలలోనో, లేదా గోడలచాట్ట 

నాండో తపు, మీతో యుదధ ాం చేయజాలరు. 

వారి మధా ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్ి దేవషాం, 

ఎాంతో తీవీమైన్ది. వారు కలసి ఉన్ిట్టల  నీవు 

భావిస్ర వు, కాన్న వారి హృదయాలు చీలిపోయి 

ఉన్యియి. ఇది ఎాందుకాంటే, వాసర వాన్నకి వారు 

బ్బదిధ హీనలైెన్ జనలు.  

15. వీరి దృష్కు ాంతాం సమీపాంలోనే గ్డచిన్ 

వారిన్న (బనూ-ఖైనఖాఅ'లన) పోలి ఉాంది. 

వారు తమ కారాాల ఫలితాన్ని చూశారు, 

మరియు (పరలోకాంలో) వారికి బాధాకరమైన్ 

శిక్ష ఉాంది. 11  

16. వారి దృష్కు ాంతాం మాన్వుణ్ణణ  పీేరేపిసూర , 

ఇల్ల అనే ఆ షై'తాన్ వలే ఉాంది అతడు: 

"సతాాన్ని తిరసకరిాంచు." అన్న అాంటాడు. 

 

10 ) ఈ ఆయత్ మున్యఫిఖుల బూటక వాగాద న్యలన వివరిసోర ాంది. అల్లగే జరిగిాంది. 

బనూ-న్'దీర్ తెగ్ వారిన్న వారి ఇాండల  నాండ వడలగొటిు న్పుుడూ మరియు బనూ ఖురై''జహ్ 

తెగ్ వారిన్న బాంధాంచిన్పుుడూ, ఈ కపటవిశావసులు వారికి ఎల్లాంటి సహాయాం చేయలేదు.  

11) ఈ ఆయత్ 2వ హిజీ్రలో, బదర ్్ యుదధ ాం తరువాత మదీన్హ నాండ వడలగొటు బడన్ 

బనూ ఖైనుఖాఅ' తెగ్వారిన్న ఉదేద శిాంచిాందన్న కాందరి అభపీాయాం. మరికాందరి అభపీాయాం 

ఇది 2వ హిజీ్రలో మకకహ ముషీ్రకులతో జరిగిన్ బదీ్్ యుదాధ న్నకి సాంబాంధాంచిన్దన్న. 

(ఇబ్ని-కస్త్'ర్)  

مم  ومهه ََّل   نََُّصه ثهمَّ  بَاَريمط  َدم اَّلم َلهَولُّنَّ 
َن يهنم  وم      َُصه
 
 
رَ اَ تهمم  نم ََّلَ  م ةً بَ هم َشدُّ  فه رهههمم    وم ده صه  

هَن   َّلَّ  محش  اّلٰله م  قَومم   مم  بهاَنَّهه هَك  ذٰل
َن   وم َقهه    َيفم

ََجهيم  مم  نَكه هلهوم يهَقات م اه   ًعا ََّل  فه َّلَّ 
نَ  َصَّ وَّ قهًري ُّمُّ مهنم  اَوم  رٍ ٍة  ده  محشَرآءه جه

يمد   َشده مم  بَيمَنهه مم  هه مم ََتمَسبه محش  بَامسه هه
قهله  بههه ََجهيمًعا وَّ ه   محشَشٰت   مم وم ه ذٰل مم َك ب اَنَّهه

َن  قهلهوم  ممه  قَومم  َّلَّ َيعم

قَرهيمًبا  َقبملهههمم  مهنم  هيمَن 
اَّلَّ  َكَمَثله 

اَ  َوبَاَل  ره َذاقهوما  َعَذاب   هه مم مم  َولَهه مجت  مم
م   ممه  م  اَله

اه َكَمَثله   يمٰطنه  مَسانه الشَّ هن هَلم ل قَاَل  ذم 
ا   فَلَمَّ مجت  رم فه م  اكم اهٰن ه قَاَل    ء  رهيمٓ بَ َكَفَر 
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అతడు తిరసకరిాంచిన్ తరువాత ఇల్ల 

అాంటాడు: "న్నశ్చయాంగా, న్యకు నీతో ఏ 

విధమైన్ సాంబాంధాం లేదు, న్నశ్చయాంగా, నేన 

సరవలోకాల పీభువు అయిన్ అల్లల హ్ కు 

భయపడేవాడన్న!" 12  

17.  తరువాత ఆ ఇదద రి పరావస్న్ాం, 

న్నశ్చయాంగా, ఆ ఇరువుర్మ న్రకాగిిలో 

ఉాండటమే! అాందు వారు శాశ్వతాంగా 

ఉాంటారు. మరియు దురాూరుగ లకు లభాంచే 

పీతిఫలాం ఇదే! 

18.  ఓ విశావసుల్లరా! అల్లల హ్ పటల  

భయ-భకుత లు కలిగి ఉాండాండ. మరియు పీతీ 

వాకిత , తాన రేపటి కరకు ఏమి సమకూరుచ 

కున్యిడో చూసుకోవాలి. మరియు అల్లల హ్ 

పటల  భయ-భకుత లు కలిగి ఉాండాండ. 

న్నశ్చయాంగా, మీరు చేసేదాంతా అల్లల హ్ 

ఎరుగున!  

19.  మరియు అల్లల హ్న మరచిపోయిన్ 

వారి మాదిరిగా మీర్మ అయిపోకాండ. 

అాందువలన్ ఆయన్ వారిన్న, తమన తాము 

మరచిపోయేటట్టల  చేశాడు. అల్లాంటి వారు! 

వారే అవిధేయులు (ఫాసిఖూన్).  

20.  న్రకవాసులు మరియు సవరగ వాసులు 

సరి- సమానలు కాజాలరు. సవరగ వాసులు, 

వారే! విజయాం (స్ఫలాాం) పాందిన్వారు.  

21.  ఒకవేళ మేము ఈ ఖుర్ఆన్న ఏ 

పరవతాం పైనై్తన్య అవతరిాంపజేసి ఉాంటే, 

అల్లల హ్ భయాం వలల  అది అణ్ణగి బీదద లైె 

పోవటాన్ని నీవు చూసి ఉాంటావు. మరియు 

పీజలు ఆలోచిాంచాలన్న, ఇల్లాంటి దృష్కు ాంతా 

లన మేము వారి ముాందు పడుతున్యిము.   

 

12) చూడాండ, 8:48 మరియు 14:22. 

هنمَك  ْ٘   م  م َربَّ اََخافه    اهٰن ه  اّلٰلَ 
 َ     المٰعلَمهْيم

َع  اْلَّاره فَََكَن  فه  َما  اَنَّهه  ْ٘ َما قهَبَتهه
فهيم ا خَ  يمنه  َ َجزٰٓ محش  َها َله هَك    ؤهاَوذٰل

َ الٰظلهمه   خجم ْيم

هيم يْٰ٘اَيُّ  اَّلَّ وا  َها  اتَّقه اَٰمنهوا    اّلٰلَ َن 
رم   َنمظه َمتم َوِلم قَدَّ ا  مَّ مجت  لهَغدٍ   َنفمس  

هَما   اّلٰلَ اهنَّ    محشاّلٰلَ   اوَواتَّقه  ب َخبهيم ٌۣ 
َن  َملهوم    َتعم

وا   نَسه هيمَن  ََكَّلَّ نهوما  وم تَكه   اّلٰلَ َوََّل 
مم اَ مم  فَاَنمٰسىهه  َسهه مه محش  نمفه هه ٰٓئهَك    اهول

َن  وم قه    المٰفسه
تَ  يَسم اْلَّاره ََّل  ٰحبه  اَصم  ْ٘ وهيم

َنَّ  اْلم ٰحبه  َنَّ محش  ةهَواَصم اْلم ٰحبه   ةه اَصم
مه  ه ا هه َفآئ

نَ زه لم     وم
 َ َجبٍَل ل لََعٰ  اَٰن  رم المقه ٰهَذا  َا  اَنمَزْلم وم 

ََّراَيمَتهٗ  هنم    ل م  ًع  ه َتَصد  مُّ ًعا  َخاشه
َيةه   ثَ وَ   محش اّلٰله َخشم َمم ه له  ا تهلمَك اَّلم بهَها نَضم
هلنَّاسه  مم ل َن لََعلَّهه وم ره     َيَتَفكَّ
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22.  ఆయనే, అల్లల హ్! ఆయన్ తపు మర్కక 

ఆరాధుాడు లేడు. ఆయన్కు అగోచర 

మరియు గోచర విషయాలనీి తెలుసు. 13 

ఆయన్, అన్ాంత కరుణామయుడు, అపార 

కరుణాపీదాత.  

23. ఆయనే, అల్లల హ్! ఆయన్ తపు మర్కక 

ఆరాధుాడు లేడు. విశ్వస్మాాట్టు , పరమ 

పవితుర డు, శాాంతిమయుడు, శాాంతిపీదాత 

(శ్రణమిచేచ వాడు), వరావేక్షకుడు, సరవ 

శ్కిత మాంతుడు, ఎదురులేన్న పీబలుడు, 

గొపువాడు. వారు కలిుాంచే భాగ్స్వములకు 

అల్లల హ్ అతీతుడు. 14  

 
13) చూడాండ, 6:73. 

14) అల్్-మలికు (4): The Monarch, విశ్వ సామా్రట్టు , స్రవభౌముడు. చకావరిత . The 

Sovereign, రాజాధరాజు, పీభువు, విశావధపతి, సరావధకారి. చూడాండ, 20:114 

వాాఖాాన్ాం-63.  

అల్్-ఖుద్దూ స్త (5): The All-Holy, ప్రమ ప్విత్రు డు. The All-Pure, పరిశుదుధ డు, 

పావనడు, లోవాలకు అతీతుడు. ఇాంకా చూడాండ, 62:1.  

అస్-సల్లము (6): The All Peace, శంతిమయుడు, శాాంతికి మూల్లధారి.  Author 

of Safety and Security, Free from all defects, imperfections, blemish or 

vices, సురకిితుడు, సరవ దౌరుల్లాలకు, బలహీన్తలకు అతీతుడు.  

అల్్-మూ'మిను (7): The Giver of Peace, Security, శంతిప్ర దాత, 

శ్రణమిచేచవాడు. He who maketh mankind Secure from His punishment. సకల 

ఆపదల, యాతన్ల నాండ కాపాడ పీశాాంతిన్న పీస్దిాంచే వాడు, భదీతన్నచేచ వాడు, 

సాంరక్షకుడు. 

అల్్-ముహైమిను (8): The Ever Watchful, Over seer, ప్రయవేక్షకుడు, 

జాగ్ర్మకుడు, సవరిాంచువాడు. Preserver of Safety.  One who determines what is 

true and false, He who will faithfully perform to his servants, what He has 

promised them. శ్రణమిచేచ, సతాా-సతాాలన పరిషకరిాంచే, న్నరణ యిాంచే వాడు, 

సాంరక్షకుడు, తన్ సృష్రు న్న కన్నపట్టు కన్న ఉాండేవాడు.  

అల్్-'అ'జీ'జ్ (9): The All-Mighty, సరవ శ్కి్తమంత్రడు, సరావధకుడు. చూ. 

2:129. 

అల్్-జబ్బారు (10): The Irressistible Compeller, ఎదురులేనివాడు, పీబలుడు, 

ఘన్త గ్లవాడు, ఆపరాన్న, ఎదిరిాంపగూడన్న వాడు, న్నరాంకుశుడు. The Compeller of 

َو   هيم ََّلْ٘   اّلٰله هه وَ  اهٰلَ اهَّلَّ  اَّلَّ  مه ٰعله   مجتهه
هَ اوَ   به المَغيم  َو  مجت  اَدةه لشَّ ٰنه هه   الرَّْحم

يممه       الرَّحه
َو   اهَّلَّ    اّلٰله هه اهٰلَ  ََّلْ٘  هيم  وَ اَّلَّ مجت  هه

الم اَ  مَملهكه  دُّ ل مهنه  وم قه ؤم ممه ال لٰمه  السَّ سه 
َهيممهنه المعَ ا ممه ه زهيمزه اْلمَ ل ه َتَكب  مه

م محش بَّاره ال
بمٰحَن  َن عَ   اّلٰله سه وم هكه هَشم ا ي     مَّ
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24. ఆయనే, అల్లల హ్! విశ్వ సృష్రు కరత , 

పీతిదాన్నన్న సృజిాంచేవాడు మరియు 

ర్మపాలన తీరిచదిదేద వాడు. ఆయన్కు సరవ 

శా్రషఠ మైన్ పేరుల న్యియి. 15   ఆకాశాలలో 

మరియు భూమిలో ఉన్ి సమసర మూ, ఆయన్ 

పవితర తన కన్నయాడుతూ ఉాంటాయి. 

మరియు ఆయనే సరవ శ్కిత మాంతుడు, మహా 

వివేకవాంతుడు.  

***** 

 

His creatures to do whatsoever He willeth, Irresistible, Insolent. Who exults 

Himself, Un-controlled, గొపు పీాబలాాం గ్లవాడు.  

అల్్-ముతకబ్బారు (11): The Superb, Supreme, Superior, గొప్పవాడు, 

సరావధకుడు. The Incomarably Great, The Most Great. గొపుదన్యన్నకి సరోవరాం, 

మహనీయుడు, సరోవన్ితుడు. ఇవి అల్లల హ్ (సు.త.) అతుాతర మ పేరుల .  

స్తబ్'హాన: The extol or celebrate or declare Thy remoteness or freedom 

from every Impurity or Imperfection. Or extolled be His absolute perfec 

tion. Hallowed, Exalted, Extolled, Glorified, ప్విత్రు డు, వారు కలిుాంచే భాగ్ 

స్వములకు అల్లల హ్ అతీతుడు, సరవ లోపాలకు అతీతుడు, పరిశుదుధ డు, పావనడు, పీశ్ాంస 

నీయుడు, శాల ఘాంప, పగ్డ, సుర తిాంపదగిన్ వాడు. చూ. 2:32, 116, 12:108.   

15) అల్్-'ఖాలిఖు (12): The Creator of all things. సరవ సృష్టు కరి. చూ. 6:102.  

అల్్-బ్బరిఉ' (13): The Marker, విశ్వ నిరాాత, సృజించేవాడు, కలిపంచేవాడు. 

Inventor, ఎటిు  పోలిక స్మాాం లేకుాండా పీతి దాన్నన్న సృజించేవాడు. లేమి నాండ ఉన్నకిలోకి 

తెచేచవాడు. చూడాండ, 2:54.  

అల్్-ము'సవివరు (14): The Fashioner of all existing things, రూప్కరి, 

రూప్మిచేచ వాడు. Shaper ఆకారమిచేచ వాడు, ర్మప కలున్ చేసేవాడు, తాన కోరిన్ 

విధాంగా తన్ సృష్రు  ర్మపాన్ని తీరిచదిదేద వాడు. చూడాండ, 3:6.   

అల్్-'హకీము (47): The All Wise, మహా వివేకవంత్రడు. Possesing knowledge 

or Science, Omniscient, వివేచన్యపరుడు. చూడాండ, 2:32. ఇాంకా చూడాండ, 7:180. 

ఇవి అల్లల హ్ (సు.త.) అతుాతర మ పేరుల .       *** 

َو   َ له ا اْلمَ   اّلٰله هه الم هره ئه اره قه  َصو  مه
م ال    

ِٰن  هسم َمآءه اْلم َسم هحه َلٗ َما محش  َله اَّلم هَسب  ي
َرمضه  َواَّلم ٰموٰته  السَّ وَ وَ مجت  فه    هه

َكهيممه ا َعزهيمزه اْلم
     خجم لم
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 60. సూరహ్్ అల్్-ముమ్్త'హనహ్్ 

అల్-ముమ్త'హ('హి)న్హ్: The Examined, అాంటే ప్రిశోధంప్బడినది, 

పరిశీలిాంచబడన్ది, పరీకిిాంచబడన్ది. ముషీ్రకీన లన వదలి, 'మేము విశ్వసిాంచాము' 

అన్న మదీన్హ కు వచేచ స్త్ర ీల న్నజాయితీన్న పరిశీలిాంచాలన్న ఈ సూరహ్లో ఆజఞ  

వచిచాంది. 13 ఆయాతులున్ి ఈ సూరహ పేరు 10వ ఆయత్ నాండ తీసుకో 

బడాంది. ఇది 7-8 హిజీ్రలో అవతరిాంపజేయబడాంది. ఈ సమూహపు 10 (57-66) 

మదీనహ్ సూరాహ్లలో ఇది 4వది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. ఓ విశావసుల్లరా! న్యకు శ్తుర వులైెన్ 

వారిన్న మరియు మీకు కూడా శ్తుర వులైెన్ 

వారిన్న – వారి మీద పీేమ చూపిసూర  – వారిన్న 

మీ సేిహితులుగా చేసుకోకాండ. 1  మరియు 

వాసర వాన్నకి వారు మీ వదద కు వచిచన్ సతాాన్ని 

తిరసకరిాంచారు. మీ పీభువు అయిన్ 

అల్లల హ్న మీరు విశ్వసిాంచిన్ాందుకు, వారు 

పీవకత న మరియు మిమూలిి (మీ న్గ్రాం 

నాండ) వళీగొటాు రు! ఒకవేళ మీరు న్య 

 

1 ) 'హుదైబ్బయా సాంధ అయిన్ కన్ని రోజుల తరువాత మకకహ ముషీ్రక్లు దాన్నన్న 

ఉలల ాంఘస్ర రు. దాన్నకి దైవపీవకత  ('స'అ.స.) రహసాాంగా యుదధ  సన్యిహాలు పీారాంభస్ర రు. 

'హా'తిబ్ బ్బన్ అబీ బలు ్్'అ (ర'ది.'అ.) అనే బదరీ 'స'హబీ ఈ విషయాన్ని ఒక పతర ాం 

మీద వీాసి మకకహ కు పోయే ఒక స్త్ర ీకి ఇస్ర డు. ఈ విషయాం దైవపీవకత  ('స'అ.స.)కు వ'హీ 

దావరా తెలుసుర ాంది. అతన ('స'అ.స.) 'అలీ, ముఖాద ద్ మరియు 'జుబై్నర్ 

(ర'ది.'అనామ్)లతో: రవ్'దయే'ఖా'ఖ్, దగ్గ ర ఒక స్త్ర ీ ఉాంది. ఆమ దగ్గ ర ఒక ఉతర రాం ఉాంది. 

దాన్నన్న తీసుకురాండ!' అన్న పాంపుతారు. వారు ఆ ఉతర రాన్ని ఆమ తల వాంట్టర కల నాండ 

తీయిాంచి తెస్ర రు. 'హా'తిబ్ (ర'ది.'అ.)న పీశిిాంచగా: 'నేన ఖరైష్రన కాన. న్య 

భారాా-పిలల లు మకకహ లో న్నససహాయులుగా ఉన్యిరు. నేన ఖురైష్రలకు ఈ వారత  ఇసేర  

వారు న్య భారాా-పిలల ల పటల  కన్నకరులుగా ఉాంటారన్న ఇల్ల చేశాన.' అన్న అాంటాడు. 

దైవపీవకత  ('స'అ.స.) అతన్న సతాాన్ని తెలుసుకన్న అతన్నన్న క్షమిస్ర రు. ఆ సాందరభాంలో ఈ 

ఆయత్ అవతరిాంప జేయబడాంది. ('స. బ్బ'ఖారీ, 'స. ముసిల ాం).  

ٰنه الرَّ الرَّ  اّلٰله ِمْسِب  يممه ْحم     حه
 ٰ ا هيمَن  اَّلَّ ذه يْٰ٘اَيَُّها  َتتَّخه ََّل  ا وم َمنهوما 

ه َعده  مم  وَّ ده يم وَعَ و  َن كه وم َآَء تهلمقه له اَوم
هَما  ب ا  وم َكَفره َوقَدم  ةه  َمَودَّ

م هال ب اهَلمههمم 
م  َّيه مجت  ه َق 

اْلم هَن  م  مم  َن وم رهجه َجآَءكه
مم  َل َواهيَّاكه وم مهنهوما  الرَّسه ها  اَنم تهؤم   ّلٰله ب

هكه  هَ   محشمم َرب  تهمم جه نمتهمم َخرَجم ا دً ا اهنم كه



  భాగం: 28 60.సూ. అల్-ముమ్ త’హనహ్ 1134 28 : لُجْزءُ ا ُسوَرةُ الُمْمتَحنَة   -60 

 

A-28 Para A-T.doc/ين اهش   26/1/2009/_بروفة ثانية تلغوبروفة أولى عربي 

పీసన్ిత కోరి, న్య మారగ ాంలో పోరాడటాన్నకి 

(జహాదుకు) 2  వళ్ళతే (ఈ సతా 

తిరస్కరులన మీ సేిహితులుగా చేసుకో 

కాండ). వారి పటల  వాతసలాాం చూపుతూ మీరు 

వారికి రహసాాంగా సాందేశ్ాం పాంపుతారా! మీరు 

దాచేది మరియు వలిబ్బచేచది, న్యకు బాగా 

తెలుసు. మరియు మీలో ఎవడైతే ఇల్ల 

చేస్ర డో, అతడు వాసర వాంగా, రుజుమారగ ాం నాండ 

తపిుపోయిన్ వాడే!  

2. ఒకవేళ వారు మీ మీద పీాబలాాం వహిసేర , 

వారు మీకు విరోధులవుతారు. మరియు 

కీడుతో మీ వైపుకు తమ చేతులన మరియు 

తమ న్యలుకలన చాపుతారు. 3   మరియు 

మీరు కూడా సతా-తిరస్కరులైె పోవాలన్న 

కోరుతారు.  

3. మీ బాంధువులు గానీ, మీ సాంతాన్ాం గానీ 

- పున్రుతాాన్ దిన్మున్ - మీకు ఏ విధాంగానూ 

పన్నకిరారు. 4  (ఆ రోజు) ఆయన్ మీ మధా 

తీరుుచేస్ర డు. మరియు అల్లల హ్ మీరు 

చేసేదాంతా చూసుర న్యిడు.  

4. వాసర వాన్నకి ఇబీాహీమ్ మరియు 

అతన్నతో ఉన్ి వారిలో మీ కరకు ఒక మాంచి 

ఆదరశాం ఉాంది. వారు తమ జాతి వారితో ఇల్ల 

అన్ిపుుడు: "న్నశ్చయాంగా, మీతో మరియు 

అల్లల హ్న వదిలి మీరు ఆరాధాంచే వాటితో 

మాకు ఎల్లాంటి సాంబాంధాం లేదు. మేము 

మిమూలిి తాజిాంచాము. మరియు మీరు 

ఏకైకుడైన్ అల్లల హ్న విశ్వసిాంచన్ాంత వరకు, 

 

2 ) చూ. 2:218 వాా. 162, 22:78, వాా. 54. 

3) అాంటే తమ చేషు లతో మరియు మాటలతో మిమూలిి వేధస్ర రు.  

4) చూడాండ, 80:34.  

وَ  م  َسبهيمله م  َمرمَض آ بمتهغَ افه م ا َء   ته
 ُّ هِسه لَمه ت ةهحمط َواَنَا اَعم مَمَودَّ هال َن اهَلمههمم ب وم

لَنمتهمم  اَعم  ْ٘ َوَما َفيمتهمم  اَخم  ْ٘ هَما َوَمنم  محش  ب
عَ يَّ  سَ لم فم َضلَّ  َفَقدم  مم  مهنمكه َوآَء  هه 

بهيمله       السَّ
 

يَّثم  مم  اهنم  لَكه نهوما  وم يَكه مم  ومكه َقفه
دَ  ْ٘ا  اَعم وم طه يَبمسه وَّ اَيمده مم َلمكه اه آًء  مم يَ    هه
ومٓ َواَ  هالسُّ ب مم  نََتهه مسه لَوم ءه ل ا  وم َوَودُّ  

َن  وم ره فه   ىجت  تَكم
َوََّلْ٘  مم  اَرمَحامهكه مم  َتنمَفَعكه لَنم 

يَ جحت  مم كه ََّلده اَوم  المقهيَٰمةهجحت  له  يَومَم  صه فم
مم  هَما    اّلٰله وَ محش  بَيمَنكه َن ب َملهوم َتعم
يم     بَصه

ََكنَتم  َحسَ قَدم  َوة   اهسم مم  لَكه   ْ٘ م فه  َنة  
َوامَ يم هه اهبمرٰ  هوما   قَال اهذم  َمَعٗهمجت  هيمَن  َّلَّ

ا  َومهمَّ مم  مهنمكه بهَرءٰٓؤها  اهنَّا  مهههمم  لهَقوم
وم  ده مهنم  َن  وم بهده نَا ّلٰله ا نه  َتعم َكَفرم حمس 

َوبَ  مم  َوبَيمَن بهكه بَيمَنَنا  مه  َدا  كه
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మాకూ మీకూ మధా విరోధాం మరియు దేవషాం 

ఉాంట్టాంది." ఇక ఇబీాహీమ్ తన్ తాండీతో: 

"నేన తపుక న్నని క్షమిాంచమన్న (న్య 

పీభువున) వేడుకుాంటాన. ఇది తపు, నీ 

కరకు అల్లల హ్ నాండ మరేమీ పాందే అధకారాం 

న్యకు లేదు." అన్న మాతర మే అన్ గ్లిగాడు. 5  

(అల్లల హ్తో ఇల్ల పీారాిాంచాడు): "ఓ న్య పీభూ! 

మేము న్ననేి న్ముూకున్యిము 6  మరియు నీ 

వైపున్కే పశాచతార పాంతో మరలుతున్యిము 

మరియు నీ వైపుకే మా గ్మాసా్న్ముాంది.  

5. "ఓ మా పీభూ! మమూలిి సతా- 

తిరస్కరుల కరకు పరీకిాస్ధన్ాంగా చేయకు7  

మరియు ఓ మా పీభూ! మమూలిి క్షమిాంచు. 

న్నశ్చయాంగా కేవలాం, నీవే సరవ 

శ్కిత మాంతుడువు, మహా వివేచన్యపరుడవు."  

6. వాసర వాంగా! మీకు – అల్లల హ్న మరియు 

అాంతిమ దిన్యన్ని అపేకిిాంచేవారికి  – వారిలో 

ఒక మాంచి ఆదరశాం ఉాంది. మరియు ఎవడైన్య 

దీన్న నాండ మరలిపోతే! న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ 

న్నరపేకిాపరుడు, సరవసోర తార లకు అరాుడు (అన్న 

తెలుసుకోవాలి). 8 (3/8)  

 

5) కాన్న అతన్న తాండీ ముషీ్రక్గా మరణ్ణాంచిన్ తరువాత ఇబీాహీమ్ ('అ.స.) తన్ తాండీతో 

సాంబాంధాం తెాంపుకున్యిడు. చూడాండ, 9:114 మరియు 19:47-48.  

6) తవకకల్్: అాంటే వీలైెన్ాంత వరకు పీయతిాం చేసి, ఆ తరువాత అల్లల హ్ (సు.త.) పై 

న్మూకాం ఉాంచుకన్న, అల్లల హ్ (సు.త.)పై ఆధారపడాలి. అల్ల చేయకుాండా అల్లల హ్ 

(సు.త.)పై మాతర మే ఆధారపడ ఉాంటామన్డాం తగిన్ది కాదు. దైవపీవకత  ('స'అ.స.) దగ్గ రికి 

ఒక వాకిత  వస్ర డు. అతడు తన్ ఒాంటెన బయట విడచి లోపలికి వళ్తర డు. దైవపీవకత  

('స'అ.స.) అడగాగ  ఇల్ల అాంటాడు: 'నేన ఒాంటెన అల్లల హ్ (సు.త.)కు అపుగిాంచి 

వచాచన.'  దైవపీవకత  ('స'అ.స.) అాంటారు: 'ఇది తవకకల్ కాదు. మొదట దాన్నన్న కటిు  

ఉాంచు తరువాత అల్లల హ్ (సు.త.)పై ఆధారపడు!' (తిరిూజ్ర')   

7) ఇట్టవాంటి ఆయత్కు చూడాండ, 10:85.  

8) చూడాండ, 33:21.  

َحٰت المَعَدا اَبًَدا  َغمَضآءه  َوالم َوةه 
مهنهوما   هاّلٰله تهؤم دَ   ب اهَّلَّ هْٗ٘ وَحم  َل وم قَ    

ْ٘ اهبم  فهَرنَّ لََك َوَما َتغم هيمهه ََّلَسم َب رٰههيمَم َّله
مهَن   لََك  لهكه  ءٍ   اّلٰله اَمم ََشم محش  مهنم 

اَنَ   يمَك َعلَ   َربََّنا  َواهَلمَك  مَنا  بمَنا  تََوَّكَّ
م  ه َواهَلمَك ال يم      َمصه

 
ه   َربََّنا  ل  فهتمَنًة  َتمَعلمَنا  هيمَن  ََّل  َّلَّ

ا   وم فه وَ َكَفره نََّك اَنمَت اه   مجتا نَ بَّ رَ َْلَا    رم اغم
َكهيممه  َعزهيمزه اْلم

   الم

َوة    اهسم فهيمههمم  مم  لَكه ََكَن  لََقدم 
يَ  ََكَن  ل هَمنم    اّلٰلَ   وارمجه َحَسَنة  

ٰخه  اَّلم َومَم  يََّتَولَّ محش  رَ َوالم هنَّ َوَمنم  فَا  
َمهيمده  اّلٰلَ  ُّ اْلم َغِنه

َو الم  خجم  هه
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7.  * అల్లల హ్ మీ మధా మరియు మీకు 

విరోధులైెన్ వారి మధా పీేమ కలిగిాంచవచచనే 

ఆశ్ ఉాంది. మరియు అల్లల హ్ (పీతీదీ 

చేయగ్ల) సమరాుడు. మరియు అల్లల హ్ 

క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాపీదాత.  

8. ఎవరైతే ధరూ విషయాంలో మీతో యుదధ ాం 

చేయరో మరియు మిమూలిి మీ గ్ృహాల 

నాండ వళీగొటు రో! వారి పటల  మీరు 

సతుీవరత న్తో మరియు న్యాయాంతో 

వావహరిాంచటాన్ని అల్లల హ్ న్నషేధాంచలేదు. 9  

న్నశ్చయాంగా అల్లల హ్ న్యాయవరత నలన 

పీేమిస్ర డు. 10  

9. కాన్న, వాసర వాన్నకి ఎవరైతే, ధరూ 

విషయాంలో మీతో యుధధ ాం చేస్ర రో మరియు 

మిమూలిి మీ ఇాండల  నాండ వళల గొడార రో 

మరియు మిమూలిి వళల గొటు టాంలో  

పరసురాం సహకరిాంచుకుాంటారో; వారితో  

సేిహాం చేయటాన్ని అల్లల హ్ మీ కరకు 

న్నషేధసుర న్యిడు. మరియు ఎవరైతే వారితో 

సేిహాం చేస్ర రో, అల్లాంటి వారు, వారే! 

దురాూరుగ లు. 11   

 

9) ఎల్లాంటి సతా-తిరస్కరులతో సతుీవరత న్తో వావహరిాంచాలో వారి వివరాలు ఇకకడ 

ఇవవబడాాయి. ఒకటి: మీరు కేవలాం ముసిల ాంలు అయిన్ాందుకు మీతో శ్తుర తవాం వహిాంచి 

మీతో పోరాడన్నవారితో, రండు: మిమూలిి మీ ఇల్లల వాకిలి విడచిపమూన్న బలవాంతాం 

చేయన్న వారితో! మూడు: మీకు విరుదధ ాంగా ఇతర సతా-తిరస్కరులకు సహాయపడన్న 

వారితో!  

10) దైవపీవకత  ('స'అ.స.)న, అసాా బ్బనెు  అబూబక్్్ సిదీూ ఖ్ (ర. 'అనా్య), ముషీ్రక్రాలైెన్ తన్ 

తలిల తో ఎల్ల వావహరిాంచాలన్న అడగారు. అతన ('స'అ.స.) ఇల్ల జవాబిచాచరు: 'నీ 

తలిల తో రకత సాంబాంధాన్ని ఉాంచుకో!' ('స'హీ'హ్ ముసిల ాం,  'స'హీ'హ్ బ్బ'ఖారీ) మర్కక విషయాం 

ఏమిటాంటే బాంధువులు కాన్న సతా-తిరస్క రులతో కూడా న్యాయాంగా పీవరిత ాంచాలి.  

11) చూడాండ, 5:51. 

م   اّلٰله َعََس   مم َب   َعَل اَنم َيَّ َ َوبَ   يمَنكه ْيم
ةً  َودَّ مَّ مم  هنمهه م  َعَديمتهمم  هيمَن  اّلٰله  وَ محش  اَّلَّ

يمر   يمم    اّلٰله وَ محش قَده ر  رَّحه وم     َغفه
 
مه  هٰ َينم ََّل   هيم   اّلٰله ىكه اَّلَّ لَمم  َعنه  َن 

مم  هلهومكه هيم يهَقات اَل  فه  َولَمم   نه 
دهيَا  هنم  م  مم  ومكه مرهجه اَنم َّيه مم  رهكه

وم  وَ هه تََبُّ ْ٘ ته مم  وم طه سه   اّلٰلَ اهنَّ  محش  مم هه َلم اه   اقم
 َ طهْيم سه قم ممه هبُّ ال    ُيه
مه   َينمٰهىكه هيمَن    اّلٰله اهنََّما  اَّلَّ َعنه 

مم  مم  ا   فه   قَاتَلهومكه ومكه رَجه َواَخم هيمنه  َل 
ه  َوَظا م  مم  دهيَارهكه  نم 

لََعْٰ٘ ا  وم  َهره
مم  َّومهه تََول اَنم  مم  َراجهكه َوَمنم  مجت  اهخم

مم  َّهه ٰٓ  يََّتَول مه فَاهول َن  لهمه الٰظ  ئهَك هه   وم
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10.  ఓ విశావసుల్లరా! విశ్వసిాంచిన్ స్త్ర ీలు, 

మీ వదద కు వలస వచిచన్పుడు, వారిన్న 

ప్రీక్తష ంచండి. 12   అల్లల హ్కు వారి విశావసాం 

గురిాంచి బాగా తెలుసు. వారు వాసర వాంగా 

విశ్వసిాంచిన్ వారన్న మీకు తెలిసిన్పుుడు, 

వారిన్న సతా-తిరస్కరుల వదద కు తిరిగి 

పాంపకాండ. (ఎాందుకాంటే) ఆ స్త్ర ీలు వారికి 

(సతా-తిరస్కరులకు) ధరూసమూతమైన్ 

(భారాలు) కారు మరియు వారు కూడా ఆ 

స్త్ర ీలకు ధరూ-సమూతమైన్ (భరత లు) కారు. 

కాన్న, వారు (సతా-తిరస్కరులు), వారికిచిచన్  

వధుకటిాం (మహా్్) మీరు వారికి చెలిల ాంచాండ. 

మరియు వారికి వారి మహా్్ ఇచిచన్ 

తరువాత, ఆ స్త్ర ీలన వివాహమాడతే మీకు 

ఎల్లాంటి దోషాంలేదు. మరియు మీరు కూడా 

సతా-తిరస్కరులైెన్ స్త్ర ీలన మీ 

వివాహబాంధాంలో ఉాంచుకోకాండ.13 (అవిశావసు 

లుగా ఉాండపోదలచిన్) మీ భారాల నాండ 

 

12) 6వ హిజీ్రలో జరిగిన్ 'హుదైబ్బయా ఒప్పందంలో ఏ వాకిత  అయిన్య మకకహ నాండ 

మదీన్హ కు వళ్ళీపోతే ఆ వాకిత న్న మకకహ వారు – తిరిగి ఇవవమన్న – అడగితే ఇవావలి, 

అనే షరుత  ఉాండన. కాన్న అాందులో స్త్ర ీ / పురుష్రల విషయాం సుషు ాంగా ఉాండదు. దాన్నన్నబటిు  

ముసిల ాంలయి మదీన్హ కు వచిచన్ స్త్ర ీలన వాపసు ఇవవాండ అన్న మకకహ ముషీ్రక్లు 

కోరగా, ఈ ఆయత్ అవతరిాంపజేయబడాంది. వారు కేవలాం ఇస్ల ాం కరకే వచాచరన్న, న్నరాధ రణ 

చేసుకోవాలన్న ఆజఞ  ఉాంది. యుకత  వయసుకడైన్ పురుష్రన్నకి లేక స్త్ర ీకి తన్కు న్చిచన్ 

ధరాూన్ని అనసరిాంచే హకుక ఉాంది. ఈ ఆయత్ అవతరిాంచక ముాందు చాల్ల మాంది 

ముసిల ాంల భరత లు లేక భారాలు ముషీ్రకులుగా ఉాండేవారు. ఉదాహరణకు దైవపీవకత  ('స'అ. 

స.) బిడా 'జైనబ్ (ర.'అనా్య) భరి అబుల్్ 'ఆ'స్ బ్బన్-రబీ'అ (ర.'అనా), ముషీ్రక్గా ఉాండే 

వాడు. అతడు బదీ్్ యుదధ పు కాంతకాలాం తరువాత ఇస్ల ాం స్త్వకరిాంచి మదీన్హ కు వస్ర డు.  

13) 'ఉమర్ (ర'ది.'అ.) గారి ఇదద రు భారాలు ముషీ్రకులు. ఈ ఆయత్ అవతరణ తరువాత 

అతన వారికి విడాకులిచాచరు.  

مه   َجآَءكه اهَذا  ْ٘ا  اَٰمنهوم هيمَن  اَّلَّ يْٰ٘اَيَُّها 
نَّ  نهومهه َتحه فَامم رٍٰت  ٰهجه مه مهنٰته  ؤم مه

م   محش ال
هههنَّ   ّلٰله اَ  هيمَمان ها ب لَمه  هنم مجت  اَعم فَا

وم  تهمه مه َعلهمم ؤم مه نَّ  فَََل هه نٍٰت 
الم  اهََل  نَّ  ومهه عه اره تَرمجه فَّ
نَّ  محش  كه هه ََّل 

َّ حه  ل َوََّل هه لٌّ  مم   مم  نَّ َُيه   هه لَهه َن  محش  لُّوم
وما اَنمَفقه  ْ٘ ا مَّ مم  َناَح محش  َواٰتهومهه جه َوََّل 

اهَذاْ٘  نَّ  ومهه َتنمكهحه اَنم  مم  َعلَيمكه
 ٰ نَّ ته تَيم ا رَهه وم اهجه نَّ  ومهه ََّل وَ محش  مه

هعهَص  ب وما  كه سه المَكَواتهمم ـ َلهوما مه  وَسم فهره 
وَ  تهمم  اَنمَفقم  ْ٘ ْ٘  َما َما ـ َلهوما  محش اوم نمَفقه اَ لميَسم

مه حه مم  كه ذٰله  مه  اّلٰله   كم َُيمكه محش 
مم       َعلهيمم  َحكهيمم    اّلٰله وَ محش بَيمَنكه
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మీరు ఇచిచన్ మహా్్ అడగి తీసుకోాండ. 14  

(అల్లగే అవిశావసులన, విశావసులైెన్ తమ) 

భారాల నాండ మహా్్ అడగి తీసుకోన్నవవాండ. 

ఇది అల్లల హ్ తీరాూన్ాం. ఆయన్ ఈ విధాంగా 

మీ మధా తీరుు చేసుర న్యిడు. మరియు 

అల్లల హ్ సరవజుఞ డు, మహా వివేచన్యపరుడు.  

11.  మరియు ఒకవేళ మీ (విశావసుల) 

భారాలలో ఒకామ, మిమూలిి విడచి సతా- 

తిరస్కరుల వదద కు వళ్ళీపోతే! (ఆ సతా- 

తిరస్కరులు, మీరు ఆ స్త్ర ీలకు చెలిల ాంచిన్ 

మహా్్, మీకు వాపసు ఇవవడాన్నకి న్నరాకరిసేర )! 

ఆ తరువాత మీకు వారితో పీతీకారాం 

తీరుచకనే అవకాశ్ాం దొరికితే (మీరు వారిపై 

యుదధ ాంచేసి విజయాం పాందితే)! 15   దాన్న 

(విజయ ధన్ాం) నాండ, ఎవరి భారాలైెతే 

సతా-తిరస్కరుల వదద కు పోయారో వారికి – 

వారు (తమ భారాలకు) ఇచిచన్ దాన్నకి 

(మహా్్కు) సమాన్ాంగా – చెలిల ాంచాండ. 

మరియు మీరు విశ్వసిాంచిన్, అల్లల హ్ 

యాందు, భయ-భకుత లు కలిగి ఉాండాండ.  

12.  ఓ పీవకాత ! విశ్వసిాంచిన్ స్త్ర ీలు పీమాణాం 

(బై్న'అత్) చేయటాన్నకి నీ వదద కు వచిచ: 

'తాము ఎవరినీ అల్లల హ్ కు స్టి కలిుాంచమన్న 

మరియు దొాంగ్తన్ాం చేయమన్న మరియు 

 

14 ) ఒక స్త్ర ీ ఇస్ల ాం స్త్వకరిాంచగానే ఆమ ముషీ్రక్ భరత తో ఆమ వివాహబాంధాం వాంటనే 

తెగిపోతుాంది. అతడు ఆమ నాండ తన్ మహా్్ వాపసు తీసుకోవచుచ.  

15) 'ఆఖబ్తుమ్ (దీన్న మర్కక వాాఖాాన్ాం): పీతీకారాం తీసుకునే అవకాశ్ాం దొరికితే అాంటే, 

ముషీ్రకుల భారాలు కూడా ముసిల ాంలైె, ముసిల ాంల దగ్గ రికి వసేర  వారి – ఆ ముసిల ాంలు అయిన్ 

స్త్ర ీల – మహా్్ వారి మొదటి ముషీ్రక్ భరత లకు చెలిల ాంచక, దాన్న నాండ ఏ ముసిల ాంల 

భారాలైెతే ముషీ్రకులైె వళ్ళీ పోయారో ఆ పురుష్రలకు చెలిల ాంచాలి.  

 
 
 
 

هنم   م  ء   ََشم مم  فَاتَكه َواهنم 
وَ  َفَعاقَ كه اجه اَزم اره  فَّ

المكه اهََل  بمتهمم مم 
هيم  اَّلَّ اَزم فَاٰتهوا  َذَهَبتم  مم َن  هه َواجه
ْ٘ اَنمَفقه  هثمَل َما وا  محش  ومام  ه  اّلٰلَ َواتَّقه ْ٘  اَّلَّ يم

هه   مم ته اَنم  َن ب مهنهوم ؤم     مه
 
 
 
 

مهنٰته   ؤم ممه ال َجآَءَك  اهَذا   ُّ اَيَُّها اْلَِّبه
يْٰ٘

 اَنم َّلَّ 
َنَك لََعْٰ٘ هعم ه يهَباي ه  ي َن  َشم هاّلٰله كم   ب

وَّ  يَزم َشيمـ ًا  َوََّل  َن  هقم يَِسم َوََّل ََّل   َ نهْيم
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వాభచారాం చేయమన్న మరియు తమ 

సాంతాన్యన్ని హతా చేయమన్న మరియు తమ 

చేతుల మధా మరియు తమ కాళీ మధా 

న్నాందారోపణ కలిుాంచమన్న మరియు 

ధరూసమూతమైన్ విషయాలలో నీకు 

అవిధేయత చూపమన్న,' పీమాణాం చేసేర , వారి 

నాండ పీమాణాం (బై్న'అత్) తీసుకో 16 మరియు 

వారిన్న క్షమిాంచమన్న, అల్లల హ్న పీారాిాంచు. 

న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ క్షమాశీలుడు, అపార 

కరుణాపీదాత.  

13. ఓ విశావసుల్లరా! అల్లల హ్ ఆగా్హాన్నకి 

గురైన్ జాతి వారిన్న సేిహితులుగా 

చేసుకోకాండ.17 వాసర వాన్నకి, సమాధులోల  ఉన్ి 

వారి గురిాంచి, అవిశావసులు ఎల్ల ఆశ్లు 

వదులుకున్యిరో,  అల్లగే వారు కూడా 

పరలోకాం విషయాంలో ఆశ్ వదులుకున్యిరు.   

***** 

 

16) ఈ విధమైన్ పీమాణాం దైవపీవకత  ('స'అ.స.) ఇస్ల ాం స్త్వకరిాంచి, ముషీ్రకులన వదలి వచేచ 

స్త్ర ీలచేత చేయిాంచేవారు. మరియు 8వ హిజీ్రలో మకకహ విజయాం తరువాత కూడా 

చేయిాంచారు. కానీ శ్పథాం చేయిాంచేటపుుడు దైవపీవకత  ఏ స్త్ర ీన్న కూడా ముట్టు కోలేదు అాంటే 

చేతిపై చేయిపటిు  పీమాణాం చేయిాంచలేదు, కేవలాం వారి నోటితో మాతర మే పీమాణాం 

చేయిాంచారు! ['స'హీ'హ్ బ్బ'ఖారీ - 'ఆయి'షహ్ (ర. 'అనా్య) కథన్ాం].   

17) చూడాండ, 58:14.                         *** 

َوََّل يَ  نَّ  ََّلَدهه اَوم تهلمَن  َ   قم يَامتهْيم
تَ  هبههم يَّفم نٍ ا ب َ   يمَنهٗ َته   اَ بَْيم يمههنَّ   يمده

م   فه يمَنَك  َيعمصه َوََّل  لهههنَّ  َواَرمجه
لَههنَّ  فهرم  َتغم َواسم ههنَّ  هعم َفَباي ومٍف  ره َمعم

ر  رَّحه  اّلٰلَ اهنَّ محش اّلٰلَ  وم       يمم  َغفه
 

ه  اَّلَّ اَٰمنهوم يْٰ٘اَيَُّها  قَومًما يمَن  َّوما  َتَتَول ََّل  ا 
َب   وم   دم مم قَ هه َعلَيم   اّلٰله َغضه   نَ مه   ايَئهسه

 ٰ مهنم  اَّلم اره  فَّ المكه يَئهَس  َكَما  َرةه  خه
ره  بهوم قه

ٰحبه الم    خجم اَصم
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 61. సూరహ్్ అ'స్-'సఫప్్ 

అ'స్-'సఫ్ఫు: వరుస. ఇాంతకు ముాందు సూరహ్లో సతా-తిరస్కరుల పటల  ఎల్ల 

వావహరిాంచాలో వివరిాంచబడాంది. ఈ సూరహ్లో జిహాద న గురిాంచి వివరాలు 

న్యియి. 'స'హాబా (ర'ది. 'అనామ్)లు: 'అల్లల హ్ (సు.త.)కు అన్నిటి కాంటే 

పీ్రతికరమైన్ కారాాం ఏది?'  అన్న దైవపీవకత  ('స'అ.స.)న అడగాలనకున్యిరు. కాన్న 

స్హసిాంచ లేక పోయారు. అపుుడు ఈ సూరహ్ అవత రిాంపజేయబడాంది, (అ'హూద్, 

తిరిూజ్ర'). 14 ఆయాతులున్ి ఈ సూరహ పేరు 4వ ఆయత్ నాండ తీసుకోబడాంది. 

ఇది బహుశా ఉ'హుద్ యుదధ ం తరువాత 3-4 హిజీ్రలలో  అవతరిాంపజేయబడాంది. 

ఈ సమూహపు 10 (57-66) మదీనహ్ సూరాహ్లలో ఇది 5వది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. ఆకాశాలలో ఉన్ి సమసర మూ మరియు 

భూమిలో ఉన్ి సమసర మూ, అల్లల హ్ 

పవితర తన కన్నయాడుతున్యియి. మరియు 

ఆయన్ సరవ శ్కిత మాంతుడు, మహా 

వివేకవాంతుడు.    

2. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు చేయన్న దాన్నన్న 

ఎాందుకు పలుకుతున్యిరు? 1  

3. మీరు చేయన్న దాన్నన్న పలకటాం అల్లల హ్ 

దృష్రు లో చాల్ల అసహాకరమైన్ విషయాం.  

4. న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్! తన్ మారగ ాంలో  

దృఢమైన్ గోడల్లగా బ్బరులు తీరి  పోరాడే 

వారిన్న పీేమిస్ర డు.  

5. మరియు మూస్ తన్ జాతివారితో ఇల్ల 

అన్ి విషయాం (జాఞ పకాంచేసుకోాండ): "ఓ న్య 

జాతి పీజల్లరా! వాసర వాన్నకి, నేన మీ వదద కు 

పాంపబడన్ అల్లల హ్ యొకక సాందేశ్హరుడన్న్న 

 

1 ) ఈ ఆయత్ ఉ'హుద్ యుదధ రాంగ్ాం లో దైవపీవకత  ('స'అ.స.) అనమతిలేన్నదే తమ 

సా్న్యలన వదలి యుదధ  పీాపిర న్న పీోగుచేసుకోవటాన్నకివళ్ళీన్ 'స'హాబా(ర'ది.'అనామ్)లన 

గురిాంచి ఉాంది.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
ه بََّح  سَ  ٰ السَّ   ّلله فه  فه َما  َوَما  ٰموٰته 

َرمضه  وَ وَ مجت اَّلم َعزهيمزه  هه
َكهيممه  الم     اْلم

اَٰمنهوم يْٰ٘اَيُّهَ  هيمَن  اَّلَّ همَ ا  ل هوم تَ   ا  ل وم مَ نَ قه ا  
َن  ََّل  َعلهوم    َتفم

ًتا عهنمَد   َمقم  َ َما   اّلٰله َكبه هوما  ل وم َتقه اَنم 
َن  َعلهوم    ََّل َتفم

ه   اّلٰلَ اهنَّ   َن  بُّ ُيه هلهوم يهَقات هيمَن  اَّلَّ م   فه
ََكَنَّ  ا  َصفا بهنمَي َسبهيملهه   مم  ن  ا هه

ومص  مَّ     رمصه
قَاَل  ٰ   َواهذم  ي لهَقوممهه   ومٰٰس  ه   َقوممه مه َم  ل

نَ ذه تهؤم  م  وم له ِنه وم رَسه م  اَٰن ه َن  وم لَمه تَّعم َوقَدم 
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ర్మఢిగా తెలిసి కూడా, మీరు న్ని ఎాందుకు 

బాధసుర న్యిరు?" అయిన్య వారు వకామారగ ాం 

అవలాంబిాంచిన్ాందుకు, అల్లల హ్ వారి 

హృదయాలన వకామారగ ాంలో పడవేశాడు. 

మరియు అల్లల హ్ దురజ నలకు (ఫాసిఖీన్లకు) 

సన్యూరగ ాం చూపడు.  

6. మరియు మరామ్ కుమారుడు 'ఈస్ 2 

(తన్ జాతి వారితో) ఇల్ల అన్ిది (జాఞ పకాం 

చేసుకోాండ): "ఓ ఇసీ్'యీల్ సాంతతి 

వారల్లరా! న్నశ్చయాంగా, నేన మీ వదద కు 

పాంపబడన్ అల్లల హ్ యొకక సాందేశ్హరుడన. 

నేన – న్యకు పూరవాం వచిచ ఉన్ి – తౌరాత్  

గా్ాంథాన్ని ధృవపరుసుర న్యిన. మరియు న్య 

తరువాత అ'హాద్ 3  అనే సాందేశ్హరుడు 

రాబోతున్యిడు, అనే శుభవారత న 

ఇసుర న్యిన." తరువాత అతన (అ'హూద్) 4 

వారి వదద కు, సుషు మైన్ సూచన్లు తీసుకన్న 

వచిచన్పుడు వారు ఇల్ల అన్యిరు: "ఇది 

కేవలాం సుషు మైన్ మాంతర జాలము!"  

 

2) ఇసీ్'యీల్ సాంతతివారు ఏ విధాంగా మూస్ ('అ.స.) ఆదేశాలన ఉలల ాంఘాంచారో! అదే 

విధాంగా వారు 'ఈస్ ('అ.స.)న కూడా తిరసకరిాంచారు. అల్లాంటపుుడు దైవపీవకత  

ము'హమూద్ ('స'అ.స.)న యూదులు తిరసకరిాంచడాం కాతర  విషయమేమీ కాదు. వారి 

చరితర  చూసేర  వారు ఎాందరో దైవపీవకత  ('అ.స.)లన తిరసకరిాంచారు మరియు కాందరిన్న 

చాంపారు. 'ఈస్ ('అ.స.) తౌరాత్న ధృవపరిచారు.  

3) 'ఈస్ ('అ.స.) తన్ తరువాత అ'హూద్ అనే పీవకత  ('స'అ.స.) రానన్యిడు, అనే 

శుభవారత న విన్నపిసుర న్యిరు. అతన ('స'అ.స.) ఇల్ల అన్యిరు: 'నేన న్య తాండీ, 

ఇబీాహీమ్ ('అ.స.) పీారాన్ (దు'ఆ)న మరియు 'ఈస్ ('అ.స.) సూచన్ (బష్కరత్)న,' 

(అయ్సర్ అతర ఫాస్త్ర్). 'హమద ్్  అాంటే పీశ్ాంస (praise, laudation). అ'హూద్ పదాన్ని 

దాన్న ఫా'ఇల్ ర్మపాంలో తీసుకుాంటే అల్లల హుత’ఆల్లన అాందరికాంటే అధకాంగా సుర తిాంచే 

వాడు మరియు మఫ్'ఊల్ ర్మపాంలో తీసుకుాంటే అతాధకాంగా కన్నయాడబడేవాడు, అనే 

అరాాలు వస్ర యి, (ఫ'తా్ అల్-ఖదీర్). 

4) హిాందూ ధరూ గా్ాంథాలలో కూడా అ'హాద్ అనే అాంతిమ రుష్ర రానన్యిడన్న ఎనోి 

చోటల లో పేర్కకన్బడాంది.  

مم   اّلٰله  اَزَاَغ محش  اهَلمكه ْ٘ا  وم زَاغه ا  فَلَمَّ
بَهه   اّلٰله  َيهمدهي    اّلٰله وَ   محشمم قهلهوم ََّل 
َ المَقوم  قهْيم       َم المٰفسه
 
ابمنه َواه  عهيمََس  قَاَل  ْ٘ ذم  م يٰبَِنه يََم  َمرم  
َ اه  م آ سم اهٰن ه وم   ءهيمَل  مم  َلم اه   اّلٰله   له رَسه كه

َ يََديَّ مهَن   هَما بَْيم ًقا ل  ه َصد  ٰرىةه  مُّ اِلَّوم
َبعمدهي   مهنمٌۣ  م  ته

يَّام ٍل  وم هرَسه ب اٌۣ  ً ه بََش  َومه
مه  َده ٗهْ٘ اسم ا َجآءَ محش   اَْحم مم  َفَلمَّ هنٰته هه َي 

هالم ب
هوما بهْيم   قَال ر  مُّ حم     ٰهَذا سه
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7. తన్న ఇస్ల మ్ వైపున్కు పిలిచిన్పుుడు, 

అల్లల హ్ మీద అపన్నాందలు మోపేవాన్న కాంటే 

పరమ దురాూరుగ డు ఎవడు? మరియు 

అల్లల హ్ దురాూరుగ లైెన్ పీజలకు 

మారగ దరశకతవాం చేయడు.   

8. వారు అల్లల హ్ జ్యాతిన్న (ఇస్ల ాంన) తమ 

నోళల తో ఊది, ఆరిువేయాలన 

కుాంట్టన్యిరు. కాన్న సతా-తిరస్కరులు 

ఎాంత అసహిాాంచుకున్యి! అల్లల హ్ తన్ 

జ్యాతిన్న పరిపూరణ ాం చేస్ర డు.  

9. బహుదైవారాధకులకు (ముషీ్రకీన లకు) 

అది సహిాంచరాన్నదైన్య! ఆయనే, తన్ పీవకత కు 

సన్యూరాగ నీి మరియు సతాధరాూనీి ఇచిచ 

దాన్నన్న సకల ధరాూల మీద ఆధకాత, 

వహిాంచేల్ల చేశాడు. 5   

10. ఓ విశావసుల్లరా! మిమూలిి 

బాధాకరమైన్ శిక్ష నాండ కాపాడే వాాపారాన్ని 

నేన, మీకు సూచిాంచన్య? 6  

11. (అది), మీరు అల్లల హ్న మరియు 

ఆయన్ పీవకత న విశ్వసిాంచడాం మరియు 

అల్లల హ్ మారగ ాంలో మీ సాంపదలన మరియు 

మీ పీాణాలన విన్నయోగిాంచి జిహాద 

చేయటాం 7 . మీరు తెలుసుకో గ్లిగితే, ఇదే 

మీకు ఎాంతో మేలైెన్ది!  

 

5) చూడాండ, 3:19. 

6) అాంటే విశావసాం మరియు అల్లల హ్ (సు.త.) మారగ ాంలో జిహాద్. ఎాందుకాంటే వీటిలో కూడా 

వాాపారాంలో దొరికిన్ట్టల  ల్లభాం దొరుకుతుాంది. అది సవరగ  పీవేశ్ాం. దీన్న కాంటే మాంచి ల్లభాం 

ఇాంకేముాంట్టాంది. ఇాంకా చూడాండ, 9:111.  

7 ) చూడాండ, జిహాద కరకు 2:218, వాా. 162, 5 :54 వాా. 40, 22:78, వాా. 54. 

لَ  اَظم لََعَ َوَمنم  ي  افمَتٰ نه  مهمَّ   اّلٰله   مه 
وَ وَ   َب المَكذه  ََلمه   هه هسم  اهََل اَّلم

ْ٘
ٰٰع محش يهدم

َ  اّلٰله  وَ      ممه ََّل َيهمدهي المَقومَم الٰظلهمهْيم

هطم  له َن  وم َر  وم فـه ه يهرهيمده نهوم   اّلٰله ا 
هاَفمَوا وَ ب محش  نهوم   اّلٰله ههههمم تهمُّ  َولَوم مه رهه  
َن َكرهَه الم  وم      كٰفهره

وَ  رَ   هه اَرمَسَل   ْ٘ هيم َلٗ سه اَّلَّ ه   وم مههٰديب   ال
هيمنه  يمنه  دهوَ  اَل   

لََعَ ههَرهٗ  هظم له ه  َق 
اْلم

هه   َن  حملكه  وم هكه ممهَشم   خجم  َولَوم َكرههَ ال
هيم  اَّلَّ ٰ َن  يْٰ٘اَيَُّها  مم  ا اَدهلُّكه َهلم  َمنهوما 

َ لََعٰ  ه ا  ته مم م  يمكه نم َعَذاٍب  َرٍة تهنمجه
مٍم     اَله

َن  مهنهوم هاّلٰله تهؤم َ  ب له  َوته وم  نَ وم ههده ا َورَسه
سَ  م  مم    اّلٰله   له يم به فه َوالهكه هاَمم ب

مم  كه سه مم  محش  َواَنمفه لَّكه َخيم   مم  ذٰلهكه
َن  وم لَمه نمتهمم َتعم  يحض اهنم كه
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12. (ఇల్ల చేసేర ) ఆయన్ మీ పాపాలన 

క్షమిస్ర డు మరియు మిమూలిి కాిాంద 

సలయేళ్లీ పీవహిాంచే సవరగ వన్యలలో పీవేశిాంప 

జేస్ర డు. మరియు శాశ్వతమైన్ సవరగ  

వన్యలలో8 మాంచి గ్ృహాలన పీస్దిస్ర డు. అదే 

గొపు విజయాం  (స్ఫలాాం).   

13. మరియు మీకు పీ్రతికరమైన్, మర్కక 

(అనగా్హాం) కూడా ఉాంది! (అది) అల్లల హ్ 

సహాయాం మరియు శీఘా విజయాం. మరియు 

ఈ శుభవారత న విశావసులకు తెలుపు. 9  

14. ఓ విశావసుల్లరా! మరామ్ 

కుమారుడు 'ఈస్ తన్ శిష్రాలకు 

(హవారియూాన్లకు) ఉపదేశిాంచిన్ విధాంగా, 

మీరు కూడా అల్లల హ్కు సహాయకులుగా 

ఉాండాండ. (ఆయన్ వారితో ఇల్ల అన్యిడు): 

"అల్లల హ్ మారగ ాంలో న్యకు తోడుడే వారు 

ఎవరు?" ఆ శిష్రాలు ఇల్ల జవాబిచాచరు: 

"మేము అల్లల హ్ (మారగ ాంలో) తోడుడే 

వారము!" అపుుడు ఇసీ్'యీల్ సాంతతి 

వారిలో ఒక వరగ ాంవారు విశ్వసిాంచారు, మర్కక 

వరగ ాం వారు తిరసకరిాంచారు. తరువాత మేము 

విశ్వసిాంచిన్ వారికి, వారి శ్తుర వులకు 

వాతిరేకాంగా సహాయాం చేశాము కావున్ వారు 

ఆధకాతన పాందారు! (1/2)  

***** 

 

8) చూడాండ, 38:50. 

9) మీరు అల్లల హ్ (సు.త.) మారగ ాంలో పోరాడతే మీకు విజయాం లభసుర ాంది. చూడాండ, 47:7 

మరియు 22:40 ఇాంకా చూ. 3:139.     *** 

فهرم   مم    مم لَكه َيغم بَكه ذهنهوم
مم  خهلمكه مهنم  َويهدم َتمرهيم  َجٰنٍت   

َنمٰهره َوَمٰسكه ََتمته  م َها اَّلم هَبًة فه َطي  َن 
نٍ  هَك محش  َجٰنته َعدم  مه يم  المَعظه زه وم المفَ   ذٰل

 يحض    
َنَها  هبُّوم َته ٰري  هَن  محش  َواهخم م    اّلٰله نَُصم  

َ  محش َوَفتمح  قَرهيمب   مهنهْيم ؤم ممه ه ال ه   َوبََش 

وم هَ يُّ يْٰ٘اَ  كه اَٰمنهوما  هيمَن  اَّلَّ اَنمَصاَر ا  ْ٘ا  نهوم
َمرم َكَما    اّلٰله  ابمنه  عهيمََس  يََم  قَاَل 

َحَوارهي   
هلم ْ٘ ل محش  اّلٰله اهََل    َن َمنم اَنمَصارهيم
اَنمَصاره  وَ ْلمَ ا  َل قَا  ََنمنه  َن    اّلٰله ارهيُّوم

 َ اهسم  ْ٘ م بَِنه هنمٌۣ  م  هَفة   آئ طَّ ءهيمَل  آ فَاَٰمَنتم 
آ َوَكَفَرتم   ه طَّ هيم مجت  َفة  ئ اَّلَّ نَا  َن  فَاَيَّدم

هههمم  و  َعده لََعٰ  وما    اَٰمنهوما  َبحه فَاَصم
 خجم  ٰظههرهيمنَ 
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  62. సూరహ్్ అల్్-జుము'అహ్్ 

అల్-జుము'అహ్: అాంటే The congregation, సమ్రవేశ్ం. మత విధుల 

న్నరవహణకు కూడన్ జన్ సముదాయాం. దైవపీవకత  ('స'అ.స.) జుము'అహ్  

న్మా'జులో సూరహ్ అల్-జుము'అహ్ (62) మరియు సూరహ్ అల్-మున్యఫిఖూన్ 

(63) చదివేవారు, ('స. ముసిల ాం). 11 ఆయాతులున్ిఈ సూరహ పేరు 9వ ఆయత్ 

నాండ తీసుకోబడాంది. ఇది మదీన్హ పీారాంభపు కాలాంలో (2-4వ హిజీ్రలలో) అవత 

రిాంపజేయబడాంది. ఈ సమూహపు 10 (57-66) మదీన్హ సూ.లలో ఇది 6వది.  

 అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. * ఆకాశాలలో నన్ివి మరియు 

భూమిలో నన్ివి, సమసర మూ విశ్వ 

స్రవభౌముడు, 1   పరమ పవితుర డు, సరవ 

శ్కిత మాంతుడు, మహా వివేకవాంతుడు అయిన్ 

అల్లల హ్ పవితర తన కన్నయాడుతున్యియి.  

2. ఆయనే ఆ న్నరక్షరాసుాలైెన్ 2   వారిలో 

నాండ ఒక సాందేశ్హరుణ్ణణ  పాంపిాంచాడు. అతన 

వారికి ఆయన్ సూచన్లన (ఆయాత్లన) 

చదివి  విన్నపిసుర న్యిడు మరియు వారిన్న 

సాంసకరిసుర న్యిడు మరియు వారికి గా్ాంథాన్ని 

మరియు వివేకాన్ని బోధసుర న్యిడు. మరియు 

వాసర వాన్నకి వారు అాంతకు పూరవాం సుషు మైన్ 

మారగ భీషు తవాంలో పడ ఉాండే వారు.  

3. మరియు ఇాంకా వారిలో చేరన్న ఇతరులకు 

కూడా (బోధాంచటాన్నకి). మరియు ఆయన్ 

సరవ శ్కిత మాంతుడు, మహా వివేకవాంతుడు.  

 

1) చూడాండ, 20:114, వాాఖాాన్ాం-63. 

2) అల్్-ఉమిాయ్యయన: న్నరక్షరాసుాలు. అాంటే ఆ కాలాంలో అరబ్బులలో చాల్ల మాందికి 

చదవటాం వీాయటాం వచేచది కాదు. సవయాంగా దైవపీవకత  ('స'అ.స.) కూడా న్నరక్షరాసుాలే. 

చూ. 7:157-158.  

ٰنه الرَّحه  اّلٰله ِمْسِب    يممه الرَّْحم
ه  هحه  ي ه َسب  ٰ َوَما فه   َما   ّلله ٰموٰته  السَّ فه 

َعزهيمزه  
الم ومسه  دُّ المقه مَملهكه  ال َرمضه  اَّلم

َكهيممه      اْلم

وَ  ه   هه وم عَ يم بَ اَّلَّ َ رَسه هْي   م 
ه ًَّل َث فه اَّلم

مم َيتملهوما َعلَيمهه  هنمهه هيم م  ههمم مم اٰيٰتهه  َويهَزك 
هه  همه ه َويهَعل  نم اه وَ   َمَةمخضكم مه المكهتَٰب َواْلم

ٍ  نم قَ مه ا وم ََكنه  بهْيم م َضلٍٰل مُّ  يحض بمله لَِفه
 

هههمم  ب وما  َحقه
يَلم ا  لَمَّ مم  مهنمهه اَٰخرهيمَن  محش  وَّ

وَ وَ  َعزه  هه
َكهيممه ا يمزه الم    ْلم
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4. ఇది అల్లల హ్ అనగా్హాం, ఆయన్ దాన్నన్న 

తాన కోరిన్ వారికి పీస్దిస్ర డు. మరియు 

అల్లల హ్ అనగా్హశాలి, సరోవతర ముడు.  

5. తౌరాత్ బాధాత (భారాం) మోపబడన్ 

తరువాత దాన్నపై అమలు చేయలేక పోయిన్ 

వారి పోలిక, పుసర కాల భారాన్ని మోసే ఆ 

గాడద వలే ఉాంది. (వారు ఆ భారాన్ని 

భరిాంచారే గానీ, దాన్నన్న అరాాం చేసుకోలేక 

పోయారు). అల్లల హ్ సూచన్లన (ఆయాత్ 

లన) తిరసకరిాంచిన్ వారి దృష్కు ాంతము 

ఎాంత  చెడాది. మరియు అల్లల హ్ 

దురాూరుగ లకు మారగ దరశకతవాం చేయడు.  

6. వారితో ఇల్ల అన: "ఓ యూదుల్లరా! 

న్నశ్చయాంగా, ఇతర పీజల కాంటే మీరు 

మాతర మే అల్లల హ్కు పీియమైన్ వారు 

(సేిహితులు) అనే భావాం మీకుాంటే, మీ 

(వాదన్లో) మీరు సతావాంతులే అయితే 

మీరు చావున కోరాండ." 3  

7. కాన్న వారు తమ చేజేతుల్ల చేసుకున్ి 

అకృతాాల కారణాంగా వారన్ిటికీ దాన్నన్న 

(చావున) కోరుకోరు! 4  దురాూరుగ ల సాంగ్తి 

అల్లల హ్కు బాగా తెలుసు.  

8. వారితో ఇల్ల అన: "వాసర వాన్నకి ఏ 

చావు నాండ అయితే మీరు పారిపోతున్యిరో! 

న్నశ్చయాంగా, అదే మిమూలిి పట్టు కుాంట్టాంది. 

ఆ తరువాత మీరు, అగోచర మరియు గోచర 

విషయాలు తెలిసిన్ ఆయన్ (అల్లల హ్) 

వైపున్కు మరలిాంచబడతారు, అపుుడు 

ఆయన్ మీరు చేసూర  ఉాండన్ కరూలన మీకు 

తెలుపుతాడు."  

 

3) చూడాండ, 5:18 మరియు 2:111.  

4) చూడాండ, 2: 94. 

له  هَك فَضم ََّشآ   اّلٰله   ذٰل ي تهيمهه َمنم  محش  ءه يهؤم
يممه ذهو المَفضم  اّلٰله وَ     له المَعظه

ْحه ه هيمَن  اَّلَّ ٰرىةَ اِلَّ ا  لهوَمَثله  َ مَّ ثه   وم ل مم   
َُيممهله   هَماره 

اْلم َكَمَثله  َُيممهلهومَها 
َفاًرا هيمَن  محش  اَسم اَّلَّ المَقوممه  َمَثله  هئمَس  ب
به  ه   وماَكذَّ  َيهمدهي  ََّل   اّلٰله وَ محش  اّلٰله اٰيٰته  ب

 َ     المَقومَم الٰظلهمهْيم
 

هيمَن َهاده   قهلم يْٰ٘اَيَُّها  تهمم اَّلَّ ْ٘ا اهنم زََعمم وم
َآ اَ   مم نَّكه اَ  له ه   ءه وم ٰ نه   ّلله دهوم مهنم 

نمتهمم  كه اهنم  مَمومَت  ال َفَتَمنَّوها  اْلَّاسه 
 َ قهْيم    ٰصده

اَبَ  نَٗهْ٘  َيَتَمنَّوم َمتم   ًداٌۣ َوََّل  قَدَّ هَما  ب
يمههمم  ٌۣ بهالٰظله اّلٰله  وَ محش  اَيمده َ  َعلهيمم    مهْيم

 
م  ال اهنَّ  هيم  قهلم  اَّلَّ مهنمهه َمومَت  َن  وم تَفهرُّ

ه فَ  ٰ مه   نَّهٗ ا مم ل تهرَ مَّ ثه   قهيمكه اهَٰل    َن  وم دُّ
مم   هئهكه َهاَدةه َفيهنَب  َغيمبه َوالشَّ

ٰعلهمه الم
َن  َملهوم نمتهمم َتعم هَما كه  خجم ب
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9. ఓ విశావసుల్లరా! శుక్వారం 

(జుము'అహ) రోజు న్మా'జ్ కరకు పిలుపు 

ఇవవబడన్పుుడు, మీరు మీ వాాపారాలన 

విడచి అల్లల హ్ సూరణ వైపున్కు పరుగెతర ాండ. 

మీరు తెలుసుకోగ్లిగితే, ఇది మీకు ఎాంతో 

ఉతర మమైన్ది!  

10. ఇక న్మా'జ్ పూరిత  అయిన్ తరువాత 

భూమిలో వాాపిాంచాండ మరియు అల్లల హ్ 

అనగా్హాన్ని అనేవష్రాంచాండ మరియు మీరు 

స్ఫలాాం పాందాలాంటే, అల్లల హ్న 

అతాధకాంగా సూరిసూర  ఉాండాండ!  

11. మరియు (ఓ ము'హమూద్!) వారు 

వాాపారాన్ని గానీ లేదా వినోద కాీడన గానీ 

చూసిన్పుుడు, న్నని న్నలబడవున్ి సాితి 

లోనే వదలి పటిు , దాన్న చుట్టు  గుమిగూడు 

తారు. 5  వారితో ఇల్ల అన: "వినోద కాీడల 

కాంటే మరియు వాాపారాం కాంటే, అల్లల హ్ వదద  

ఉన్ిదే ఎాంతో ఉతర మమైన్ది. మరియు 

అల్లల హ్యే జ్రవనోపాధ పీస్దిాంచటాంలో 

అతుాతర ముడు."  

***** 

 

5) ఒక జుము'అహ్ రోజు దైవపీవకత  ('స'అ.స.) జుము'అహ్ ఉపన్యాసాం (ఖుతాు) ఇసుర ాంటారు. 

అపుుడు ఒక వాాపార బృాందాం మదీన్హ లో పీవేశిసుర ాంది. అపుుడు ఖుతాు విాంట్టన్ి 

వారిలో నాండ చాల్లమాంది ఉపన్యాస్న్ని వదలి, వసుర వులు అయిపోకముాందే తవరగా 

కనకుకాందాాం అనే పేరాశ్తో వళ్ళీపోతారు. కేవలాం 12 మాంది మాతర మే మసిజ ద్లో 

మిగిలిపోతారు. అపుుడు ఈ ఆయత్ అవతరిాంపజేయబడాంది.             *** 

اهذَ هَ يُّ يْٰ٘اَ  ْ٘ا  اَٰمنهوم هيمَن  اَّلَّ نهومدهَي  ا  ا 
يَّ  مهنم  لٰوةه  هلصَّ عَ ل فَاسم َعةه  همه اْلم وما وممه 
ره  

ذهكم َ   اّلٰله اهَٰل  الم وا  محش  يمعَ َوَذره
َخيم  له ذٰ  مم  مم لَّ   كه نمتهمم   كه كه اهنم 

َن  وم لَمه      َتعم
وما فه  ه لٰوةه فَانمتََشه َيته الصَّ هَذا قهضه فَا

َوابمَتغه  َرمضه  له  مه وما  اَّلم فَضم   اّلٰله نم 
ره  مم   اّلٰلَ وا  َواذمكه لََّعلَّكه ًا    َكثهيم

َن  وم لهحه    تهفم
َ   َواهَذا ته ِۨانم رَ ا َراَوما  َوا  لَهم اَوم  ْ٘ فَ ًة  وم   اضُّ
وم رَ تَ وَ َلمَها  اه  هًما كه قَآئ عهنمَد  محش  َك  َما  قهلم 

هَجاَرةه   اّلٰله  وه َومهَن اِل  هم
هَن اللَّ محش  َخيم  م 

ه اّلٰله وَ  َ زه الرٰ َخيم  خجم قهْيم
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63. సూరహ్్ అల్్-మునాఫిఖూన్ 

అల్-మున్యఫిఖూన్: అాంటే కప్ట-విశవస్తలు, వాంచకులు, డాాంబికులు, ఇది 

ఉహుద్ యుదధ ాం తరువాత 3-4 హిజీ్రలలో అవతరిాంపజేయబడాంది. ఇాందులో 

కపట-విశావసులన గురిాంచిన్ విషయాలు ఉన్యియి. 11 ఆయాతులున్ి ఈ 

సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నాండ తీసుకోబడాంది. ఈ సమూహపు 10 (57-66) 

మదీనహ్ సూరాహ్లలో ఇది 7వది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. (ఓ పీవకాత !) ఈ కప్ట-విశవస్తలు 

(మున్యఫిఖూన్) నీవదద కు వచిచన్పుడు, 1  

ఇల్ల అాంటారు: "నీవు అల్లల హ్ యొకక సాందేశ్ 

హరుడవన్న మేము స్క్షామిసుర న్యిము." 

మరియు న్నశ్చయాంగా, నీవు ఆయన్ సాందేశ్ 
హరుడవన్న అల్లల హ్కు తెలుసు మరియు ఈ 

కపట-విశావసులు, న్నశ్చయాంగా అసతా 

వాదులన్న అల్లల హ్ స్క్షామిసుర న్యిడు.  

2. వారు తమ పీమాణాలన డాలుగా చేసు- 

కున్యిరు. ఆవిధాంగా వారు (ఇతరులన) 

అల్లల హ్ మారగ ాం  నాండ న్నరోధసుర న్యిరు. 2 

న్నశ్చయాంగా, వారు చేసుర న్ి చేషు లు ఎాంతో 

నీచమైన్వి.  

3. ఇది న్నశ్చయాంగా, వారు విశ్వసిాంచిన్ 

తరువాత సతా-తిరస్కరాన్నకి పాలుడాారు. 

అాందువలల  వారి హృదయాల మీద స్త్లు 

వేయబడాంది. కావున్ వారు ఏమీ అరాాం 

చేసుకోలేరు. (5/8)  

4. * మరియు నీవు గ్న్క వారిన్న చూసేర ! 

వారి ర్మపాలు నీకు ఎాంతో అదుభతమైన్విగా 

కన్నపిస్ర యి. మరియు వారు మాటాల డ 

న్పుుడు, నీవు వారి మాటలన విాంటూ 

 

1) ఇకకడ 'అబ్బద ల్లల హ్ బిన్ ఉబై్న మరియు అతన్న తోటి వారిన్న గురిాంచి చెపుబడుతోాంది.  

2) ఇట్టవాంటి వాకాాన్నకై చూడాండ, 58:16.  

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه   الرَّْحم
جَ  َن  اهَذا  وم نٰفهقه ممه ال َهده آَءَك  نَشم هوما    قَال

له   وم لَرَسه مه لَ عم يَ   اّلٰله وَ جحم  ّلٰله ااهنََّك 
ٗ اه  له وم لَرَسه اهنَّ   اّلٰله وَ محش  نََّك  َهده  يَشم

َن  بهوم َ لَكٰذه نٰفهقهْيم ممه   ممه ال
 

ْ٘ا اَيممَ  وم َذه ا َعنم  هه انَ اهَّتَّ وم نًَّة فََصدُّ مم جه
َسآءَ محش  اّلٰله َسبهيمله   مم  ََكنهوما   اهنَّهه َما 
َملهوم      َن َيعم
ه  ب هَك  اَٰمنهوما  ذٰل مم  كَ ثه اَنَّهه ا  ره فَ مَّ  وم

ََّل   لََعٰ   عَ به َفطه  مم  َفهه هههمم  ب وم
قهله

َن  وم َقهه    َيفم
مم  هه َسامه اَجم بهَك  تهعمجه مم  َراَيمَتهه محش  َواهَذا 

ه َواهنم يَّقه  ل هههمم وم وم ل َمعم لهَقوم َ محش  ا تَسم مم ََك نَّهه
َسنََّدة   مُّ ب   شه َّ  َُيم محش  خه كه َن  َسبهوم
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ఉాండపోతావు. న్నశ్చయాంగా, వారు గోడకు 

ఆన్నాంచబడన్ మొదుద లవలే ఉన్యిరు. పీతి 

కేకన, వారు తమకు వాతిరేకమైన్దిగానే 

భావిస్ర రు. వారు శ్తుర వులు, కావున్ వారి పటల  

జాగా్తర గా ఉాండు. అల్లల హ్ వారిన్న న్యశ్న్ాం 

చేయుగాక! 3   వారాంత పడ మారగ ాంలో పడ 

వున్యిరు.  

5. మరియు వారితో: "రాండ అల్లల హ్ పీవకత , 

మీ క్షమాపణ కరకు (అల్లల హ్న) పీారాిస్ర డు." 

అన్న అన్ిపుుడు వారు తమ తలలు 

తిర పుుకోవటాన్ని మరియు దురహాంకారాంతో 

మరలిపోవటాన్ని నీవు చూస్ర వు.  

6. (ఓ పీవకాత !) నీవు వారి కరకు క్షమాపణ 

కోరిన్య లేక క్షమాపణ కోరకపోయిన్య వారి 

విషయాంలో రాండూ సమాన్మే! (ఎాందుకాంటే) 

అల్లల హ్ వారిన్న ఎాంత మాతర ాం క్షమిాంచడు. 

న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ అవిధేయులకు మారగ  

దరశకతవాం చేయడు. 4  

7. వారే (కపట-విశావసులే) ఇల్ల అాంటూ 

ఉాండే వారు: "అల్లల హ్ సాందేశ్హరున్న వదద  

నన్ి వారిపై మీరు ఖరుచచేయకుాండా 

ఉాంటే! చివరకు వారే చెల్లల చెదురైపోతారు." 5 

 

3) ఇటిు  వాకాాన్నకై చూడాండ, 9:30.  

4) చూడాండ, 9:80. 

5) దైవపీవకత  ('స'అ.స.) మదీన్హ రాకముాందు 'అబ్బద ల్లల హ్ బిన్ ఉబై్న మదీన్హ వాసుల 

న్యయకుడయేా సూచన్లుాంటాయి. దైవపీవకత  ('స'అ.స.) పీాబలాాం హెచచయి అతన్న 

('స'అ.స.) అనచరు (ర'ది.'అనామ్)ల సాంఖా దిన్దిన్యన్నకి పరుగ్టాం చూసి, అతడు 

బాహాాంగా ముసిల ాం అయిన్య! అతన్న హృదయాంలో దైవపీవకత  ('స'అ.స.) మరియు ముసిల ాంల 

పటల  దేవషాం ఉాంట్టాంది. కావున్ అతడు వారిన్న ఎతిర పడవటాన్నకి ఏ అవకాశ్ాం దొరికిన్య 

వదిలేవాడు కాదు. బనీ- ము'స్'తలిఖ్ 'గజ్వహ్ నాండ తిరిగి వసుర న్ిపుుడు ఒక 

అన్యసరి మరియు ఒక ముహాజిర్ (ర'ది.'అనామ్)ల మధా చిన్ి కలహాం చెలరేగుతుాంది. 

వారిదద రు తమ తమ తెగ్ల వారిన్న పిలుచుకుాంటారు. అపుుడు సమయాం చూసి 

'అబ్బద ల్లల హ్ బిన్ ఉబై్న అన్యసరులతో అాంటాడు: 'చూశారా! మీదే తిన్న ఇపుుడు మీ మీదికే 

వసుర న్యిరు, ఈ ముహాజిర్లు! వీరికి పటు డాం మానేసేర  మదీన్హ విడచిపోతారు!' ఈ 

మాటలు 'జైద్ బ్బన్-అర్ఖమ్్ (ర'ది.'అ.) దైవపీవకత  ('స'అ.స.)కు తెలుపుతారు. దైవపీవకత  

َعلَيمههمم َصيمَحةٍ  وُّ  هه محش    المَعده مه 
ذَ  مم فَاحم مه قَ محش  رمهه اَٰٰن    حمسّلٰله ا  اتَلَهه

َن  وم َفكه     يهؤم
 

فهرم   َتغم يَسم َتَعالَوما  مم  لَهه قهيمَل  َواهَذا 
له   وم رَسه مم  الَوَّ   اّلٰله لَكه مم ره   وم ءهومَسهه
مم   مم  َوَراَيمَتهه وَهه َن  وم دُّ يَصه
وم  ه به َتكم سم    َن مُّ

َعلَيمههمم  َفرمَت َسَوآء   َتغم اَسم اَمم   مم  لَهه  
 َ ت فه سم لَمم  لَ   رم َتغم محش  مم فه يَّ   نم لَهه   اّلٰله َر  غم
مم  المَقومَم    اّلٰلَ اهنَّ  محش  لَهه َيهمدهي  ََّل 

 َ قهْيم    المٰفسه
هوم  ل وم هيمَن َيقه مه اَّلَّ وما لََعٰ   َن ََّل هه تهنمفهقه

عهنم  له  َمنم  وم رَسه َحٰت   اّلٰله َد 
وماَينمفَ  ه وَ محش  ضُّ ٰ ٰموٰته َخَزآ   ّلله السَّ هنه   ئ
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వాసర వాన్నకి ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో 

నన్ి సమసర  కోశాగారాలు అల్లల హ్కే 

చెాందిన్వి. కాన్న ఈ కపట-విశావసులు అది 

గా్హిాంచలేరు.  

8. వారు (కపట-విశావసులు) ఇాంకా ఇల్ల 

అాంట్టన్యిరు: "మన్ాం మదీన్హ న్గ్రాన్నకి 

తిరిగి వళ్ళీన్ తరువాత, న్నశ్చయాంగా 

గౌరవనీయులమైన్ (మన్ాం), అకకడ ఉన్ి ఈ 

తుచఛమైన్ వారిన్న (ముహాజిరల న) తపుక 

వళీగొడదాాం." మరియు గౌరవమనేది 

అల్లల హ్కు, ఆయన్ సాందేశ్హరున్నకి మరియు 

విశావసులకు మాతర మే చెాందిన్ది, కాన్న ఈ 

కపట-విశావసులకు అది తెలియదు.  

9. ఓ విశావసుల్లరా! మీ సాంపదలు, మీ 

సాంతాన్ాం మిమూలిి అల్లల హ్ సూరణ నాండ 

న్నరల క్షాాంలో పడవేయరాదు సుమా! ఎవరైతే 

ఇల్ల న్నరల క్షాాంలో పడతారో అల్లాంటి వారే 

న్షు పడేవారు.  

10. మరియు మీలో ఎవరికైన్య మరణ 

సమయాం సమీపిాంచి: "ఓ న్య పీభూ! నీవు 

న్యకు మరికాంత వావధ ఎాందుకివవలేదు! 

నేన దాన్-ధరాూలు చేసి, సతుురుష్రలలో 

చేరిపోయేవాడన్న కదా?" అన్న పలికే సాితి 

రాకముాందే, మేము మీకు పీస్దిాంచిన్ జ్రవనో 

పాధనాండ ఖరుచచేయాండ.  

11. కాన్న ఒక వయకి్తక్త (మరణ) సమయం 

ఆసననమైనప్పపడు అలా్లహ్్ అతనిక్త ఏ 

మ్రతు ం వయవధ నివవడు. మరియు మీరు 

చేసుర న్ిదాంతా అల్లల హ్ బాగా ఎరుగున.  

***** 

 
('స'అ.స.) విచారిాంచగా, 'అబ్బద ల్లల హ్ బిన్-ఉబై్న తాన అల్ల అన్లేదన్న న్నరాకరిస్ర డు. ఆ 

సాందరభాంలో ఈ సూరహ్ అవతరిాంపజేయబడాంది. ('స. బ్బ'ఖారీ)         *** 

نَّ  َولٰكه َرمضه  ممه َواَّلم ال ََّل فه نٰ    َ  قهْيم
َقهه يَ  َن فم    وم
 

يمَنةه  مَمده ال اهََل   ْ٘ َنا رََّجعم لَئهنم  َن  وم
ه ل وم َيقه

 َ ََعزُّ مهنمَها اَّلم رهَجنَّ اَّلم ه وَ محش  َذلَّ َلهخم ٰ   ّلله
ه  َول ةه  َ المعهزَّ مهنهْيم ؤم هلممه َول له   وم رَسه

 ٰ َ ََّل َول نٰفهقهْيم ممه نَّ ال َن  كه وم لَمه  خجم  َيعم
 

ه  اَّلَّ ٰ   يمنَ يْٰ٘اَيَُّها  ََّل مَ ا مم  ههكه لم ته   نهوما 
َعنم   مم  ََّلدهكه اَوم َوََّلْ٘  مم  َوالهكه اَمم

ره  
هَك  مجت  اّلٰله ذهكم ذٰل َعلم  يَّفم َوَمنم 

مه  ٰٓئهَك هه ٰ فَاهول َن  اْلم وم ه    ِسه
وما   هنم  نم  مهَواَنمفهقه م  مم  َرزَقمنٰكه ا  مَّ

اََحَدكه َقبمله   َ يَّامته اَنم  مَمومته   ال مه 
َل فَ  وم ه َيقه ََّلْ٘  َرب  ْ٘ اه رم  اَخَّ لَوم م  تَِنه

ْ٘
ٍل اَجَ  َٰل

هَن   م  نم  َواَكه َق  دَّ فَاَصَّ قَرهيمٍبحمل 
 َ ْيم    الٰصلهحه

َر   ه يُّؤَخ  جَ   اّلٰله َولَنم  اهَذا  ًسا   آءَ َنفم
َن  َخبهيم ٌۣ   اّلٰله وَ محش  اََجلهَها  َملهوم  خجم  بهَما َتعم
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 64. సూరహ్్ అత్్-త'గాబున్ 

అత -త'గాబ్బన్: ల్లభనష్టు లు. ఈ సూరహ్లో సమాజపు పరసుర వావహార 

సాంబాం ధాలు వివరిాంచబడాాయి. 18 ఆయాతులున్ి ఈ సూరహ పేరు 9వ ఆయత్ 
నాండ తీసుకోబడాంది. ఈ సూరహ మొదటి హిజీ్రలో అవతరిాంపజేయబడాందన్న 

చాల్లమాంది వాాఖాాతల అభపీాయాం. ఈ సమూహపు 10 (57-66) మదీనహ్ 

సూరాహ్లలో ఇది 8 వది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. ఆకాశాలలో ఉన్ి సమసర మూ మరియు 

భూమిలో ఉన్ి సమసర మూ, అల్లల హ్ 
పవితర తన కన్నయాడుతుాంటాయి. విశ్వ 
స్మాాజాాధ పతాాం ఆయన్దే మరియు సరవ 
సోర తార లు ఆయన్కే. మరియు ఆయనే పీతీదీ 

చేయగ్ల స్మరాాాం (అధకారాం) గ్లవాడు.  

2. ఆయనే మిమూలిి సృష్రు ాంచాడు. మీలో 

కాందరు సతా-తిరస్కరులున్యిరు మరియు 

మీలో కాందరు విశావసులున్యిరు. మరియు 

మీరు చేసేదాంతా అల్లల హ్ చూసుర న్యిడు. 1  

3. ఆయన్ ఆకాశాలన మరియు భూమిన్న 

సతాాంతో సృష్రు ాంచాడు మరియు మిమూలిి 

ఉతర మ ర్మపాంలో ర్మపాందిాంచాడు. 2 మరియు 

మీ గ్మాసా్న్ాం ఆయన్ వైపున్కే ఉాంది.  

4. ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఉన్ి 

దాంతా ఆయన్కు తెలుసు. మరియు మీరు 

దాచేది మరియు వలిబ్బచేచది అాంతా 

ఆయన్కు బాగా తెలుసు. మరియు 

అల్లల హ్కు హృదయాలలో దాగి ఉన్ిదాంతా 

తెలుసు.  

5. ఇాంతకు పూరవాం, సతాాన్ని తిరసక 

రిాంచి, తమ కరూల దుషులితాన్ని చవి 

 

1) చూడాండ, 67:2. 

2) చూడాండ, 82:6-8 మరియు 40:64. 

ٰنه الرَّ  اّلٰله ِمْسِب  يممه الرَّْحم   حه
ه  هَسب  ه حه  ي ٰ ٰم اَما فه    ّلله  َوَما فه   ته وٰ لسَّ
 َ ده مجت  رمضه اَّلم َمم اْلم َوَله  لمكه  ممه ال حمس  َله 
وَ وَ  يمر   هه ٍء قَده ه ََشم

   لََعٰ كه 
 
وَ  مم  هه هيم َخلََقكه مم ََكفهر   نم فَمه  اَّلَّ كه

مُّ  مم  مهن  وَّمهنمكه هَما   اّلٰله وَ محش  ؤم ب
َمله  يم  َتعم َن بَصه    وم
َواَخلََق   ٰموٰته  ه  السَّ َق 

هاْلم ب َرمَض  َّلم
رَ وَ  سَ مم كه َصوَّ مم َورَ صه   نَ  فَاَحم َواهَلمهه مجت  كه

ه  يم مَمصه    ال
َرمضه  َواَّلم ٰموٰته  السَّ فه  َما  لَمه  َيعم

نَ  وم ُّ هِسه ت َما  لَمه  نَ   ا َومَ   َويَعم لهنهوم محش تهعم
ره عَ اّلٰله وَ  وم ده هَذاته الصُّ ٌۣ ب     لهيمم 
ا  اَ  َنَبؤه مم  يَامتهكه َكفَ لَمم  هيمَن  ا  اَّلَّ وم ره
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చూసిన్ వారి వృతార ాంతాం మీకు అాందలేదా? 

మరియు వారికి (పరలోకాంలో) బాధాకరమైన్ 

శిక్ష ఉాంట్టాంది.  

6. దీన్నకి కారణ మేమిటాంటే, వాసర వాన్నకి వారి 

వదద కు వారి పీవకత లు, సుషు మైన్ సూచన్లు 

తీసుకన్న వచిచన్పుటికీ, వారు: "ఏమీ? 

మాకు మాన్వులు మారగ దరశకతవాం 

చేస్ర రా?" 3   అన్న పలుకుతూ సతాాన్ని 

తిరసకరిాంచి మరలి పోయారు. మరియు 

అల్లల హ్ కూడా వారిన్న న్నరల క్షాాం చేశాడు. 

మరియు అల్లల హ్ సవయాం సమృదుధ డు, 

సరవసోర తార లకు అరాుడు.  

7. సతాాన్ని తిరసకరిాంచిన్వారు (చన్న 

పోయిన్ తరువాత) మరల సజ్రవులుగా 

లేపబడమన్న భావిసుర న్యిరు. వారితో ఇల్ల 

అన: "అదికాదు, న్య పీభువు స్కిిగా! మీరు 

తపు కుాండా లేపబడతారు. 4   తరువాత 

మీరు (పీపాంచాంలో) చేసిాందాంతా మీకు 

తెలుపబడుతుాంది. మరియు ఇది అల్లల హ్కు 

ఎాంతో సులభాం."  

8. కావున్ మీరు అల్లల హ్న మరియు 

ఆయన్ పీవకత న మరియు మేము అవతరిాంప 

జేసిన్ జ్యాతిన్న (ఈ ఖుర్ఆన్న) విశ్వసిాం 

చాండ. మరియు మీరు చేసేదాంతా అల్లల హ్ 

బాగా ఎరుగున.  

 
3) ఏ విధాంగానై్తతే ఈ న్యడు కూడా బిద్'అత్ చేసేవారు దైవపీవకత  ('స'అ.స.)న మాన్వున్నగా 

భావిాంచటాం లేదో!  

4) ఖుర్ఆన్లో మూడుస్రుల  అల్లల హ్ (సు.త.) తన్ సాందేశ్హరున్నకి ('స'అ.స.) ఆదేశిాంచాడు: 

''నీ పీభువు స్కిిగా చెపుు: 'అల్లల హ్ (సు.త.) ప్పనరుతాానం తప్పక చేసాు డని.' వాటిలో 

ఇది ఒకటి.'' చూడాండ, 10:53, 34:3. అది మీరు పీపాంచాంలో చేసిన్ కరూలకు తగిన్ 

పీతిఫల మివవటాన్నకి. ఎాందుకాంటే చాల్ల మాందికి ఈ లోకాంలో వారికి తగిన్ పీతిఫలాం 

దొరకదు. దురాూరుగ లు ఇకకడ శికిిాంచబడకుాండా పోవచుచ. సన్యూరుగ లకు వారి మాంచి 

పనలకు పూరిత  పీతిఫలాం దొరకక పోవచుచ! కాన్న వచేచ జ్రవితాంలో పీతి ఒకకరికి వారి 

కరూలకు తగిన్ పీతిఫలాం లభసుర ాంది. వారికి ఎల్లాంటి అన్యాయాం జరుగ్దు. పున్రుతారిాంప 

జేయటాం అల్లల హ్ (సు.త.)కు ఎాంతో సులభాం. 

فَ  حمس  َقبمله اَمم وَ ا  اقهوم ذَ مهنم  مم  هه ره بَاَل 
مم  وَ  مم َعَذاب  اَله    لَهه

مم  لههه رهسه تَّامتهيمههمم  ََكنَتم  هاَنَّٗه  ب هَك  ذٰل
ه  َفَقال هنٰته  َي 

هالم ْ٘اب َنَناحمس  اَ   وم وم يَّهمده بَََش  
َّومافَكَ  َوتََول ا  وم َتغمَِن   َفره اسم محش  اّلٰله   وَّ
ٌّ َْحهيمد  غَ اّلٰله وَ     ِنه
 
 

هيمنَ  ْ٘ َكَفره   زََعَم اَّلَّ محش ثهومابمعَ يُّ   اَنم لَّنم   اوم
م قهلم بَٰل وَ  ه نَّ    َرٰب  َّ ثهمَّ َِلهنَبَّؤه هَما َِلهبمَعُثه ب
هَك لََعَ محش َعمهلمتهمم  َ  اّلٰله َوذٰل يم   ي   سه

 
 

ه فَاٰمهنهوما   ره ا  اّلٰله ب له  َواْلُّوم وم ْ٘  َورَسه هيم َّلَّ
َا  َن َخبهيم   بهَما تَ   اّلٰله وَ محش  اَنمَزْلم َملهوم   عم
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9. (జాఞ పకముాంచుకోాండ) సమావేశ్పు రోజున్ 

ఆయన్ మీ అాందరిన్న సమావేశ్పరుస్ర డు. 5  

అదే ల్లభనష్టు ల దిన్ాం. మరియు ఎవడైతే 

అల్లల హ్న విశ్వసిాంచి సతాకరాాలు చేస్ర డో, 

అల్లాంటి వాన్న పాపాలన ఆయన్ తొలగిస్ర డు. 

మరియు అతన్నన్న కాిాంద సలయేళ్లీ పీవహిాంచే 

సవరగ వన్యలలో పీవేశిాంపజేస్ర డు, వారాందులో 

శాశ్వతాంగా కలకాలాం ఉాంటారు. అదే గొపు 

విజయాం (స్ఫలాాం).  

10. మరియు ఎవరైతే సతాాన్ని 

తిరసకరిస్ర రో మరియు మా సూచన్లన 

(ఆయాత్ లన) అబదాధ లన్న న్నరాకరిస్ర రో, 

అల్లాంటి వారు న్రకవాసు్ లవుతారు; అాందు 

వారు శాశ్వతాంగా ఉాంటారు. మరియు అది 

ఎాంత చెడా గ్మాసా్న్ాం!  

11. ఏ ఆపద కూడా, అల్లల హ్ సలవు లేన్నదే 

సాంభవిాంచదు. మరియు ఎవడైతే అల్లల హ్న 

విశ్వసిస్ర డో, అల్లల హ్ అతన్న హృదయాన్నకి 

మారగ దరశకతవాం చేస్ర డు. మరియు 

అల్లల హ్కు పీతి విషయాం గురిాంచి బాగా 

తెలుసు.  

12. (పీజల్లరా!) మీరు అల్లల హ్కు 

విధేయత చూపాండ మరియు సాందేశ్హరున్న 

ఆజాఞ పాలన్ చేయాండ. ఒకవేళ మీరు 

విముఖత చూపితే,  మా పీవకత  బాధాతల్లల , 

మీకు సుషు ాంగా పీచారాం చేయటాం మాతర మే!  

13. అల్లల హ్! ఆయన్ తపు, మర్కక 

ఆరాధుాడు లేడు! మరియు విశావసులు 

కేవలాం అల్లల హ్ మీదే న్మూకాం ఉాంచుకోవాలి!  

 

5) చూడాండ, 11:103 మరియు 56:49-50. పున్రుతాాన్ దిన్ాం, సమావేశ్ దిన్ాం ఎాందుకు 

అన్బడాందాంటే, ఆ రోజు యుగ్యుగాల పీజలాందరు ఒకేస్రి బీతికిాంచి లేపబడతారు. 

మరియు ఒకేచోట సమావేశ్పరచబడతారు. అది ఒక పదద  మైదాన్ాం. పీతి ఒకకడు ఎాంతో 

దూరాం వరకు చూడగ్లుగ తాడు.  

مم ََيم   مَ يَوم  َ   َمعهكه عه وممه له َمم اْلم هَك      ذٰل
اِلََّغابهنه  مهنمٌۣ  محش  يَوممه  يُّؤم هاّلٰله َوَمنم    ب

هرم  يَُّكف  ًا  َصاْله َملم   هه َعنم   َويَعم
لمهه   خه هه  َويهدم هاٰت َجٰنٍت َتمرهيم مهنم  َسي 

 َ اَّلم فهيم ََتمتهَها  هيمَن  ٰخله اَبًَدانمٰهره   ْ٘ محش  َها
زه المعَ ذٰ  هَك المَفوم       يممه ظه ل

هيم  هَناْ٘ َكَفره   نَ َواَّلَّ هاٰيٰت ب بهوما  َوَكذَّ ا  وم
هيمَن   ٰخله اْلَّاره  ٰحبه  اَصم ٰٓئهَك  اهول

ه محش فهيمَها  يم مَمصه هئمَس ال  خجم  َوب
 

يم  صه مُّ مهنم  اََصاَب   ْ٘ هاهذمنه َما ب  
اهَّلَّ َبٍة 

مهنمٌۣ  َوَمنم محش  اّلٰله  هاّلٰله  يُّؤم ده قَلمَبهٗ يَ   ب  محش هم
ه  اّلٰله وَ  ه ََشم ب

ل     م  يم له ٍء عَ كه
 
َل   اّلٰلَ   عهوايم طه َواَ  وم الرَّسه يمعهوا  مجت  َواَطه

َا  ْله وم رَسه لََعٰ  هنََّما  فَا متهمم  تََولَّ فَاهنم 
م  َلٰغه ال به الم ه مه    ْيم

اهٰلَ   اّلَٰله  وَ اهَّلَّ    ََّلْ٘    اّلٰله َولََعَ    محشهه
نَ فَلميَ  مهنهوم ؤم ممه ه ال

   َتَوَّكَّ
ْ٘ يْٰ٘اَيُّهَ  اَٰمنهوم هيمَن  اَّلَّ اهنَّ ا  نم  مه   ا 
َوا وَ كه جه اَزم ا مم  وا َعده مم  ََّلدهكه اَوم

مم  ومهه َذره فَاحم مم  وما مجت  لَّكه فه َتعم َواهنم 
ه  فَا ا  وم فهره َوَتغم وما  َفحه   اّلٰلَ نَّ  َوتَصم

يمم   ر  رَّحه وم    َغفه
ََّلده  مم َواَوم َوالهكه ْ٘ اَمم َما مم فهتمَنة  اهنَّ محش كه

يمم  عهنمَدهْٗ٘ اَجم  َواّلٰله     ر  َعظه
تَ وا اّلٰلَ قه فَاتَّ  وما   تهمم عم َط  َما اسم َمعه َواسم

ًا  َخيم وما  َواَنمفهقه وما  يمعه َواَطه
مم  كه سه َنمفه ه حَّ  محش  َّل  شه َق  يُّوم َوَمنم 

ه   سه ٰٓ فَاه َنفم نَ ول وم لهحه فم ممه مه ال     ئهَك هه
قَرمًضا  اّلٰلَ  وا  رهضه تهقم َحَسًنا   اهنم 
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14. ఓ విశావసుల్లరా! న్నశ్చయాంగా, మీ 

సహవాసులు (అ'జావజ్) మరియు మీ 

సాంతాన్ాంలో మీ శ్తుర వులు ఉాండవచుచ! 
కావున్ మీరు వారి పటల  జాగా్తర  వహిాంచాండ. 

కాన్న ఒకవేళ మీరు వారి అపరాధాన్ని 

మన్నిాంచి వారిన్న ఉపేకిిాంచి వారిన్న క్షమిాంచితే! 

న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ క్షమాశీలుడు, అపార 

కరుణాపీదాత (అన్న తెలుసుకోాండ).  

15. మీ సిరిసాంపదలు మరియు మీ 

సాంతాన్ాం వాసర వాన్నకి, మీ పాలిట ఒక పరీక్ష. 

మరియు గొపు పీతిఫలమైతే అల్లల హ్! వదద  
ఉన్ిది. 6  

16. కావున్ మీరు మీ శ్కిత  మేరకు అల్లల హ్ 

యాందు భయ-భకుత లు కలిగి ఉాండ, (ఆయన్ 

సూచన్లన విన్న), ఆయన్కు విధేయులైె 

ఉాండాండ మరియు (మీ ధన్ాం నాండ) దాన్ాం 
చేసేర ! అది మీ సొాంత మేలుకే. మరియు 

ఎవరైతే తమ హృదయ (ఆతూ) లోభతవాం 

నాండ రక్షణ పాందుతారో అల్లాంటి వారే 

స్ఫలాాం పాందేవారు. 7  

17. ఒకవేళ మీరు అల్లల హ్కు అపుుగా 

మాంచి అపుు ఇసేర , ఆయన్ దాన్నన్న ఎనోిరట్టల  

పాంచి తిరిగి మీకు పీస్దిస్ర డు మరియు 

మిమూలిి క్షమిస్ర డు. వాసర వాన్నకి అల్లల హ్ 
కృతజఞ తలన ఆమోదిాంచే వాడు, 

సహన్శీలుడు.  

18. ఆయన్ రహసా మరియు బహిరగ త 

విషయాలు తెలిసిన్ వాడు. సరవ శ్కిత  

సాంపనిడు, మహా వివేకవాంతుడు. (3/4)  

***** 

 

6) ఇట్టవాంటి వాకాాన్నకై చూడాండ, 8:28. 

7) ఇటిు  వాకాాన్నకై చూడాండ, 59:9.          *** 

اه   يْٰ٘اَيَُّها  ْ٘ا  اَٰمنهوم هيمَن  مهنم  اَّلَّ نَّ 
ََّلدهكه اَزموَ  َواَوم مم  َعده مم اجهكه  اوا  

فَ  مم  وم احم لَّكه مم َذره وما مجت  هه فه َتعم َواهنم 
فَاهنَّ   ا  وم فهره َوَتغم وما  َفحه   اّلٰلَ َوتَصم

يمم   ر  رَّحه وم      َغفه
 
ْ٘ اهنَّ  مم اَ   َما ََّلدهكه مم َواَوم َوالهكه محش  فهتمَنة  مم
يمم  عهنمَدهْٗ٘ اَجم  اّلٰله وَ     ر  َعظه
 

و مَ َما    اّلٰلَ ا  فَاتَّقه تهمم َواسم َتَطعم وما عه اسم
وَ طه اَ وَ  وما  ًا فهقه نم اَ يمعه َخيم وما 

مم  كه سه َنمفه ه حَّ  محش  َّل  شه َق  يُّوم َوَمنم 
َن   وم لهحه فم ممه مه ال ٰٓئهَك هه ه  فَاهول سه   َنفم

 

وا  ته   اهنم  رهضه حَ   اّلٰلَ قم َسًنا قَرمًضا 
فهرم  َويَغم مم  لَكه هه  مم   يُّٰضعهفم محش  لَكه

وم  اّلٰله وَ    يحضر  َحلهيمم  َشكه
 

وَ  َغيمبه 
الم هَ ٰعلهمه  َعزه دَ ا الشَّ

الم   زه يم ةه 
 خجم  كهيممه اْلمَ 
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 65. సూరహ్్ అ'త్్-'తల్లఖ్ 

అ'త్-'తల్లఖు: విడాకులు. దైవపీవకత  ('స'అ.స.) పీవచన్ాం: 'విడాకులు అల్లల హ్ 

(సు.త.) దృష్రు లో అనమతిాంచబడన్వాటిలో అతయంత అయిష్ు కరమైన విష్యం.' 

[అబూ- దావూద్, 'అబ్బద ల్లల హ్ బిన్-'ఉమర్ (ర. అనా) కథన్ాం]. చూడాండ, 2:228-233. 

12 ఆయాతులున్ి ఈ సూరహ పేరు మొదటి ఆయత్ నాండ తీసుకోబడాంది. ఇది 

దాదాపు 6వ హిజీ్రలో అవత రిాంపజేయబడాంది. ఈ సమూహపు 10 (57-66) మదీనహ్ 

సూరాహ్లలో ఇది 9 వది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. * ఓ పీవకాత ! మీరు స్త్ర ీలకు విడాకులు 

('తల్లఖ్) ఇచేచటపుుడు వారికి, వారి న్నరీణ త 

గ్డువు ('ఇదద త్) పీకారాం విడాకులివవాండ. 

మరియు ఆ గ్డువున ఖచిచతాంగా లెకక 

పటు ాండ.1 మరియు మీ పీభువైన్, అల్లల హ్ పటల  
భయ-భకుత లు కలిగి ఉాండాండ. వారు 

బహిరాంగ్ాంగా అశీల ల చేషు లకు పాలుడతే 

తపు, మీరు వారిన్న వారి ఇాండల  నాండ 

వళీగొటు కాండ మరియు వారు కూడా 

సవయాంగా వళ్ళల పోకూడదు. 2  ఇవి అల్లల హ్ 

న్నరణ యిాంచిన్ హదుద లు మరియు ఎవడైతే 

అల్లల హ్ (న్నరణ యిాంచిన్) హదుద లన 

అతికామిస్ర డో వాసర వాన్నకి వాడు తన్కు తానే 

అన్యాయాం చేసుకున్ిట్టల . నీకు తెలియదు, 

దాన్న తరువాత అల్లల హ్ ఏదైన్య కాతర  మారగ ాం 

చూపిస్ర డేమో! 3  

 
1) న్నరీణ త గ్డువుతో అాంటే – రుతుసీ్వము ముగిసిన్ వాంటనే – ఆమతో రాజ్రపడుటకు 

ఎకుకవ సమయాం దొరికే రీతిలో విడాకు లివావలి. ఇబ్ని-ఉమర్ (ర'ది.'అ.) తన్ భారాకు 

రుతుసీ్వ కాలాం (బహిష్రఠ  సమయాం)లో విడాకులిసేర  దైవపీవకత  ('స'అ.స.) కాోధతుల 

యాారు. ‘స్త్ర ీలు పరిశుదుధ లుగా ఉన్ి కాలాంలో వారితో లైెాంగిక సాంబాంధాం చేయక ముాందు 

విడాకులివావలి.’ అన్న బోధాంచారు, ('స. బ్బ'ఖారీ). ఇకకడ పేర్కకన్ి 'హదీస్' ఈ ఆయత్ 
వలుగులో ఉాంది. ఆ గ్డువున ఖచిచతాంగా లెకకపటాు లి.  

2) మొదటి మరియు రాండవ 'తల్లఖ తరువాత, 'ఇదద త్ కాలాం పూరిత  అయేా వరకు స్త్ర ీలు 

తమ భరత  ఇాంటిలోనే ఉాండాలి. భరత  ఆమ అన్ి వస్ర ీల ఖరుచలు భరిాంచాలి. 

3) అాంటే అల్లల హ్ (సు.త.) వారి మధా మళ్ళీ పీేమ కలిగిాంచవచుచ మరియు వారు తిరిగి 

తమ వివాహబాంధాన్ని సాిరపరచుకోవచుచ! అాందుకే ఒకస్రి ఒకే విడాకు ఇవవడాం పీోతస 

يممه  اّلٰله ِمْسِب  ٰنه الرَّحه    الرَّْحم
ال  تهمه  َطلَّقم اهَذا   ُّ اْلَِّبه اَيَُّها 

هسَ يْٰ٘ َء آ ن 
لهعهدَّ  نَّ  ومهه هقه وا َفَطل  صه َواَحم هههنَّ  ت

ةَ  وا  َواتَّ مجت  المعهدَّ مم   اّلٰلَ قه ََّل   مجتَربَّكه
وم  مرهجه

ه َّته ت بهيهوم مهنمٌۣ  نَّ  وَ هه هه  ََّل نَّ 
نَ  ْ٘ اه   ََّيمرهجم هَفاحهَشٍة    َّلَّ ب  َ يَّامتهْيم اَنم 
هَنةٍ  َبي  ومده  محش  مُّ ده حه هلمَك  َوَمنم  محش  اّلٰله َوت

دَ  وم ده حه َظلََم    اّلٰله   يََّتَعدَّ  َفَقدم 
َسهٗ  لََعلَّ محش  َنفم رهيم  تَدم   اّلٰلَ   ََّل 
مدهثه  ًرا   ُيه هَك اَمم َد ذٰل    َبعم
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2. ఇక వారి న్నరీణ త గ్డువు ముగిసిన్పుుడు, 

వారిన్న ఉతర మరీతిలో మీ (వివాహబాంధాంలో) 

ఉాంచుకోాండ, లేదా ఉతర మరీతిలో వారిన్న విడచి 

పటు ాండ. మరియు మీలో న్యాయవాంతులైెన్ 

ఇదద రు వాకుత లన స్కిులుగా పట్టు కోాండ. 

మరియు అల్లల హ్ కరకు స్క్షాాం సరిగాగ  

ఇవవాండ. అల్లల హ్ న మరియు అాంతిమ 

దిన్మున విశ్వసిాంచే పీతి వాకిత  కరకు, ఈ 

విధమైన్ ఉపదేశ్మివవబడుతోాంది. మరియు 

అల్లల హ్ యాందు భయభకుత లు గ్ల వాన్నకి, 

ఆయన్ ముకిత  మారగ ాం చూపుతాడు.  

3. మరియు ఆయన్, అతన్నకి, అతడు 

ఊహిాంచన్న దికుక నాండ జ్రవనోపాధన్న 

పీస్దిస్ర డు. మరియు అల్లల హ్ మీద న్మూకాం 

ఉాంచుకున్ి వాన్నకి ఆయనే చాలు. 

న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ తన్ పన్న పూరిత చేసి 

తీరుతాడు. వాసర వాన్నకి అల్లల హ్ పీతి దాన్నకి 

దాన్న లెకక  న్నరణ యిాంచి వున్యిడు.  

4. మరియు మీ స్త్ర ీలు రుతుసీ్వపు 

వయసుస గ్డచిపోయిన్ వారైతే లేక మీకు 

దాన్నన్న గురిాంచి ఎల్లాంటి అనమాన్ాం ఉాంటే; 

లేక వారి రుతుసీ్వాం ఇాంకా పీారాంభాం కాన్న 

వారైతే, అల్లాంటి వారి గ్డువు మూడు 

మాస్లు. 4   మరియు గ్రభవతులైెన్ స్త్ర ీల 

 
హిాంచ బడాంది. మరియు చాల్లమాంది వాాఖాాతల అభపీాయాం పీకారాం – ఈ ఆయత్ 
వలుగులో – మూడు విడాకులు ఒకేస్రి ఇవవడాం న్నషేధాంపబడాంది. ఎాందుకాంటే మొదటి 

మరియు రాండవ విడాకుల తరువాత వివాహాన్ని తిరిగి సాిరపరచుకోవచుచ! (ఫ'తా్ అల్ 
ఖదీర్). ఒక స్త్ర ీకి అాంతకు ముాందు రాండు విడాకులివవబడ, ఆ తరువాత మూడవ విడాకు 

ఇసేర ! అపుుడు ఆమ తన్ భరత  ఇాంట్లల  ఉాండజాలదు. మరియు అల్లాంటి పరిసాితిలో, ఆమ 

మర్కక పురుష్రణ్ణణ  వివాహమాడక ముాందు, తిరిగి తన్ మొదటి భరత తో వివాహాం కూడా 

చేసుకోజాలదు. ఇది ఫాతిమహ బిన్తర  ఖైస్ (ర. 'అనా్య)కు జరిగిన్ విషయాంతో సుషు మవు 

తోాంది. ఆమ భరత  ఆమకు మూడవ స్రి విడాకులిచిచన్ తరువాత ఆమ తన్ భరత  ఇాంటి 

నాండ వళ్ళీపోవటాన్నకి న్నరాకరిాంచిాంది. అపుుడా విషయాం దైవపీవకత  ('స'అ.స.) దగ్గ రికి వసేర  
అతన ('స'అ.స.) ఆమన, తన్భరత  ఇలుల  విడవమన్న ఆజాఞ పిాంచారు. (అ'హూద్, న్స్యీ')   

4) రుతుసీ్వాం పీారాంభాంకాన్న, రుతుసీ్వాం ఆగిపోయిన్స్త్ర ీలకు వేచిఉాండేగ్డువు 3 న్తలలు.   

بَ  هَذا  فَ فَا اََجلَههنَّ  َن  كه اَ لَغم سه نَّ  هه وم مم
ره  هَمعم اَوم ومٍف ب ومٍف    ره هَمعم ب نَّ  فَارهقهومهه  

مم   هنمكه م  ٍل  َعدم َذَويم  ا  وم ههده اَشم وَّ
َهاَدةَ  الشَّ وا  ه   َواَقهيممه ٰ مم  محش  ّلله ذٰلهكه

هه    ب مهنه  يهومَعظه  يهؤم ََكَن  هاّلٰله َمنم    ب
 َ ره َوالم ٰخه

اَّلم يَّتَّ حمق  وممه    اّلٰلَ قه  َوَمنم 
ٗ ََممرَ      يحضًجا ََيمَعلم لَّ

زهقمهه وَّ  َحيم مهنم   يَرم به   َُيمتَسه ََّل  محش ثه 
م لََعَ   بههٗ   اّلٰله َوَمنم يََّتَوَّكَّ َو َحسم محش َفهه

  اّلٰله قَدم َجَعَل  محش  ه  ره اَمم لهغه  ا بَ   اّلٰلَ اهنَّ  
ه 
ًرا لهكه  ٍء قَدم     ََشم

 
 
ٓ يَ ـ ه َوالٰ مهيم  يمضه  مَمحه ال مهَن  َن  نم  ئهسم

هكه  هَسآئ تَبمتهمم  ن  ارم اهنه  نَّ  هه ته عهدَّ فَ مم 
رٍ اَ   ثَلَٰثةه  هه  شم

ٓ الٰ وَّ نَ ـ ه   َُيهضم لَمم  محش  يم 
اَنم َواهوََّل  اََجلهههنَّ  َاله  َْحم اَّلم ته 
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గ్డువు వారి కానుప అయేా వరకు. 5  

మరియు అల్లల హ్ పటల  భయ-భకుత లు 

గ్లవాన్నకి ఆయన్ అతన్న వావహారాంలో 

సౌలభాాం కలిగిస్ర డు.  

5. ఇది అల్లల హ్ ఆజఞ , ఆయన్ దాన్నన్న మీపై 

అవతరిాంపజేశాడు. మరియు ఎవడైతే 

అల్లల హ్ పటల  భయ-భకుత లు కలిగి ఉాంటాడో, 

ఆయన్ అతన్న పాపాలన తొలగిస్ర డు. 

మరియు అతన్న పీతిఫల్లన్ని అధకాం చేస్ర డు.  

6. (న్నరీణ త గ్డువు కాలాంలో) మీ శ్కిత  మేరకు, 

మీరు న్నవసిాంచేచోటనే, వారిన్న కూడా న్నవసిాంచ 

న్నవవాండ. మరియు వారిన్న ఇబుాందులకు గురి 

చేయడాన్నకి వారిన్న బాధాంచకాండ. మరియు 

వారు గ్రభవతులైెతే, వారు పీసవిాంచే వరకు 

వారి మీద ఖరుచపటు ాండ. ఒకవేళ వారు మీ 

బిడాకు పాలు పడుతున్ిటైెతే వారికి వారి 

పీతిఫలాం ఇవవాండ. దాన్న కరకు మీరు 

ధరూసమూతాంగా మీ మధా సాంపీదిాంపులు 

చేసుకోాండ. ఒకవేళ మీకు దాన్న (పాలిచేచ) 
విషయాంలో ఇబుాందులు కలిగితే, (తాండీ) 

మర్కక స్త్ర ీతో (బిడాకు) పాలిపిుాంచ వచుచ!  
7. సాంపనిడైన్ వాకిత  తన్ ఆరాిక సోర మత 

పీకారాం ఖరుచపటాు లి. మరియు తకుకవ 

జ్రవనోపాధ గ్ల వాకిత  అల్లల హ్ తన్కు 

పీస్దిాంచిన్ విధాంగా ఖరుచ పటాు లి. అల్లల హ్ 
ఏ వాకిత పై కూడా అతన్నకి పీస్దిాంచిన్ దాన్న 

కాంటే మిాంచిన్ భారాం వేయడు. 6   అల్లల హ్ 
ఇబుాంది తరువాత సౌకరాాం కూడా కలిగిస్ర డు.  

8. మరియు ఎనోి న్గ్రవాసులు, తమ 

పీభువు మరియు ఆయన్ పీవకత ల ఆజఞ లన 

 
5) గ్రభవతులైెన్ స్త్ర ీల గ్డువు – విడాకు లివవబడన్య లేక భరత  మరణ్ణాంచిన్య – ప్ర సవించే 

వరకు! అల్లాంటి పీసవాం విడాకుల తరువాత లేక భరత  మరణ్ణాంచిన్ రాండవ రోజే అయిన్య 

సరే! ఈ విషయాం 'హదీస్'లలో కూడా ఉాంది. (బ్బ'ఖారీ, ముసిల ాం). ఇతర స్త్ర ీలు భరత  

మరణ్ణాంచిన్ తరువాత 4 మాస్ల 10 రోజులు వేచి ఉాండాలి. (చూ. 2:234).  

6) చూడాండ, 2:233.  

َْحملَههنَّ  َن  يَّتَّقه  مَ وَ محش  يََّضعم   اّلٰلَ نم 
ا ََيمَعلم  ً هِسم رهه  ي ٗ مهنم اَمم
    لَّ

ه  ره  ذٰل اَمم مم اَنمَزَلْٗ٘   اّلٰله َك  اهَلمكه محش   
يَّتَّقه   ه كَ يه   اّلٰلَ َوَمنم  َعنمهه ف  رم 

ه سَ  هه  ي  ًرا اٰت مم َلْٗ٘ اَجم     َويهعمظه
َسَكنمتهمم  َحيمثه  مهنم  نَّ  كهنهومهه اَسم

َوََّل  مم  كه ده وُّجم هنم  ته م  نَّ  َض   ومهه آرُّ
وما هقه هَضي  نَّ  محش  َعلَيمههنَّ   ِله كه َواهنم 

َْحم اهوََّل  َعلَيم ته  وما  فَاَنمفهقه ههنَّ ٍل 
يَ  َْحملَههنَّ َحٰت  َن  اهنم فَ مجت  َضعم

مم  َض رم اَ  َن لَكه ٰ فَ عم مجت  تهومهه ا نَّ رَهه وم نَّ اهجه
ومٍف  ره هَمعم ب مم  بَيمَنكه ا  وم َواهنم مجت  َوامتَمهره

عه  مضه تهمم فََسته ٰري   َلْٗ٘ َتَعاَسم   ىجت  اهخم
ذه  هنمفهقم  َسَعتهه  له هنم  م  َسَعٍة  َوَمنم  محش  وم 

رَ  فَلم قهده رهزمقهٗه  َعلَيمهه    ْ٘ ا مهمَّ  يهنمفهقم 
ه   ََّل محش  اّلٰله اٰتٰىهه   ا سً َنفم   اّلٰله   فه يهَكل 
اٰتٰىَها اهَّلَّ   ْ٘ َما َعله  محش    َد    اّلٰله َسَيجم َبعم

ا  ً ُِّسم ٍ ي  خجم عهِسم
عَ  يٍَة  قَرم هنم  م  هنم  ره   َتتم َوََكَي  اَمم َعنم 
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తిరసకరిాంచారు. అపుుడు మేము వాటి పీజల 

నాండ కఠిన్ాంగా లెకక తీసుకున్యిము. మరియు 

వారిన్న తీవీమైన్ శిక్షకు గురి చేశాము.  

9. కావున్ వారు తమ వావహారాల దుషు  

ఫలితాన్ని రుచి చూశారు. 7  మరియు వారి 

వావహారాల పరావస్న్ాం న్షు మే!  

10. అల్లల హ్ వారి కరకు కఠిన్మైన్ శిక్షన 

సిధధ పరచి ఉాంచాడు. కావున్ విశావసులైెన్ 

బ్బదిధ మాంతుల్లరా! అల్లల హ్ పటల  భయ 

భకుత లు కలిగి ఉాండాండ. వాసర వాన్నకి అల్లల హ్ 
మీ వదద కు హితబోధన్న (ఖుర్ఆన్న) 

అవతరిాంపజేశాడు.  

11. ఒక పీవకత న కూడా! అతన మీకు 

సుషు మైన్ అల్లల హ సూచన్లన (ఆయాత్ 
లన) విన్నపిసుర న్యిడు. 8  అది, విశ్వసిాంచి 

సతాకరాాలు చేసే వారిన్న అాంధకారాల నాండ 

వలుగు లోన్నకి తీసుకురావటాన్నకి. మరియు 

అల్లల హ్న విశ్వసిాంచి సతాకరాాలు చేసే 

వారిన్న, ఆయన్ కాిాంద సలయేళ్లీ పీవహిాంచే 

సవరగ వన్యలలో పీవేశిాంపజేస్ర డు. అకకడ వారు 

శాశ్వతాంగా కలకాలాం ఉాంటారు. వాసర వాన్నకి 
అల్లల హ్, అల్లాంటి వాకిత  కరకు ఉతర మ 

జ్రవనోపాధన్న పీస్దిాంచాడు.  

12. అల్లల హ్యే సపాు కాశలను మరియు 

వాటిని పోలిన భూమండల్లలను సృష్రు ాంచి, 

వాటి మధా ఆయన్ తన్ ఆదేశాలన 

అవతరిాంపజేసూర  వుాంటాడు. న్నశ్చయాంగా, 

అల్లల హ్ పీతీదీ చేయగ్ల స్మరాాాం 

(అధకారాం) గ్లవాడు. మరియు వాసర వాన్నకి 
అల్లల హ్ తన్ జాఞ న్ాంతో పీతి దాన్నన్న పరివేష్రు ాంచి 

వున్యిడన్న మీరు తెలుసు కోవటాన్నకి. (7/8)  

*****  

 
7) చూడాండ, 64:5. 

8) ఇకకడ పీవకత  అాంటే ము'హమూద్ ('స'అ.స.).                     *** 

هَها  َسابًا  َورهسه   َرب  حه فََحاَسبمنَٰها  لهه  
يمًدا  بمنَٰها َعَذابً َشده ًرا  وََّعذَّ   ا نُّكم

اَمم فَ  َوبَاَل  وَ ره َذاقَتم  َعقهَبةه ََك َها  َن 
ره اَ  ا َها مم ً ِسم    خه

يمًدا  اّلٰله اََعدَّ   َشده َعَذابًا  مم  حمل  لَهه
وا   َ   اّلٰلَ فَاتَّقه َلم اَّلم وِله 

 ججل ابه يْٰ٘اه
اَٰمنهوما هيمَن    اّلٰله اَنمَزَل    قَدم جحت  اَّلَّ
ًرا  مم ذهكم   يحضاهَلمكه
يَّتملهوم  ًَّل  وم اٰيٰ رَّسه مم  َعلَيمكه   اّلٰله ته  ا 

هنٰ  َبي  ه ٍت مه ه ل  هيمنَ ره خم   اَّلَّ ٰ   َج   نهوما مَ ا
لهمٰته  الظُّ مهَن  الٰصلهٰحته  وََعمهلهوا 

ره  اْلُّوم مهنمٌۣ  محش  اهََل  يُّؤم هاّلٰله َوَمنم    ب
َجنٰ لم عممَ َوَي  لمهه  خه يُّدم ًا  َصاْله ٍت   

َنمٰهره  اَّلم ََتمتهَها  مهنم  هيمَن    َتمرهيم  ٰخله
اَ   ْ٘ اَحم محش  بًَدافهيمَها َلٗ   اّلٰله َسَن  قَدم 

   قًا رهزم 
هيم   ّلٰله اَ  سَ لَ خَ   اَّلَّ َسٰموٍٰت َق  بمَع 

مهثملَههنَّ  َرمضه  اَّلم له  محش  وَّمهَن  َيَتََنَّ
لَمه  َعم ره بَيمَنههنَّ ِله َمم ْ٘ااَّلم لََعٰ   اّلٰلَ نَّ  اَ   وم

ََشم  ه 
اَنَّ  كه  وَّ حمل  يمر  قَده قَدم    اّلٰلَ ٍء 
ٍء عه اَ  ه ََشم

ل   خجم لمًما َحاَط بهكه
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 66. సూరహ్్ అత్్-త'హా్రమ్్ 

అత్-త'హాీము: నిషేధంచటం. ఇది దాదాపు 7వ హిజీ్రలో అవతరిాంపజేయబడాంది. 

ఈ 10 (57-66) మదీనహ్ సూరాహ్ల సమూహాంలో ఇది చివరిది.  

దైవపీవకత  ('స'అ.స.) తమ భారాలలో ఒకామ 'జైనబ్ బ్బంతె జ'హష్ (ర. 'అనా్య) 

ఇాంటికి పోయి న్పుుడు, అకకడ తేన్త తార గేవారు మరియు అకకడ కాంత ఎకుకవ 

కాలాం ఆగేవారు. ఈ విషయాం 'ఆయి'ష్హ్్ మరియు 'హ'ఫస (ర.'అనా్య)లకు, 

సహిాంచరాన్నదయిాాంది. ఈ విషయాన్ని వారు మాన్నుాంచదలచి, ఒక రోజు దైవపీవకత  

('స'అ.స.), 'జైన్బ్ బిాంతె జ'హష్ (ర.'అనా్య), ఇాంటి నాండ వారిలో ఒకామ ఇాంటికి 

రాగానే ఆమ: 'ఓ దైవపీవకత  ('స'అ.స.) మీ నోటినాండ మ'గాఫీర్ (దురావసన్ గ్ల ఒక 

పువువ) వాసన్ వసుర ాందేమిటీ?' అన్న అన్ిది. దాన్నకి దైవపీవకత  ('స'అ.స.): 'నేన తేన్త 

మాతర మే తార గాన! అల్లల హ్ (సు.త.) స్కిిగా ఇక ముాందు నేన తేన్త తార గ్న.' అన్న 

దాన్నన్న తమపై న్నషేధాంచుకున్యిరు. ఆ సాందరభాంలో ఈ ఆయాతులు అవతరిాంప 

జేయబడాాయి, ('స. బ్బ'ఖారీ). 12 ఆయాతులున్ి ఈ సూరహ పేరు మొదటి 

ఆయత్ నాండ తీసుకోబడాంది.  

అనంత కరుణామయుడు అపార 

కరుణాప్ర దాత అయిన అలా్లహ్్ పేరుతో 

1. * ఓ పీవకాత ! అల్లల హ్, నీకు 

ధరూసమూతాం చేసిన్ దాన్నన్న నీవు ఎాందుకు 

నిషేధంచుకుాంట్టన్యివు? 1  నీవు నీ భారాల 

పీసన్ితన కోరుతున్యివా? మరియు 

అల్లల హ్ క్షమా శీలుడు, అపార కరుణాపీదాత.  

2. వాసర వాన్నకి అల్లల హ్ మీ పీమాణాల 

పరిహార పదధ తి మీకు న్నరేద శిాంచాడు. 2  

మరియు అల్లల హ్యే మీ యజమాన్న. 

మరియు ఆయన్ సరవజుఞ డు, మహా 

వివేకవాంతుడు.  

 
1) ఈ ఆయత్ దావరా విశ్దమయేాదేమిటాంటే దైవపీవకత  ('స'అ.స.)కు కూడా అల్లల హ్ 

(సు.త.) 'హల్లల్ చేసిన్ దాన్నన్న 'హరాాం చేసే అధకారాం లేదు.  

2) పీమాణాలకు పరిహారాం ఇచేచ విధాన్యన్నకై చూడాండ, 5:89. దైవపీవకత  ('స'అ.స.) కూడా పై 

ఆయత్ అవతరిాంపజేయబడన్ తరువాత అదే విధాంగా పరిహారాం ఇచాచరు, (ఫ'తా్ 
అల్-ఖదీర్) ఇాంకా చూడాండ, 2:224.  

ٰنه  اّلٰله  ِمْسِب    مه يم لرَّحه االرَّْحم
ُّ اْلَّ   ا يْٰ٘اَيُّهَ  ْ٘ اََحلَّ  ِبه همه َما َر 

هَم َته   اّلٰله  ل
َك مجت  لََك  َواجه اَزم َمرمَضاَت  م  محش  تَبمَتِغه
يمم  وم َغفه اّلٰله وَ     ر  رَّحه

فََرَض  ََتهلََّة   اّلٰله   قَدم  مم  لَكه
مم  مم   اّلٰله وَ مجت  اَيمَمانهكه لٰىكه َو  وَ مجت  َموم هه

َكهيممه المَعله     يممه اْلم
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3. మరియు (జాఞ పకాం చేసుకోాండ) పీవకత  తన్ 

భారాలలో ఒకామకు 3    రహసాాంగా ఒక 

విషయాం చెపుగా ఆమ దాన్నన్న (ఆ 

రహస్ాన్ని) మర్కకామకు 4  చెపిుాంది 

మరియు అల్లల హ్ అతన్నకి (పీవకత కు) ఆ 

విషయాన్ని తెలియజేశాడు. (వాసర వాన్నకి) 
అతన (పీవకత ) ఆ విషయాన్ని (మొదటి) 

ఆమకు కాంత తెలిపి మరికాంత తెలుపలేదు. 

ఇక అతన (పీవకత , మొదటి) ఆమకు దాన్నన్న 

(రహసాాం బయటపడన్ సాంగ్తిన్న) తెలిపి 

న్పుుడు, ఆమ (ఆశ్చరాపోతూ) అతన్నతో 

ఇల్ల అడగిాంది: "ఇది మీకు ఎవరు 

తెలిపారు?" అతన జవాబిచాచరు: "న్యకు 

ఈ విషయాం ఆ సరవజుఞ డు, ఆ సరవాం 

తెలిసిన్వాడు తెలిపాడు." 5  

4. (ఆ ఇదద రు స్త్ర ీలతో ఇల్ల అన్బడాంది): 

"ఒకవేళ మీరిదద ర్మ అల్లల హ్ వైపున్కు 

పశాచతార పాంతో మరలితే (అది మీ మేలుకే), 
వాసర వాన్నకి మీ ఇదద రి హృదయాలు (రుజు 

మారగ ాం నాండ) తొలగిపోయాయి. ఒకవేళ 

మీరిదద రు పీవకత కు విరోధాంగా పోతే! 

న్నశ్చయాంగా, అల్లల హ్ అతన్న సాంరక్షకుడు. 

మరియు జిబీీల్ మరియు సతుురుష్రలైెన్ 

విశావసులు అతన్న (సహాయకులు). మరియు 

దైవదూతలాందరు కూడా అతన్న 

సహాయకులన్న (తెలుసుకోాండ).  

5. "ఒకవేళ అతన (ము'హమూద్) మీ 

అాందరికీ విడాకులిసేర ! అతన్న పీభువు, మీకు 

బదులుగా, మీ కాంటే మాంచి భారాలన, 

అతన్నకి (పీవకత కు) పీస్దిాంచగ్లడు! వారు 

మాంచి ముసిల ాంలు, విశావసులు, భకిత పరులు, 

 
3) 'హఫస (ర.'అనా్య) కు.  

4) 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనా్య) కు.  

5) ఖుర్ఆన్ మాతర మే కాక ఇతర విషయాలు కూడా దైవపీవకత  ('స'అ.స.) కు దివాజాఞ న్ాం 

దావరా తెలియజేయబడేవి.  

اَ وَ  ُّ َسَّ اهذم  ه   َبعم   َلٰ اه    اْلَِّبه َواجه اَزم ضه 
َهَرهه   َواَظم هه   ب َنبَّاَتم  ا  فَلَمَّ يمًثامجت  َحده

َرَض هٗ عمَض َعلَيمهه َعرََّف بَ   اّلٰله   َواَعم
َبعمٍض  قَالَتم مجت  َعنمٌۣ  هه   ب َنبَّاََها  ا  فَلَمَّ

َ الم  قَاَل محش ْۣنَباََك ٰهَذا َمنم اَ  َعلهيممه َنبَّاَٰنه
ه  َبهيم

    اْلم
 
 
 

اه   نم اه   ْ٘ بَا َصَغتم   ّلٰله ا   ََل َتتهوم َفَقدم 
َما  بهكه هنَّ مجت  قهلهوم َواهنم تَٰظَهَرا َعلَيمهه فَا

وَ   اّلٰلَ  لٰىهه  َموم َو  ه هه بم وََص جه لهحه  ا يمله 
مهنه  ؤم ممه َ ال هَك  مجت  ْيم ذٰل َد  َبعم ٰٓئهَكةه  َمل

م َوال
   ههيم  ظَ 
 
 
  

َطلَّقَ   ٗهْ٘ َربُّ َعَٰس   اَنم اهنم  نَّ  كه
َلْٗ٘  اَزم يُّبمده ه اجً وَ   م  ًا  َخيم نَّ نم ا    كه

تٰٓئهبٍٰت مه  قٰنهتٍٰت  مهنٍٰت  ؤم مُّ لهٰمٍت  سم
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పశాచతార ప పడేవారు, (అల్లల హ్న) ఆరాధాంచే 

వారు, వలసపోయే (ఉపవాస్లు చేసే) 6  

వారు, అయిన్ విధవలు లేదా కన్ాలైె 

ఉాంటారు!" 7  

6. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు మిమూలిి 

మరియు మీ కుట్టాంబాం వారిన్న, మాన్వులు 

మరియు రాళ్లీ ఇాంధన్ాం కాబోయే న్రకాగిి 

నాండ కాపాడుకోాండ! 8  దాన్నపై ఎాంతో 

బలిష్రఠ ల్ల, కఠినల్ల అయిన్ దైవదూతలు 

న్నయమిాంపబడ ఉాంటారు. వారు అల్లల హ్ 

ఇచిచన్ ఆజఞ న ఉలల ాంఘాంచరు మరియు 

వారికిచిచన్ ఆజఞ లనే న్తరవేరుసూర  ఉాంటారు.  

7. ఓ సతా-తిరస్కరుల్లరా! ఈ రోజు మీరు 

స్కులు చెపుకాండ. న్నశ్చయాంగా, మీరు చేసూర  

ఉాండన్ కరూలకు, తగిన్ పీతిఫలమే మీకు 

ఇవవబడుతుాంది.  

8. ఓ విశావసుల్లరా! మీరు అల్లల హ్ 

వైపున్కు న్నషకలూషమైన్ పశాచతార ప 

భావాంతో, క్షమాపణ కరకు మరలితే! 9  మీ 

పీభువు మీ పాపాలన తొలగిాంచి, మిమూలిి 

కాిాంద సలయేళ్లీ పీవహిాంచే సవరగ వన్యలలో 

 
6) స్ఇ''హాత్కై చూడాండ, 9:112. 

7) దైవపీవకత  ('స'అ.స.) భారా (ర.'అనామ్) లలో కేవలాం 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనా్య) మాతర మే 

కన్ా, 'జైన్బ్ బిన్తర  జహష్ (ర.'అనా్య) విడాకురాలు మరియు మిగ్తా భారాలాందర్మ 

విధవలు. అతన ఏ భారాకు కూడా విడాకులివవలేదు.  

8) ఇకకడ విశావసులతో: 'మీరు మీ ఇాంటివారికి ఇస్ల ాం బోధాంచాండ మరియు సదవరత నలుగా 

ఉాండటాన్నకి తగిన్ శిక్షణ ఇవవాండ. బిడా 7 సాంవతసరాల వాడు అయిన్పుుడు న్మా'జ్ 
చేయటాన్నకి పీోతసహిాంచాండ. 10 సాంవతసరాల వయసుసలో న్మా'జ్ చేయకుాంటే 

శికిిాంచాండ.' (అబూ-దావూద్, తిరిూజ్ర'). ఇదే విధాంగా ఉపవాస్ల కోసాం మరియు మాంచి 

పనల కోసాం పీోతసహిాంచాండ. న్రకాన్నకై చూడాండ, 74:27.  

9) మన్ుఃపూరవక పశాచతార పాం అాంటే: (i) తాము చేసిన్ పాపాన్ని వదులుకోవాలి. (ii) అల్లల హ్ 

(సు.త.) ముాందు విన్మాులైె పశాచతార పపడాలి. (iii) మరల దాన్నన్న చేయకుాండా ఉాండాలి. 

(iv) ఒకవేళ దాన్న సాంబాంధాం మాన్వులతో ఉాంటే, ఎవరి హకుకకు హాన్న కలిగిాందో, 

అతన్నతో క్షమాపణ కోరుకోవాలి. కేవలాం నోటితో పశాచతార పపడతే సరిపోదు.  

اَبمََكًرا   هبٍٰت وَّ ئهٰحٍت ثَي        ٰعبهٰدٍت سٰٓ
 

اَٰمنهوما  يُّ يْٰ٘اَ  هيمَن  اَّلَّ مم  َها  َسكه اَنمفه ْ٘ا  قهوم
نَارً  مم  لهيمكه اْلَّاسه َواَهم َها  قهومده وَّ  ا 

هَجاَرةه  ٰٓئهكَ َواْلم َمل َعلَيمَها  غهََل ة      ظ   
َداد  َّلَّ   نَ عم يَ شه وم مم    اّلٰلَ   صه اََمرَهه  ْ٘ َما

َن  وم َمره َن َما يهؤم َعلهوم    َويَفم
وم  َكَفره هيمَن  اَّلَّ ََّل يْٰ٘اَيَُّها  وا    ا  ره َتذه َتعم

َوممَ  نمتهمم اهنَّ محش  الم كه َما  َن  مَزوم ته َما 
َملهوم   خجم  َن َتعم

ه  اَّلَّ اَٰمنهوم يْٰ٘اَيَُّها  اهََل  يمَن  ْ٘ا  بهوم تهوم   ّلٰله ا ا 
ومحً وم تَ  نَّصه مم   َعَٰس امحش  بًَة  اَنم   َربُّكه

مم   هاٰتهكه َسي  مم  َعنمكه هَر  يَُّكف 
مهنم   َتمرهيم  َجٰنٍت  مم  خهلَكه َويهدم
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పీవేశిాంపజేస్ర డన్న ఆశిాంచవచుచ. ఆ రోజు 

అల్లల హ్ తన్ పీవకత న మరియు అతన్నతో 

పాట్ట విశ్వసిాంచిన్ వారిన్న అవమాన్ాం పాలు 

చేయడు. వారి కాాంతి, వారి ముాందు మరియు 

వారి కుడవైపు నాండ పీసరిసూర  ఉాంట్టాంది. 10 

వారు ఇల్ల పీారాిస్ర రు: "ఓ మా పీభూ! మా 

కాాంతిన్న మా కరకు పరిపూరణ ాంచేయి మరియు 

మమూలిి క్షమిాంచు. న్నశ్చయాంగా, నీవే పీతీదీ 

చేయగ్ల సమరాుడవు!"  

9. ఓ పీవకాత ! సతా-తిరస్కరులకు 

మరియు కపట-విశావసులకు విరుదధ ాంగా 

పోరాడు (జహాదు చేయి). మరియు వారి పటల  

కఠిన్ాంగా వావహరిాంచు. మరియు వారి 

ఆశా్యాం న్రకమే! అది అతిచెడా గ్మాసా్న్ాం.11  

10. సతా-తిరస్కరుల విషయాంలో అల్లల హ్ 

నూ'హ్ భారా మరియు ల్ల'త్ భారాల 

ఉదాహరణలన ఇచాచడు. 12 ఆ ఇదద రు స్త్ర ీలు 

మా సతుురుష్రలైెన్ మా ఇదద రు దాసుల 

(వివాహ) బాంధాంలో ఉాండరి. కాన్న ఆ ఇదద రు 

స్త్ర ీలు వారిదద రికి దీోహాం చేశారు. కావున్ 

వారిదద రు, ఆ ఇదద రు స్త్ర ీల విషయాంలో అల్లల హ్ 

ముాందు (పరలోకాంలో) ఏ విధాంగాన 

సహాయపడలేరు. 13  మరియు (తీరుు 

దిన్మున్) వారితో: "న్రకాగిిలో పీవేశిాంచే 

వారితో సహా మీరిదద రు స్త్ర ీలు కూడా 

పీవేశిాంచాండ!" అన్న చెపుబడుతుాంది.  

 
10) చూడాండ, 57:12-13.  

11) చూడాండ, 9:73 సతా-తిరస్కరుల మరియు కపట-విశావసుల గ్మాసా్న్ాం న్రకమే! 

చూడాండ, జిహాద కరకు 2:218, వాా. 162, 5 :54 వాా. 40 మరియు 22:78, వాా. 54.  

12) ల్ల'త్ ('అ.స.) భారా విషయాన్నకై  చూడాండ, 7:83 మరియు 11:81. నూ'హ్ ('అ.స.) 

భారాన గురిాంచి కేవలాం ఇకకడ మాతర మే చెపుబడాంది. వీరిదద రు చెడు న్డవడక, చెడు 

చరితర  వారు కారు, కానీ సతా-తిరస్కరులు.  

13) అవిశావసులు దగ్గ రి బాంధువులైెన్య వారితో సాంబాంధాలు తెాంపుకోవాలి. చూ. 11:46. 

م ا  َها ََتمته  َّيه ََّل  يَومَم  حمل  َنمٰهره   اّلٰله زهي  َّلم
اٰمَ  هيمَن  َواَّلَّ  َّ َمَعهٗ اْلَِّبه مم مجت  نهوما  رههه   نهوم

 َ بَْيم ٰٰع  هاَ يَسم َوب يمههمم  اَيمده ه    مم هه يمَمان
نَ  هوم ل وم ْ٘ بَّنَ رَ   َيقه َرنَا   ا نهوم َْلَا  اَتممهمم 

َْلَا  فهرم  ٍء  مجت  َواغم ََشم ه 
كه  لََعٰ  اهنََّك 

يمر        قَده
جَ ا  هَ يْٰ٘اَيُّ   ُّ فَّ ا اْلَِّبه المكه اَر ههده 

َعلَيمههمم  َواغملهظم   َ نٰفهقهْيم ممه محش  َوال
َجَهنَّ  مم  ه    َوبهئمَس محش  مه َوَمامٰوىهه يم المَمصه

  
ه   اّلٰله   َب َضَ  هَّلَّ ل  كَ يم َمَثًَل  وا  َن  َفره

هومٍط  ل َراََت  امم وَّ ٍح  نهوم َراََت  ََكَنَتا محش  امم
عهَبادهنَا  مهنم  َعبمَديمنه  ََتمَت 

ه ْلهَ ا َص  فََخانَتٰ ْيم يه   فَلَمم  َما  نهَيا  هه غم
مهَن   َما  وَّ   اّلٰله َعنمهه قهيمَل َشيمـ ًا 

ََل اْلَّا  َ َر َمَع اَلٰ ادمخه    خهلهْيم
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11. మరియు అల్లల హ్, విశ్వసిాంచిన్వారిలో 

ఫిర్'ఔన్ భారాన ఉదాహరణగా 

పేర్కకన్యిడు.14  ఆమ ఇల్ల అన్ి విషయాం 

(జాఞ పకాం చేసుకోాండ): "ఓ న్య పీభూ! న్య 

కరకు నీ వదద  సవరగ ాంలో ఒక గ్ృహాన్ని 

న్నరిూాంచు! మరియు న్ని, ఫిర్'ఔన్ 

మరియు అతడ చేషు ల నాండ కాపాడు 

మరియు న్ని ఈ దురాూరగ  జాతి వారి 

నాండ కాపాడు."  

12. మరియు 'ఇమాాన్ కుమారత  

మరామ్న 15  (కూడా ఉదాహరణగా 

పేర్కకన్యిడు) ఆమ తన్ శీల్లన్ని 

కాపాడుకున్ిది. మరియు మేము ఆమలోకి 

మా (తరపు) నాండ జ్రవాం (ఆతూ) 

ఊదాము. 16  మరియు ఆమ తన్ పీభువు 

వాకుకలన మరియు ఆయన్ గా్ాంధాలన, 

సతాాలన్న ధృవపరిచిాంది. మరియు ఆమ 

భకిత పరులలో చేరిపోయిాంది. 17        

***** 

 

14) చూడాండ, 28:9.  

15) చూడాండ, 3:33. 

16) చూడాండ, 21:91. 

17) స్త్ర ీలాందరిలో 'ఖదీజహ బిాంత్ 'ఖువైలిద్, ఫాతిమహ, మరాాం మరియు ఫిర్'ఔన్ భారా 

ఆసియహ్ (ర'ది.'అనామ్)లు, అతి ఉతర మమైన్ వారు. (ముసిద్ అ'హూద్). మర్కక 

'హదీస్': చాల్లమాంది పురుష్రలు పరిపూరణ తకు చేరుకున్యిరు. కాన్న స్త్ర ీలలో కేవలాం 

ఫిర్ఔన్ భారా ఆసియహ్ మరియు 'ఇమాాన్ కూతురు మరాాం (ర'ది. 'అనామ్)లు 

పరిపూరణ తకు చేరుకున్యిరు. మరియు 'ఆయి'షహ్ (ర.'అనా్య) యొకక ఔన్ితాాం ఇతర 

స్త్ర ీలపై స'రిద్కు ఇతర ఆహారాంపై ఉన్ిట్టల  ఉాంది. ('స'హీ'హ్ బ్బ'ఖారీ)    

*** 

ه مَ   اّلٰله   َوَضََب  هَّلَّ ل  ٰ يم َثًَل  ا َمنهوا َن 
قَالَتم   اهذم  َنجحم  فهرمَعوم َراََت  ه امم  َرب 

َنَّةه  اْلم فه  بَيمًتا  عهنمَدَك  م  َله ابمنه 
َن وََعمَ ََّن ه وَ  م مهنم فهرمَعوم م ِنه لهه  َوََّن هِنه

 َ    يحض  مهَن المَقوممه الٰظلهمهْيم

ابمنَ  يََم  ٰرنَ َوَمرم عهمم ْ٘ َت  م ته
الَّ  

َصَنتم  َنا    ا هَ فَرمجَ   اَحم نم  هه مهيم فه َفَنَفخم
بهَكلهٰمته   قَتم  وََصدَّ َنا  ومحه هَها رُّ  َرب 
 َ تهبهه  َوََكنَتم مهَن المٰقنهتهْيم  خجم َوكه

 


