
 

 

  



 

 





 



 مقـدمة 

 أما بعد.     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم،   القائمة على اإلنس واجلن كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة   فالقرآن الكريم 

وفيه غاية الكمال والعظمة واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه  

نذِرَكُم بِهِ وَمَن  وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُ )....  قال تعاىل على لسان النيب صلى اهلل عليه وسلم: للناس،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  (ويقول تعاىل   ، ) هَذَا باَلغٌ لِلنَّاِس وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ....(وقال تعاىل  (،  بَلَغَ...

وقال رسول   مْ بِهِ جِهَادًا كَبرِيًا(، وقال تعاىل: )وَجَاهِدْهُ (،  مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ....

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم  

 القرآن وعلمه( رواه البخاري.

البشرية، فلن حيصل  من   تسعني يف املئة  وحيث أن الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون على

البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد  

 ترمجات متقنة بلغاهتم. 

ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري  

اللغات،  الواجب،  ولل من  من  بشيء  اإلسالم  قيام  دار  موقع  مع  بالشراكة  الرتمجة  رواد  مركز  بادر  فقد 

(www.islamhouse.com  للعناية مبادرة  بتنفيذ  بالربوة  اجلاليات  وتوعية  الدعوة  جلمعية  التابع   )

لقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إىل توفري ترمجات  با

العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على بلغات  القرآن الكريم  موسوعة   موقع متقنة وموثوقة ملعاني 

 (www.quranenc.comالقرآن الكريم )

للناطقني هبذه اللغة،   ، خدمةاتيةوجرغويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة ال 

الكريم وأن ينفع به،  وحنمد اهلل سبحانه أن يسَّر ووفق إلمتام هذا اإلجناز الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه  

 ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري. 

http://www.islamhouse.com/
http://www.quranenc.com/


ستكون قاصرة عن أداء املعاني    -مهما بلغت دقتها  -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم  

صيلة ما بلغه علم  العظيمة اليت يدل عليها النص القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي ح 

 فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري. 

وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة  

القرآن موسوعة  موقع  يف  الرتمجة  هذه  ضمن  آية  كل  أمام  املوجود  الكريم    املالحظات 

(www.quranenc.com  الربيد عرب  مراسلتنا  ميكن  أخرى  استفسارات  أو  مقرتحات  وألي   ،)

  info@quranenc.comاإللكرتوني:   

النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد  صالح و،  والسداد  والتوفيقونسأل اهلل العون  

http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com


પ્રસ્તાવના 
 

દરકે પ્રકારની પ્રશંસા અલ્લાહ માટે જ છે, જ ેસમગ્ર સૃષ્ટિનો પાલનહાર છે, દરુદ અને 

સલામતી ઉતર ેઆપણા નબી મુહમ્મદ ملسو هيلع هللا ىلص પર અને તેમના સંતાન પર અને તેમના દરકે 

સાથીઓ પર, ત્યારબાદ.  

કુરઆન કરીમ અલ્લાહનું કલામ છે, બાકી રહેવાવાળો મુઅષ્ટજઝો અને સમગ્ર 

માનવજાષ્ટત અને ષ્ટજન્નાતો માટે ઠોસ દલીલ છે, અને કુરઆન મજીદ ઇસ્લામ માટે 

પહેલંુ મૂળ સ્ત્રોત (પુરાવા રૂપે માર્ગદશગન આપતી ષ્ટકતાબ) છે, તેમાં અત્યંત સંપૂણ, 

મહાનતા, મુઅષ્ટજઝો (ચમત્કાષ્ટરક પુસ્તક) ઉત્તમ સ્પિતા વણગન કરવામાં આવી છે, 

અને તેના જવાબદાર લોકો માટે શ્રેષ્ઠ દલીલ છે, અને અલ્લાહ તઆલાએ આપણને 

લોકો સુધી આ વાત પહોચંાડવાનો આદેશ આપ્યો છે, અલ્લાહ તઆલા એ કહંુ્ (.... 

અને મારી પાસે આ કુરઆન વહી દ્વારા એટલા માટે ઉતારવામા ં આવયું છે, જથેી હંુ 

આ કુરઆન દ્વારા તમને અને જ ેલોકો સુધી આ કુરઆન પહોચંે તે સૌને સચેત કરંુ.... 

) અને  અલ્લાહ તઆલા એક બીજી જગ્યાએ કહે છે, ( આ કુરઆન દરકે લોકો સુધી 

પહોચાડવાની વસ્તુ છે, જથેી તેના દ્વારા તેઓને સચેત કરવામાં આવે, .... ) અલ્લાહ 

કહે છે ( હે પયર્ંબર ! જ ેકંઈ પણ તમારી તરફ તમારા પાલનહાર તરફથી અવતષ્ટરત 

કરવામાં આવયું છે, તે લોકો સુધી પહોચંાડી દો, જો તમે આવું ન કયુગ તો તમે 

અલ્લાહની પયર્ંબરીનો હક અદા ન કયો ) એક બીજી જગ્યાએ અલ્લાહ કહે છે ( 

અને આ કુરઆન દ્વારા તેમની સાથે પૂરી શષ્ટિ સાથે ષ્ટજહાદ કરો ) આપ ملسو هيلع هللا ىلص  કહે છે: 

જો તમે એક આયત પણ જાણતા હોવ તો તેને બીજા સુધી પહોંચાડી દો. (બુખારી) 

અને આપ ملسو هيلع هللا ىلص  કહંુ્: તમારા માંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ તે છે, જ ેકુરઆન શીખે અને શીખવાડે. 

(બુખારી) 

હાલ માનવજાષ્ટત માંથી નેવું ટકાથી વધુ લોકો એવા છે, જઓે અરબી ભાષા સમજી 

અથવા બોલી શકતા નથી, તો તેમના સુધી કુરઆન મજીદનો અથગ તેની સમજુતી, 

તેની સ્પિતા વર્ેર ેપહોચંાડવા માટે આ એક જ રસ્તો છે કે જ ેતે ભાષા હોય તેમાં 

કુરઆન મજીદનું  ભાષાતર કરવામાં આવે. 

કુરઆન મજીદની આયતોનો અથગ અને તેના ભાષાતર કરવામાં ઘણી નબળાઈ અને 

આળસ જોવા મળી રહી છે, તેમજ ઘણી ભાષાઓમાં તેના પર ધ્યાનપૂવગક કામ 

કરવામાં નથી આવયું, તો આ જરૂરી કામ માટે  દારુલ્ ઇસ્લામની વેબસાઈટ 

(www.islamhouse.com) સાથે  ભાર્ીદારીમા ંટર ાન્સલેશન પાયોષ્ટનયસગ સેન્ટર, જ ે

કોઓપરષે્ટટવ ઓષ્ટફસ ફોર કોલ અને રબ્વાહ સમુદાયો સાથે જાડાયેલા છે,  પષ્ટવત્ર 

કુરઆનની સંભાળ રાખવાની પહેલનો અમલ શરૂ કયો, જથેી  તેનું ભાષાતર સ્પિ 

કર ેઅને તેને પ્રકાષ્ટશત કર,ે જમેનો હેતુ ફિ અલર્ અલર્ જબાનોના ગ્રૂપને એક 

પ્રોજકેટ આપી, પષ્ટવત્ર કુરઆન મજીદની આયતોનો સાચું, સચોટ અને ભરોસાપાત્ર 



ભાષાતર કરવું છે,  પછી તેને ષ્ટપ્રન્ટ કરી  તદ્દન મફત લોકો સુધી પહોચંાડવું અને તેને 

પ્રકાષ્ટશત કરવાનો છે. અને તે ભાષાંતરને નીચનેી વેબસાઈટ પર પ્રકાષ્ટશત કરવાનો 

છે છે. (www.quranenc.com). 

પષ્ટવત્ર કુરઆન મજીદની આયતોનું રુ્જરાતી ભાષાતર રુ્જરાતી ભાષા જાણવાવાળા 

લોકો માટે, તેમની સેવામાં રજૂ કરવાથી અમને ખૂબ આનંદ થાય છે, અમે અલ્લાહ 

તઆલાનો આભાર વયિ કરીએ છીએ કે તેણે અમારા માટે આ કામ સરળ કયુું અને 

સંપૂણગ કામ ફિ તેની પ્રસન્નતા અને લોકોના ફાયદા હેતુથી કરવાની અમન ેતૌફીક 

આપી, અમે તે દરકે લોકોનો પણ આભાર માનીએ છીએ, જમેણે આ ભવય કાયગ માટે 

કંઈ પણ પ્રકારની અમારી મદદ અથવા પ્રયત્ન કયો હોય. 

અને વાત પૂણગ કરતા પહેલા અમે એક વાત આપને જણાવી દઇએ કે  કુરઆન 

મજીદની આયતોનું ભાષાતર ભલેને તે કેટલંુય સાચું કેમ ન હોય, અરબી કુરઆન 

મજીદથી સ્પિ થનાર ચમત્કાષ્ટરક ભાષાતરમાં અને અલર્ અલર્ ભાષાઓમા ં

કરવામાં આવેલ ભાષાતરમાં કમી જરૂર જોવા મળશે. અને ભાષાતર  જ ે અથગ 

આપની સમક્ષ રજુ કર ેતે કામ કરવાવાળી ટીમ અલ્લાહની ષ્ટકતાબ સમજવામાં કેટલા 

અંશ સુધી પહોચંી છે, અને એ પણ જાણો છો કે તેમને માનવીના દરકે કાયોનો સામનો 

કરવો પડતો હોય છે. 

જવેું કે અમો હંમેશા ભાષાતરને ષ્ટવકષ્ટસત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ, અમે 

આશા રાખીએ છીએ કે જો કોઈ ષ્ટટપ્પણી તમારા તરફથી હોય તો પષ્ટવત્ર કુરઆન 

ઇન્સાઇકલોપીષ્ટડયાની વેબસાઈટ (www.quranenc.com) પર જ ે તે આયત ષ્ટવષે  

તમે ષ્ટટપ્પણી કરવા ઇચ્છતા હોવ તેની સામે એક નોષ્ટટસ બોક્સમા મોકલી શકો છો, 

અથવા અન્ય કોઈ સૂચનો અથવા પૂછપરછ ઇમેઇલ દ્વારા કરી શકો છો.  

info@quranenc.com 

અમેં અલ્લાહ પાસે મદદ, તેની તૌફીક તેમજ સચોટ કામકાજ અને નેક  ષ્ટનયત અને 

અમલમાં ષ્ટનખાલસતાની દુઆ માંર્ીએ છીએ, અને આપણા નબી  મુહમ્મદ ملسو هيلع هللا ىلص પર 

અલ્લાહના દરુદ નાષ્ટઝલ થાય. 

http://www.quranenc.com/
mailto:info@quranenc.com


 

અલ-ફાતિહા 
 

1 

 

 الفاتحة 

અલ-ફાતિહા  الفاتحة 

1. અલ્લાહના નામથી, (શરૂ કર ું છું), જે અત્યુંિ 

કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 

ِحيِم  ِن ٱلَره ۡحمهَٰ ِ ٱلَره  ١ ِبۡسِم ٱّلَله

2. દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે, જે 

સમગ્ર સષૃ્ટટનો પરવરદદગાર (પાલનહાર) છે. 

لهِميه  َبِ ٱلۡعهَٰ ِ ره ۡمُد ّلِلَه       ٱلۡحه

3. (જે) ઘણો જ કૃપાળુ, અત્યુંિ દયાળુ, (છે).  ِح ْحمَِٰن الَره  ِم  يْ الَره

4. બદલાના દદવસ (કયામિ) નો માલલક છે.   یِْن  مَِٰلِك یهْوِم الَدِ

5. અમે ફકિ િારી જ બુંદગી કરીએ છીએ અને 

ફકિ િારી જ પાસે મદદ માુંગીએ છીએ. 

یَهاكه نهْستهِعْيُ   اِ یَهاكه نهْعُبُد وه  اِ

6. અમને સત્ય (અને સાચો) માગગ બિાવ.   اطه الْمُْستهِقْيمه ره  اِْهِدنها الَصِ

7. િે લોકોનો માગગ, જેમના પર િે કૃપા કરી. િે 

લોકોનો (માગગ) ન બિાવ, જેમના પર ત ું 
ક્રોતિિ થયો અને િેમનો પણ માગગ ન બિાવ, 

જેઓ પથભ્રટટ છે. 

ْْیِ   ۬ ۦ  غه   ْ مْته عهلههْْیِ هنْعه اطه الَهِذیْنه ا ِصره
ن  ٓالَِْيه ْ وهَله الَضه    الْمهْغُضْوِب عهلههْْیِ
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અલ-બકરહ البقرة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-્મીમ ્  آلَمٓ   

2. આ દકિાબ (ક રઆન મજીદ)માું કોઇ શુંકા 
નથી. એવા ડરવાવાળા લોકોને માગગદશગન 

આપે છે. 

لِكه  ُب  ذَٰ ۬   َله  الِْكتَٰ  ۬ یْبه ۛ ۬    ره   ُهًدی  فِْيِه ۛ
 لَِلْمَُتهِقْيه   

3. જે લોકો ગૈબ ઉપર ઇમાન રાખે છે અને 

નમાઝની પાબુંદી કરે છે અને અમારા આપેલા 
(માલ) માુંથી (અલ્લાહના માગગમાું) ખચગ કરે છે, 

ْيِب  یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه  یُِقْيمُْونه  ِبالْغه   وه
َٰوةه  ل ِممَها الَصه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  یُْنِفُقْونه    ره

4. અને િેઓ, જે કુંઈ પણ આપની િરફ 

અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું છે, અને જે કુંઇ પણ 

િમારાથી પહલેાના લોકો (પયગુંબરો) પર 

અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું િેના પર ઈમાન 

રાખે છે, અને િેઓ આલખરિ ઉપર પણ સુંપણૂગ 
યકીન િરાવે છે. 

الَهِذیْنه  ُنِْزله  ِبمها   یُْؤِمُنْونه  وه ا   اِلهْيكه  ا مه  وه
ُنِْزله  ةِ   قهْبِلكه    ِمْن  ا ِباَْلَِٰخره   ُهْم  وه

 یُْوقُِنْونه   

5. આ જ લોકો પોિાના પાલનહાર િરફથી 
(અવિદરિ કરેલ) દહદાયિ પર છે, અને આ જ 

લોકો સફળ થવાવાળા છે. 

َٰٓى ِكه  بَِِهْم    َمِْن  ُهًدی عهلَٰ  اُول َٰٓى ِكه   َره اُول   وه
 الْمُْفلُِحْونه  ُهُم 

6. કાદફરોને િમાર ું સચેિ કરવ ું અથવા ન કરવ ું 
બને્ન સરખ ું છે, આ લોકો ઇમાન નહી લાવે. 

وهٓاء   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ْ  سه   عهلههْْیِ
ْرتهُهْم  هنْذه ا هْم  ءه یُْؤِمُنْونه  َله  ُتْنِذْرُهْم  لهْم  ا
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7. અલ્લાહએ િેઓના દદલો પર અને િેઓના 
કાન પર મહોર લગાવી દીિી છે અને િેઓની 
આંખો પર પરદો પડી ગયો છે અને િેમના માટે 

ભવય અઝાબ છે. 

تهمه  ُ  خه مِْعِهْم     وهعهلَٰ  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  اّلَلَٰ   سه
لَٰ   اِرِهْم  وهعه هبْصه ة  ؗ  ا اوه لهُهْم   ِغشه اب   َوه   عهذه
ِظْيم    عه

8. લોકો માુંથી કેટલાક લોકો એવા પણ છે, 

જેઓ કહ ેછે કે અમે અલ્લાહ ઉપર અને 

કયામિના દદવસ ઉપર ઇમાન રાખીએ છીએ, 

પરુંત   િેઓ સાચા મોતમન નથી. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه نَها یَهُقْوُل  مه مه ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
ِبالْيهْوِم  ا اَْلَِٰخرِ  وه مه  ِبمُْؤِمِنْيه    ُهْم  وه

9. િેઓ અલ્લાહ િઆલા અને 

ઇમાનવાળાઓને િોખો આપે છે, પરુંત   ખરેખર 

િેઓ પોિાને જ િોખો આપી રહ્યા છે અને 

સમજિા નથી. 

ِدُعْونه  ه  یُخَٰ الَهِذیْنه  اّلَلَٰ ُنْوا    وه مه ا  اَٰ مه  وه
ُعْونه  ُهْم  ََله  اِ  یهْخده هنُْفسه ا ا مه  وه
 یهْشُعُرْونه   

10. િેઓના દદલોમાું બીમારી હિી િો અલ્લાહ 

િઆલાએ િેઓની બીમારીમાું વિારો કરી 
દીિો અને િેમના જૂઠના કારણે િેમન માટે 

દ ુંખદાયી અઝાબ છે. 

ادهُهُم   َمهرهض     قُلُْوِبِهْم  ِفْ  ُ  فهزه ًضا    اّلَلَٰ   مهره
لهُهْم  اب   وه ۬   عهذه   ٌۢ هلِْيم  هانُْوا ِبمها  ا یهْكِذبُْونه  ك
 

11. અને જ્યારે િેઓને કહવેામાું આવે છે કે 

િરિી પર ભ્રટટિા ન ફેલાવો િો જવાબ આપે 

છે કે અમે િો ફકિ સ િારો કરવાવાળા છે. 

اِذها   اَْلهْرِض    ِف  ُتْفِسُدْوا َله  لهُهْم   قِْيله  وه
ا  ُمْصلُِحْونه  نهْحُن  اِنَهمها قهالُْو 

12. ખબરદાર ! ખરેખર આ જ લોકો ભ્રટટિા 
ફેલાવનારા છે, પરુંત   િેઓ સમજિા નથી. 

َِٰكْن  الْمُْفِسُدْونه  ُهُم  اِنَهُهْم  اهَله   ل   ََله  وه
 یهْشُعُرْونه 

13. અને જ્યારે િેઓને કહવેામાું આવે છે કે 

િમે પણ એવી જ રીિે ઈમાન લાવો જેવ ું કે 

બીજા લોકો ઈમાન લાવયા છે, (અથાગિ 

સહાબાઓ) િો િેઓ જવાબ આપે છે કે શ ું અમે 

اِذها ِمُنْوا لهُهْم   قِْيله  وه مهنه  كهمها   اَٰ  النَهاُس  اَٰ
ا هنُْؤِمُن  قهالُْو  مهنه  كهمها   ا ٓاُء    اَٰ فههه  اهَله    الَسُ
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પણ એવી રીિે ઇમાન લાવીએ, જેવ ું કે મ ખગ 
લોકો ઈમાન લાવયા? ખબરદાર ! ખરેખર આ 

જ લોકો મ ખગ છે, પરુંત   િેઓ (આ વાિ) નથી 
જાણિા. 

نَهُهْم  ٓاءُ  ُهُم  اِ فههه َِٰكْن  الَسُ ل یهْعلهمُْونه   ََله  وه
 

14. અને જ્યારે (આવા લોકો) ઇમાનવાળાઓ 

સાથે મ લાકાિ કરે છે િો કહ ેછે કે અમે પણ 

ઇમાનવાળા છે, અને જ્યારે પોિાના શૈિાન 

(કાદફર દોસ્િો) સાથે એકાુંિમાું મ લાકાિ કરે છે, 

િો કહ ેછે કે અમે િો િમારી સાથે છે, અમે િો 
(ઇમાનવાળાઓ સાથે) ફકિ મશ્કરી કરી રહ્યા 
છે. 

اِذها ُنْوا الَهِذیْنه  لهُقوا وه مه ا  اَٰ ۬   قهالُْو  نَها   مه اِذها  اَٰ  وه
لهْوا ْ    اِلَٰ  خه ِطْيِٰنِ يَٰ ا  شه كُْم    اِنَها قهالُْو  عه   مه
نَهمها  ُمْستهْهِزُءْونه  نهْحُن  اِ

15. અલ્લાહ િઆલા પણ િેઓની સાથે મશ્કરી 
કરી રહ્યો છે અને િેઓને િેમના તવદ્રોહમાું ઢીલ 

આપી રહ્યો છે, જેમાું િેઓ આંિળાઓની માફક 

પથભ્રટટ થઈ રહ્યા છે. 

 ُ هّلَلَٰ یهمُ  ِبِهْم  یهْستهْهِزُئ  ا ُهْم وه   ِفْ  َدُ
 یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم 

16. આ િે લોકો છે, જેઓએ પથભ્રટટિાને 

દહદાયિના બદલામાું ખરીદી લીિી છે, બસ ! 

ન િો િેઓના વેપારે િેમને ફાયદો પહોંચાડયો 
અને િેઓ સત્ય માગગ પર ન હિા. 

َٰٓى ِكه  ُوا الَهِذیْنه  اُول ه َٰلهةه  اْشَته ل ی  الَضه  ِبالُْهدَٰ
ِبحه  فهمها ُتُهْم  ْت ره اره ا تَِجه مه هانُْوا وه  ك

 ُمْهتهِدیْنه 

17. િેઓ (મ નાદફકો)ન ું ઉદાહરણ િે વયક્તિની 
માફક છે, જેણે (અંિારામાું) આગ સળગાવી, 
જ્યારે િે આગે આજ  બાજ ની વસ્ત ઓને 

પ્રકાતશિ કરી દીિી, િો (િે જ સમયે) 

અલ્લાહએ િેઓની (આંખોના) પ્રકાશને લઇ 

લીિો અને િેઓને (ફરીથી) અંિકારમાું છોડી 
મ ક્યા, જેથી િેઓ (કુંઈ પણ) જોઇ નથી શકિા. 

ثهلُُهْم    نهاًرا    اْستهْوقهده  الَهِذی كهمهثهِل  مه
ٓاءهْت  فهلهمَها   هضه ا ا ْولهه   مه ُ  ذهههبه  حه  اّلَلَٰ

ُهْم  ِبُنوِْرِهْم  كه   ََله  ُظلُمَٰت   ِفْ  وهتهره
 یُْبِصُرْونه 
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18. આવા લોકો બહરેા, મ ુંગા અને આંિળા છે, 

િેઓ (ઈમાન લાવવા માટે) પાછા નદહ ફરે. 

 ٌۢ  یهْرِجُعْونه    َله  فهُهْم  ُعْم   بُْكم   ُصَم 

19. અથવા (ફરી િે મ નાદફકોન ું ઉદાહરણ આમ 

સમજો) જેવ ું કે આકાશ માુંથી ભારે વરસાદ થઈ 

રહ્યો હોય, જેમાું અંિાર , મેઘગર્જના અને 

તવજળી પણ થિી હોય, આ લોકો વાદળોના 
ગર્જવાના કારણે મતૃ્્ થી ભયભીિ થઈ પોિાના 
કાનોમાું પોિાની આંગળીઓ નાખી દે છે. અને 

અલ્લાહ િઆલાએ કાદફરોને બિી બાજ થી 
ઘેરાવમાું લઈ રાખ્યા છે. 

هوْ  ب   ا َيِ مهٓاءِ  َمِنه  كهصه ُظلُمَٰت   فِْيهِ  الَسه
عْد   بهْرق     َوهره لُْونه   َوه ُهْم  یهْجعه اِبعه ْ   اهصه   ِف
نِِهْم  ذها وهاِعِق  َمِنه  اَٰ ره  الَصه ذه   الْمهْوِت    حه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ  ِبالْكَِٰفِریْنه  ُمِحْيط 

20. (એવ  લાગ ેછે કે) િરિ જ તવજળી િેમની 
આંખોની દ્રષ્ટટને ઝુંટવી લેંશે, જ્યારે વીજળીના 
પ્રકાશથી કુંઈક પ્રકાશ થાય છે િો િેમાું ચાલવા 
લાગ ેછે અને જ્યારે અંિાર  થાય છે, િો ઉભા 
રહી જાય છે. અને જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો, 
િો (આ જ ક્સ્થતિમાું વીજળી દ્વારા) િેમની 
સાુંભળવાની શક્તિ અને (િેના પ્રકાશથી) 
જોવાની દ્રષ્ટટ છીંનવી શકિો હિો, તનિંશુંક 

અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે 

છે. 

ُق  یهكهادُ  ْ ُف  الَْبه ُهْم    یهْخطه اره هبْصه  كُلَهمها    ا
ٓاءه  ْوا لهُهْم  اهضه ۬   َمهشه اِذها    فِْيِه   هْظلهمه  وه  ا
 ْ لهوْ   قهاُمْوا    عهلههْْیِ ٓاءه  وه ُ  شه ههبه   اّلَلَٰ  لهذه

مِْعِهْم  اِرِهْم    ِبسه هبْصه ا ه  اَِنه   وه   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ
ء   ْ  قهِدیْر   َشه

21. હ ેલોકો ! પોિાના િે પાલનહારની બુંદગી 
કરો, જેણે િમને પણ પેદા કયાગ અને િમારા 
પહલેાના લોકોને પણ, (અને િેની ઈબાદિ 

એટલા માટે કરો) કે િમે પરહજેગાર બની શકો. 

ا بَهُكُم  اْعُبُدْوا النَهاُس  یَٰ اهیَُهه   الَهِذْی  ره
لهقهُكْم  الَهِذیْنه  خه لَهُكْم  قهْبِلُكْم  ِمْن  وه  لهعه
 تهَتهُقْونه   

22. િે અલ્લાહની (ઈબાદિ કરો) જેણે િમારા 
માટે િરિીને પાથરણ ું અને આકાશને છિ 

له  الَهِذْی  عه اًشا اَْلهْرضه  لهُكُم  جه  فِره
مهٓاءه  له  ِبنهٓاًء  َوهالَسه هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  َوها  الَسه
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બનાવ્ ું અને આકાશમાુંથી પાણી વરસાવી 
િેનાથી ફળ પૈદા કરી િમને રોજી આપી, 
ખબરદાર ! (આ બિી વાિો) જાણિા હોવા 
છિાુંય અલ્લાહની સાથે બીજાને ભાગીદાર ન 

બનાવશો. 

ٓاءً  جه  مه ِت  ِمنه  ِبه   فهاهْخره   لَهُكْم    ِرْزقًا الثَهمهرَٰ
لُْوا فهله  ِ  تهْجعه هنُْتْم  ّلِلََٰ ادًا َوها هنْده تهْعلهمُْونه   ا
 

23. અને (હ ેકાદફરો !) અમે જે કુંઇ પણ પોિાના 
બુંદા (મ હમ્મદ) પર ઉિા્ ું છે, િેમાું જો િમને 

કુંઇ પણ શુંકા હોય, િો આના જેવી એક સરૂહ 

(પાઠ) િો બનાવી લાવો, જો િમે સાચા હોય િો 
અલ્લાહ િઆલાને છોડીને પોિાના મદદ 

કરવાવાળાઓને પણ બોલાવી લો. 

اِْن  یْب   ِفْ  ُكنُْتْم  وه لْنها َمِمَها ره   عهلَٰ  نهَزه
ْبِدنها ة   فهاْتُْوا عه   وهادُْعْوا َمِثْلِه   َمِْن  ِبُسوْره

ٓاءهُكْم  ِ  دُْوِن  َمِْن  ُشههده   ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ
ِدقِْيه   صَٰ

24. અને જો િમે આ કામ ન કરી શકો, અને 

િમે આ કામ ક્યારેય પણ નથી કરી શકિા, િો 
પછી (જહન્નમની) આગથી બચો, જેન ું ઇંિણ 

માનવી અને પત્થર હશે, જે કાદફરો માટે િૈયાર 

કરવામાું આવી છે. 

لُْوا لَهْم  فهاِْن  لهْن  تهْفعه لُْوا وه   فهاتَهُقوا  تهْفعه
۬   النَهاُس  وهقُْودُهها لَهِتْ ا النَهاره  ةُ   اره   وهالِْحجه
ْت   لِلْكَِٰفِریْنه  اُعَِده

25. (હ ેપયગુંબર !) ઇમાનવાળાઓ અને 

સદકાયો કરવાવાળાઓને િે જન્નિોની 
ખ શખબરી આપી દો, જેની નીચે નહરેો વહી 
રહી છે, જ્યારે પણ િેઓને (િે જન્નિ) માુંથી 
કોઈ ફળ રોજી માટે આપવામાું આવશે, િો 
િેઓ કહશેે કે આ િો િે જ ફળ છે, જે અમને 

આનાથી પહલેા (દ તનયામાું) આપવામાું આવ્ ું 
હત ું, (કારણકે જે ફળ િેમને આપવામાું આવશે) 

િે ફળ રૂપમાું દ તનયાના ફળ જેવ ું હશે, િેમજ િે 

(ઈમાનવાળાઓ) માટે પતવત્ર પત્ત્નઓ હશે, 

અને િેઓ િે જન્નિોમાું હુંમેશા રહશેે. 

رِ  بهَشِ ُنوْ  الَهِذیْنه  وه مه ِملُوا ا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
هَنه  نََٰت   لهُهْم  ا ا ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه

ُر    ا ُرِزقُْوا كُلَهمها  اَْلهنْهَٰ ة   ِمْن  ِمْنهه همهره ْزقًا    ث   َرِ
ا قهالُْوا ذه تُْوا  قهْبُل    ِمْن  ُرِزقْنها الَهِذْی  هَٰ ُ ا  وه
اِبًها    ِبه   لهُهْم   ُمتهشه ا   وه هْزوهاج   فِْيهه ۬   ا ة    ره َهه   َمُطه

ا َوهُهْم  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ



 

અલ-બકરહ 

 

7 

 

 البقرة 

26. તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા (કોઈ વાિની 
સ્પટટિા માટે) કોઈ પણ ઉદાહરણ આપવાથી 
ક્યારેય શરમાિો નથી, ભલે ને િે ઉદાહરણ 

મચ્છરન ું હોય અથવા િેનાથી પણ હલકી 
વસ્ત ન ું. ઇમાનવાળાઓ (આ વાિ) ખબૂ સારી 
રીિે જાણે છે કે િેમના પાલનહાર િરફથી 
વણગવેલ ઉદાહરણ સાચ ું છે, અને જેઓ કાદફર છે 

િેઓ કહ ેછે કે આ પ્રમાણેના ઉદાહરણ આપી, 
અલ્લાહ શ ું ઈચ્છે છે ? (અલ્લાહ) આ ઉદાહરણો 
આપી કેટલાકો લોકોને પથભ્રટટ કરી દે છે અને 

કેટલાક લોકોને દહદાયિ પર લાવી દે છે અને 

િે પથભ્રટટ િો ફકિ તવદ્રોહીઓને જ કરે છે. 

ه  اَِنه  هْن  یهْستهْح    َله  اّلَلَٰ ثهًل  یَهْضِربه  ا ا مه  َمه
ةً  ا    فهمها بهُعْوضه ا  فهْوقههه ُنْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه مه  اَٰ

هنَههُ  فهيهْعلهمُْونه  َقُ  ا بَِِهْم    ِمْن  الْحه ا  َره هَمه ا   وه
ا ذها   فهيهُقْولُْونه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اده  مه هره ُ  ا  اّلَلَٰ
ا ذه ثهًل    ِبهَٰ ا    ِبه   یُِضَلُ   مه ِثْْیً یهْهِدْی   كه  ِبه   َوه
ا    ِثْْیً ا  كه مه ِسِقْيه    اََِله  ِبه    یُِضَلُ  وه  الْفَٰ

27. જે લોકો અલ્લાહ િઆલાના મજબ િ 

વચનને િોડે છે અને અલ્લાહ િઆલાએ જે 

વસ્ત ને જોડવાનો આદેશ આપ્યો છે િેને કાપી 
નાખી છે, અને િરિી પર ભ્રટટાચાર ફેલાવે છે 

આ જ લોકો ન કસાન ઉઠાવનારા છે. 

ْهده  یهْنُقُضْونه  الَهِذیْنه  ِ  عه ْ  اّلَلَٰ   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ُعْونه  ِمیْثهاقِه   یهْقطه ا   وه ره  مه همه ُ  ا هْن  ِبه    اّلَلَٰ   ا
له  یُْفِسُدْونه  یَُْوصه َٰٓى ِكه   اَْلهْرِض    ِف  وه  اُول
ِسُرْونه  ُهُم   الْخَٰ

28. (લોકો !) િમે અલ્લાહનો ઇન્કાર કઈ રીિે 

કરો છો, જ્યારે કે િમે મિૃ હિા, િેણે િમને 

જીતવિ કયાગ, પછી િે જ િમને મતૃ્્  આપશે 

અને િે જ િમને (ફરીવાર) જીતવિ કરશે, િેની 
જ િરફ િમને પાછા ફેરવવામાું આવશે. 

ِ  تهْكُفُرْونه  كهْيفه  تًا وهُكنُْتْم  ِباّلَلَٰ هْموها  ا
ُكْم      یُْحِیْيُكْم  ثَُمه  یُِمیُْتُكْم  ثَُمه   فهاهْحيها

ُعْونه  اِلهْيهِ  ثَُمه   ُتْرجه

29. િે અલ્લાહ, જેણે િમારા માટે િરિીની 
દરેક વસ્ત ન ું સર્જન ક્ ગ, પછી આકાશ િરફ 

ફયો અને િેને ઠીક-ઠાક સાિ આકાશ બનાવયા, 
અને િે દરેક વસ્ત ને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

لهقه  ُهوهالَهِذْی  ا لهُكْم  خه  اَْلهْرِض  ِف  َمه
مِ  مهٓاءِ  اِله  اْستهوَٰ ی ثَُمه   ْيًعا   جه   الَسه

ىُهَنه  َوَٰ ْبعه  فهسه مَٰوَٰت      سه ِبكَُلِ   سه ء   وهُهوه ْ   َشه
 عهِلْيم  
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30. અને ( હ ેપયગુંબર ! િે સમયની વાિ 

સાુંભળો ! ) જ્યારે, િમારા પાલનહારે 

ફદરશ્િાઓને કહ્ ું કે હ ું િરિી પર એક ખલીફા 
(નાયબ) બનાવવાનો છું, િો િેઓ કહવેા 
લાગ્યા, શ ું િમે એવા સર્જનીઓને પેદા કરશો, 
જેઓ િરિી ઉપર ભ્રટટાચાર ફેલાવશે અને 

ખ નામરકીઓ આચરશે ? જો કે અમે િારા 
નામન ું સ્મરણ, પ્રશુંસા અને પતવત્રિાન ું વણગન 

કરી રહ્યાું છે. અલ્લાહ િઆલાએ (િેમને) કહ્ ું, 
જે કુંઈ હ ું જાણ ું છું િે િમે નથી જાણિા. 

اِذْ  بَُكه  قهاله  وه كهةِ لِ  ره َٰٓى ِ ْ  لْمهل اعِل   اَِنِ   ِف  جه
ًة    اَْلهْرِض  لِْيفه ا  خه ُل  قهالُْو  هتهْجعه ا ا  فِْيهه
ْن  ا یَُْفِسُد  مه یهْسِفُك  فِْيهه ٓاءه    وه مه   الَدِ

نهْحُن  ُح  وه بَِ مِْدكه  نُسه ُس  ِبحه   لهكه    وهنُقهَدِ
ْ   قهاله  هعْلهُم  اَِنِ ا ا  تهْعلهمُْونه  َله  مه

31. (ત્યારબાદ) અલ્લાહ િઆલાએ આદમને 

દરેક (વસ્ત ઓના) નામ શીખવાડી દીિા, પછી 
િે (વસ્ત ઓ) ફદરશ્િાઓ સમક્ષ રજ  કરી અને 

કહ્ ું, જો િમે સાચા હોવ િો મને આ 

(વસ્ત ઓના) નામ જણાવો. 

دهمه  وهعهلَهمه  ا اَْلهْسمهٓاءه  اَٰ ُهْم  ثَُمه  كُلَههه ضه ره   عه
كهِة    عهله  َٰٓى ِ هنٌِْۢبـ ُْوِنْ  فهقهاله   الْمهل   ِباهْسمهٓاءِ  ا

ءِ  ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  هَٰ ُؤاَله  صَٰ

32. ફદરશ્િાઓ કહવેા લાગ્યા, ત ું પતવત્ર છે, 

અમે િો ફકિ એટલ ું જ જાણીએ છીએ જેટલ ું િે 

અમને શીખવાડ્ ું છે, સુંપણૂગ જ્ઞાનિરાવનાર 

અને દહકમિવાળો િો ત ું જ છે. 

نهكه  قهالُْوا ا اََِله  لهنها   عِلْمه  َله  ُسْبحَٰ  مه
هنْته  اِنَهكه   عهلَهمْتهنها    ِلْيُم  ا ِكْيُم   الْعه  الْحه

33. અલ્લાહ િઆલાએ આદમને કહ્ ું, હ ેઆદમ 

! (આ ફદરશ્િાઓને) આ (વસ્ત ઓના) નામ 

જણાવી દો, જ્યારે િેઓએ ફદરશ્િાઓને િે 

(વસ્ત ઓના) નામ જણાવી દીિા િો અલ્લાહ 

િઆલાએ ફદરશ્િાઓને કહ્ ું, શ ું મેં િમને 

(પહલેા જ) નહત ું કહ્ ું કે િરિી અને આકાશોની 
ગૈબની વાિો ફતિ હ ું જ જાણ ું છું અને હ ું િે 

هنٌِْۢبْئُهْم  یَٰ اَٰدهُم  قهاله    فهلهمَها    ِباهْسمهٓاى ِِهْم    ا
هنٌْۢبهاهُهْم  هلهْم  قهاله   ِباهْسمهٓاى ِِهْم    ا هقُْل  ا  لَهُكْم  ا

  ْ هعْلهُم  اَِنِ ْيبه  ا وَِٰت  غه مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
هعْلهُم  ا ا وه ا ُتْبُدْونه  مه مه تهْكُتمُْونه   ُكنُْتْم  وه
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વાિોને પણ જાણ ું છું, જે િમે જાહરે કરો છો, 
અને િે વાિોને પણ, જે કુંઇ િમે છપાવો છો. 

34. અને (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે અમે 

ફદરશ્િાઓને કહ્ ું કે આદમ ને તસજદો કરો, િો 
ઇબ્લલસ તસવાય સૌ ફદરશ્િાઓએ આદમને 

તસજદો કયો, ઇલલીસે ઇન્કાર કયો અને ઘમુંડ 

કરવા લાગ્યો અને કાદફરો માુંથી થઈ ગયો. 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها وه َٰٓى ِ   َِلَٰدهمه  اْسُجُدْوا لِلْمهل
ا ُدْو  جه ه ؗ   اهبَٰ   اِبِْلیْسه    اََِله   فهسه   وهاْستهْكَبه
هانه   الْكَِٰفِریْنه  ِمنه  وهك

35. અમે આદમને કહ્ ું, હ ેઆદમ ! િમે અને 

િમારી પત્ત્ન જન્નિમાું રહો, અને જ્યાુંથી ઇચ્છો 
છટથી ખાઓ પીવો, પરુંત   િે વકૃ્ષની નજીક પણ 

ન જશો, નહીંિો અત્યાચારી બની જશો. 

هنْته  اْسكُْن  یَٰ اَٰدهُم  وهقُلْنها   وهزهْوُجكه  ا
نَهةه  ا وهكُله  الْجه ْيُث  رهغهًدا ِمْنهه   ِشْئُتمها  حه
بها وهَله  ِذهِ  تهْقره ةه  هَٰ ره جه   ِمنه  فهتهُكْونها الَشه

لِِمْيه   الَظَٰ

36. છેવટે શૈિાને િેઓને િે વકૃ્ષની લાલસા 
આપી િે બને્નને ફુસલાવી દીિા, િે બને્ન જે 

ક્સ્થતિમાું હિા, ત્યાુંથી કઢાવીને જ રહ્યો, ત્યારે 

અમે કહીં દીધ ું કે ઉિરી જાઓ ! િમે એક 

બીજાના શત્ર  છો અને હવે એક નક્કી કરેલ 

સમય (મોિ અથવા કયામિ) સ િી િરિી 
ઉપર રોકાણ કરો અને ફાયદો ઉઠાવો 

لَهُهمها ُن  فهاهزه ْيطَٰ ا الَشه ْنهه ُهمها عه جه  ِممَها فهاهْخره
هانها  لِبهْعض   بهْعُضكُْم  اْهِبُطْوا وهقُلْنها فِْيِه  ك
لهُكْم   عهُدَو     تهاع   اَْلهْرِض  ِف   وه  ُمْستهقهر  َوهمه
 ِحْي   اِلَٰ 

37. પછી આદમે પોિાના પાલનહાર પાસેથી 
કેટલાક શલદો શીખી, િૌબા કરી, િો અલ્લાહ 

િઆલાએ િેઓની િૌબા કબ લ કરી, તનિઃશુંક િે 

જ િૌબા કબ લ કરનાર અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

دهُم  فهتهلهَقَٰ   بَِه   ِمْن  اَٰ هلِمَٰت   َره   عهلهْيِه    فهتهابه  ك
نَهه   ِحْيُم  الَتهَوهاُب  ُهوه  اِ  الَره
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38. અમે કહ્ ું િમે સૌ અહીંયાથી જિા રહો, જો 
મારા િરફથી જે કુંઈ માગગદશગન િમારી પાસે 

પહોંચે, અને જે લોકો મારા માગગદશગનન ું 
અન સરણ કરશે, િો િેમને ન િો કોઈ ભય હશે 

અને ન િો િેમને કોઈ ગમ હશે. 

ا اْهِبُطْوا قُلْنها ِمْيًعا    ِمْنهه ا  جه   فهاَِمه
ْ  یهاْتِیهنَهُكْم  ایه  تهِبعه  فهمهْن  ُهًدی َمَِنِ  ُهده

ْوف   فهله  ْ  خه نُْونه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه

39. અને જે ઇન્કાર કરી અમારી આયિો ને 

જ ઠલાવે િે જહન્નમીઓ છે અને હુંમેશા િેમાું જ 

રહશેે. 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه ا   وهكه َٰٓى ِكه  ِباَٰیَِٰتنه  اُول
ُب  ا  ُهْم   النَهاِر    اهْصحَٰ لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

40. હ ેબની ઇસ્રાઈલ ! મારી િે નેઅમિોને યાદ 

કરો, જે મેં િમને આપી હિી અને િમે મને 

આપેલ વચન પ ર  કરો અને મેં િમને જે વચન 

આપ્્ ું છે િેને હ ું પરૂ ું કરીશ અને ફતિ મારાથી 
જ ડરો. 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكُرْوا اِْسره   لَهِتْ  ا نِْعمهِته  اذْ
مُْت  هنْعه هْوفُْوا عهلهْيُكْم  ا ا ْهِدْی   وه  اُْوِف  ِبعه
ْهِدُكْم    یَهایه   ِبعه اِ  فهاْرههُبْوِن  وه

41. અને િે દકિાબ (ક રઆન) પર ઇમાન લાવો 
જે મેં િમારી દકિાબોની પ ટટી માટે ઉિારી છે 

અને િેની બાબિે િમે જ પ્રથમ ઇન્કારી ન 

બનશો અને મારી આયિોને થોડીક દકિંમિે વેચી 
ન નાખો. અને ફકિ મારાથી જ ડરો. 

ِمُنْوا اَٰ لُْت  ِبمها   وه هنْزه قًا ا َدِ كُْم  لَِمها ُمصه عه  مه
ا وهَله  هَوهله  تهُكْونُْو  هافِر    ا ْوا وهَله  ِبه   ك ُ   تهْشَته
همهًنا ِباَٰیَِٰتْ  یَهایه   قهِلْيًل ؗ  ث اِ  فهاتَهُقْوِن  وه

42. અને સત્યને અસત્ય સાથે ભેળસેળ ન કરો 
અને ન સત્યને છપાવો, જ્યારે કે (સાચી વાિ) 

િમે ખ બ જ સારી રીિે જાણો છો. 

َقه  تهلِْبُسوا وهَله  تهْكُتمُوا ِبالْبهاِطِل  الْحه   وه
َقه  هنُْتْم  الْحه ا  تهْعلهمُْونه  وه

43. અને નમાઝ કાયમ કરો અને ઝકાિ 

આપિા રહો, અને રૂક અ કરવાવાળાઓ સાથે 

િમે પણ રૂક અ કરિા રહો. 

هقِْيمُوا ا َٰوةه  وه ل تُوا الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ ُعْوا  الَزه  وهاْركه
ِكِعْيه  مهعه   الَرَٰ
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44. શ ું લોકોને ભલાઇ ની તશખામણ આપો છો ? 

અને પોિે જ પોિાને ભ લી જાઓ છો જો કે િમે 

દકિાબ (િૌરાિ) પઢો છો, શ ું િમારામાું આટલી 
પણ બ ધ્િી નથી ? 

تهاُْمُرْونه  ه ْونه  ِبالَِْبَِ  النَهاسه  ا   وهتهنْسه
كُْم  هنُْتْم  اهنُْفسه ا هفهله   الِْكتَٰبه    تهْتلُْونه  وه  ا
 تهْعِقلُْونه 

45. સબર અને નમાઝ સાથે મદદ માુંગિા 
રહો, આ વસ્ત  ભારે પદરશ્રમવાળી છે, પરુંત   
ડરવાવાળાઓ માટે (સરળ છે). 

َْبِ  وهاْستهِعیُْنْوا َٰوةِ    ِبالَصه ل ا  وهالَصه نَههه اِ  وه
ة   ِشِعْيه    عهله  اََِله  لهكهِبْْیه  الْخَٰ

46. અને જેઓ યકીન કરે છે કે િેઓ પોિાના 
પાલનહારથી (નજીક માુંજ) મ લાકાિ કરશે 

અને િેની જ િરફ પાછા ફરવાના છે. 

هنَهُهْم  یهُظنَُْونه  الَهِذیْنه  َُٰقْوا ا ل بَِِهْم  َمُ  ره
هنَهُهْم  ا ِجُعْونه  اِلهْيهِ  وه  رَٰ

47. હ ેબની ઇસ્રાઈલ! મારી િે નેઅમિને યાદ 

કરો, જે મેં િમને આપી હિી અને મેં િમને 

સમગ્ર સષૃ્ટટના લોકો પર શે્રટઠિા આપી હિી. 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكُرْوا اِْسره   الَهِتْ   نِْعمهِته  اذْ
مُْت  هنْعه ْ  عهلهْيُكْم  ا هَنِ ا لُْتُكْم  وه  عهله  فهَضه
لهِمْيه   الْعَٰ

48. અને િે દદવસથી ડરિા રહો જ્યારે કોઇ 

કોઇના કામમાું નદહ આવી શકે અને ન િો િેની 
બાબિ કોઇ ભલામણ સ્વીકારવામાું આવશે 

અને ન િો િેની પાસેથી દુંડ લઈ િેને 

છોડવામાું આવશે અને ન િો િેમની મદદ 

કરવામાું આવશે. 

تَهُقْوا ا ْن  نهْفس   تهْجِزْی  ََله  یهْوًما وه  نَهْفس   عه
ْيـ ًا َوهَله  ا یُْقبهُل  شه ة  َوهَله  ِمْنهه فهاعه ذُ  شه  یُْؤخه
ا ُرْونه  ُهْم  وهَله  عهْدل   ِمْنهه  یُْنصه

49. (અને િે સમયને પણ યાદ કરો) જ્યારે 

અમે િમને દફરઔનના લોકોથી છટકારો 
આપ્યો, જેઓ િમને દ િઃખદાયક યાિના 
આપિા હિા, િમારા બાળકોને િો મારી 
નાખિા અને િમારી બાળકીઓને છોડી દેિા 

اِذْ  ُكْم  وه یْنَٰ ِل  َمِْن  نهَجه ْونه  اَٰ   فِْرعه
اِب  ُسْوٓءه  یهُسْوُمْونهُكْم  ذه بَُِحْونه  الْعه   یُذه
هبْنهٓاءهُكْم  یهْستهْحُيْونه  ا ُكْم    وه ٓاءه ِفْ   نِسه  وه
لِكُْم  ء   ذَٰ بَُِكْم  َمِْن  بهاَله ِظْيم   َره  عه
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હિા, અને આમાું િમારા માટે િમારા 
પાલનહાર િરફથી ભવય અજમાયશ હિી. 

50. અને (િે સમય પર યાદ કરો) જ્યારે અમે 

િમારા માટે દદરયામાું ફાટ પાડી (િેમાું રસ્િો) 
બનાવયો, આવી રીિે અમે િમને દફરઔનના 
લોકોથી બચાવી લીિા, અને ફીરઓના લોકોને 

િે સમ ન્દ્રમાું ડૂબાડી દીિા. 

اِذْ  قْنها وه ُكْم  الْبهْحره  ِبكُُم  فهره یْنَٰ  فهاهنْجه
قْنها   اهْغره ْونه  اَٰله  وه هنُْتْم  فِْرعه ا تهْنُظُرْونه   وه
 

51. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે અમે 

મસૂાને ચાલીસ રાત્રીઓન ું વચન આપી 
બોલાવયા, િો િેમની ગેરહાજરીમાું િમે 

વાછરડાને (પજૂવા) લાગ્યા અને િમે સૌ 
ઝાલલમ છો. 

اِذْ  عهْدنها وه هْربهِعْيه  ُمْوسَٰ   وَٰ   ثَُمه   لهْيلهةً  ا
ْذُتُم  تَهخه ْ  الِْعْجله  ا هنُْتْم  ه  بهْعدِ  ِمنٌۢ ا  وه
لِمُْونه   ظَٰ

52. િેમ છિાું અમે િમને માફ કરી દીિા 
કદાચ િમે આભારી બની જાઓ. 

فهْونها ثَُمه  ْنُكْم  عه ْ  عه لِكه  بهْعدِ  َمِنٌۢ   ذَٰ
لَهُكْم   تهْشكُُرْونه  لهعه

53. (આ સમય દરતમયાન) અમે મસૂાને દકિાબ 

અને ફુરકાન (સત્ય અને અસત્યની ઓળખ 

માટેન ું માપદુંડ) આપ્્ ું, જેથી િમે દહદાયિ 

મેળવી શકો. 

اِذْ  تهیْنها وه الُْفْرقهانه  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ   وه
لَهُكْم   تهْهتهُدْونه  لهعه

54. અને જ્યારે મસૂાએ (પાછા આવીને) 

પોિાની કૌમને કહ્ ું હ ેમારી કૌમ ! િમે 

વાછરડાને પજૂ્ય બનાવી પોિાના પર ઝલ્મ 

કયો છે, હવે િમે પોિાના સર્જનહાર પાસે િૌબા 
કરો, પોિાને અંદરો અંદર કત્લ કરો, અલ્લાહની 
નજીક આ જ વાિ િમારા માટે સારી છે, પછી 
(અલ્લાહ) એ િમારી િૌબા કબ લ કરી, કારણકે 

اِذْ  نَهُكْم  یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  قهاله  وه   اِ
لهمُْتْم  كُْم  ظه   الِْعْجله  اِذُكُم ِباتَِخه  اهنُْفسه
ا ا بهاِرى ِكُْم  اِلَٰ  فهُتْوبُْو  كُْم    فهاقُْتلُْو  هنُْفسه   ا
لِكُْم  ْْی   ذَٰ  فهتهابه   بهاِرى ِكُْم    ِعْنده  لَهُكْم  خه
نَهه    عهلهْيُكْم    ِحْيُم  الَتهَوهاُب  ُهوه  اِ  الَره
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િે જ િૌબા કબ લ કરવાવાળો અને અત્યુંિ 

દયાળુ છે. 

55. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે િમે 

મસૂાને કહ્ ું કે જ્યાું સ િી અમે અમારા 
પાલનહારને સામે ન જોઇ લઇએ ત્યાું સ િી 
ઇમાન નદહ લાવીએ, જેથી િમારા જોિા જ 

િમારા પર તવજળી પડી. 

اِذْ  َتَٰ  لهكه  نَُْؤِمنه  لهْن   یَٰمُْوسَٰ  قُلُْتْم  وه   حه
ی ه  نهره ةً  اّلَلَٰ ْهره ْتُكُم  جه ذه ِعقهةُ  فهاهخه  الَصَٰ
هنُْتْم  ا  تهْنُظُرْونه  وه

56. િમારા મતૃ્્  પછી અમે િમને જીતવિ કયાગ, 
કદાચ કે િમે આભારી બની જાઓ. 

ُكْم  ثَُمه  ْثنَٰ ْ  بهعه ْوتِكُْم  بهْعدِ  َمِنٌۢ لَهُكْم  مه   لهعه
 تهْشكُُرْونه 

57. અને અમે િમારા પર વાદળનો છાયડો 
કયો અને િમારા (ખાવા માટે) મન અને સલવા 
ઉિા્ ું, (અને કહી દીધ ું) કે અમારી આપેલી 
પતવત્ર વસ્ત ઓ ખાઓ, જે અમે િમને આપી છે, 

િેઓએ (અવજ્ઞા કરી) અમારા પર ઝલ્મ નથી 
કયો, પરુંત   િેઓ પોિાના પર જ ઝલ્મ કરી 
રહ્યા હિા. 

لَهلْنها مهامه  عهلهْيُكُم  وهظه لْنها الْغه هنْزه ا  وه
لْوَٰی    الْمهَنه  عهلهْيُكُم   ِمْن  كُلُْوا  وهالَسه
ِت  یَِبَٰ ا طه ُكْم    مه زهقْنَٰ ا  ره مه لهمُْونها وه َٰكِ  ظه ل  ْن وه
ا هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  یهْظلِمُْونه  ا

58. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે અમે 

િમને કહ્ ું હત ું કે િે વસ્િીમાું જાઓ અને જે કુંઇ 

ઈચ્છા કરો, છટથી ખાઓ પીવો અને 

દરવાજામાું તસજદો કરિા પસાર થાઓ અને 

દહત્તત ન ્કહો, અમે િમારા પાપોને માફ કરી 
દઇશ ું અને સદકાયગ કરવાવાળાને વધ  આપીશ ું. 

اِذْ  ِذهِ  ادُْخلُْوا قُلْنها وه   فهكُلُْوا الْقهْریهةه  هَٰ
ا ْيُث  ِمْنهه   رهغهًدا َوهادُْخلُوا ِشْئُتْم  حه
ًدا َوهقُْولُْوا  الْبهابه  ة   ُسَجه   لهُكْم  نَهْغِفرْ  ِحَطه

ُكْم    يَٰ طَٰ ِیُْد   خه َنه  الْمُْحِسِنْيه  وهسه

59. પરુંત   િે ઝાલલમ લોકોએ એ વાિને જ 

બદલી નાખી, જે િેમને કહવેામાું આવી હિી, 
િો અમે પણ િે અત્યાચારીઓ પર િેઓના 

له  لهمُْوا الَهِذیْنه  فهبهَده ْْیه  قهْوًَل  ظه  الَهِذْی  غه
لْنها لهُهْم  قِْيله  لهمُْوا الَهِذیْنه  عهله  فهاهنْزه  ظه
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દ ટકમો અને અવજ્ઞા ના કારણે આકાશી અઝાબ 

ઉિાયો. 
مهٓاءِ  َمِنه  ِرْجًزا هانُْوا ِبمها الَسه یهْفُسُقْونه  ك
 

60. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

મસૂાએ પોિાની કૌમ માટે પાણી િલબ ક્ ું, િો 
અમે િેમને કહ્ ું કે પોિાની લાકડીને પત્થર પર 

મારો, જેનાથી બાર ઝરણા ફુટી નીકળ્યા અને 

(મસૂાની કોમના બાર કબીલાઓ માુંથી) પ્રત્યેક 

જૂથે પોિાન ું ઝરણ ું ઓળખી લીધ ું (અને અમે 

િેમને કહી દીધ ું કે) અલ્લાહ િઆલાની રોજી 

ખાવો પીવો, અને િરિી પર ભ્રટટાચાર ન 

ફેલાવશો. 

اِذِ   فهُقلْنها لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  اْستهْسقَٰ  وه
اكه  اْضِرْب  ره    بَِعهصه جه ْت   الْحه ره   فهانْفهجه
ا ِمْنهُ  ثْنهته ةه  ا ْشره  كَُلُ  عهِلمه  قهْد   عهیًْنا    عه
ُنهاس   بهُهْم    ا بُْوا كُلُْوا  َمهْشره  ِمْن  وهاْشره
ْزِق  ِ  َرِ   اَْلهْرِض  ِف   تهْعثهْوا وهَله  اّلَلَٰ

 ُمْفِسِدیْنه 

61. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે િમે 

મસૂાને કહ્ ું કે હ ેમસૂા ! અમે એક જ પ્રકારના 
ભોજન પર કદાતપ િીરજ નહીં રાખી શકીએ, 

એટલા માટે પોિાના પાલનહારથી અમારા 
માટે દ આ કરો કે િે અમને િરિી ની પેદાવાર 

સરૂણ, કાુંકડી, ઘુંઉ, મસરૂ અને ડ ુંગળી આપે, 

મસૂાએ કહ્ ું, િમે ઉત્તમ વસ્ત ના બદલામાું 
સાિારણ વસ્ત  કેમ માુંગો છો? (જો આ પ્રમાણે 
જ હોય) િો િમે એવા ! શહરેમાું જાઓ જ્યાું 
િમારી મનચાહી વસ્ત ઓ મળી જશે, (છેવટે) 

િેઓ પર અપમાન અને લાચારી નાખી દેવામાું 
આવી અને અલ્લાહનો ક્રોિ લઇ િેઓ પાછા 
ફયાગ, આ એટલા માટે કે િેઓ અલ્લાહ 

િઆલાની આયિોનો ઇન્કાર કરિા હિા અને 

પયગુંબરોને અન્યાયી રીિે કત્લ કરિા હિા, 

اِذْ  ام    عهلَٰ  نَهْصَِبه  لهْن   یَٰمُْوسَٰ  قُلُْتْم  وه عه   طه
بَهكه  لهنها فهادْعُ  َوهاِحد     ِممَها لهنها یُْخِرْج  ره
ِْبُت  ْ  اَْلهْرُض  ُتنٌۢ ا ِمنٌۢ ا بهْقِلهه قِثَهٓاى ِهه   وه
ا فُْوِمهه ا وه ِسهه ا    وهعهده ِلهه بهصه  قهاله   وه

تهْستهْبِدلُْونه  ه   ِبالَهِذْی  ُهوهاهدْنَٰ  الَهِذْی  ا
ْْی     ا لهُكْم  فهاَِنه  ِمْصًرا اِْهِبُطْوا   ُهوهخه  َمه
هلُْتْم    ا ُ  وهُضِربهْت   سه لَهةُ  عهلههْْیِ  الَذِ

الْمهْسكهنهُة    بهٓاُءوْ   وه ب   وه ِ    َمِنه  ِبغهضه   اّلَلَٰ
لِكه  َهُهْم  ذَٰ هانُْوا ِباهن ِ  ِباَٰیَِٰت  یهْكُفُرْونه  ك   اّلَلَٰ

یهْقُتلُْونه  ه  وه ْْیِ  النَهِبَي  َقِ    ِبغه لِكه   الْحه   ذَٰ
ْوا ِبمها صه هانُْوا عه ك  یهْعتهُدْونه   وه
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આ િેઓની અવજ્ઞાકારી અને અતિરેકન ું 
પદરણામ છે. 

62. જે લોકો (જાહરેમાું) ઈમાન લાવયા છે અને 

જેઓ યહ દી, ઇસાઇ અથવા સાબી (નાક્સ્િક) 

હોય, િેમના માુંથી જે કોઇ પણ અલ્લાહ પર 

અને કયામિના દદવસ પર ઇમાન લાવશે અને 

સદકાયો કરશે િો િેઓનો બદલો િેઓના 
પાલનહાર પાસે છે અને િેઓને ના િો કોઇ 

ભય છે અને ન િો કોઈ તનરાશા. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  ههادُْوا وه
ی رَٰ ْيه  وهالنَهصَٰ ِبـ ِ مهنه  مهْن  وهالَصَٰ ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ

الْيه  ِمله  اَْلَِٰخرِ  ْوِم وه لًِحا وهعه   فهلهُهْم  صه
هْجُرُهْم  بَِِهْم    ِعْنده  ا ْوف   وهَله   ره ْ  خه  عهلههْْیِ

نُْونه  ُهْم  وهَله   یهْحزه

63. (અને હ ેબની ઇસ્રરાઇલ! િે સમય પણ 

યાદ કરો)   જ્યારે અમે િમારા પાસે પાક ું 
વચન લીધ ું અને િમારા પર તરૂ (નામી) પહાડ 

લાવી ઉભો કરી દીિો (અને કહ્ ું) જે (દકિાબ) 

અમે િમને આપી છે, િેને મજબ િીથી પકડી 
રાખો અને જે કુંઇ િેમાું છે િેને યાદ કરો, આવી 
રીિે કદાચ િમે પરહજેગાર બની જાઓ. 

اِذْ  ْذنها وه فهْعنها ِمیْثهاقهُكْم  اهخه   فهْوقهُكُم  وهره
وْره    ا   ُخُذْوا  الَطُ ُكْم  مه تهیْنَٰ ُكُرْواِبُقَوهة   اَٰ  َوهاذْ
ا لَهُكْم  فِْيهِ  مه  تهَتهُقْونه  لهعه

64. પરુંત   આ વચન આપ્યા પછી ફરીવાએ 

િમે વચનભુંગ કયો, અને જો 
અલ્લાહિઆલાની કૃપા અને િેની દયા િમારા 
પર ન હોિ િો િમે ન કસાન ઉઠાવનાર બની 
જાિ. 

لَهیُْتْم  ثَُمه  ْ  تهوه لِكه    بهْعدِ  َمِنٌۢ  فهلهْو َله   ذَٰ
ِ  فهْضُل  ْحمهُته   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ   َمِنه  لهُكنُْتْم  وهره

ِسِریْنه   الْخَٰ

65. અને િમેં િે લોકોને પણ ખબૂ સારી રીિે 

જાણો છો, જેઓ શતનવારના દદવસ બાબિે 

હદથી વિી ગયા અને અમે પણ કહી દીધ ું કે 

િમે અપમાતનિ વાુંદરાઓ બની જાવ. 

لهقهْد  ْوا الَهِذیْنه  عهلِمُْتُم  وه   ِف  ِمْنُكْم  اْعتهده
ْبِت  دهةً  ُكْونُْوا لهُهْم  فهُقلْنها الَسه   قِره
ِسـ ِْيه     خَٰ
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66. િેઓને અમે આગળ-પાછળના લોકો માટે 

બોિદાયક બનાવયા અને ડરવાવાળાઓ માટે 

તશખામણ. 

ا هه لْنَٰ عه ا بهْيه  لَِمها نهكهاًَل  فهجه یْهه ا یهده مه  وه
ا لْفههه ةً  خه ْوِعظه مه  لَِلْمَُتهِقْيه  وه

67. અને જ્યારે મસૂાએ પોિાની કૌમને કહ્ ું કે 

અલ્લાહ િઆલા િમને એક ગાય ઝબહ 

કરવાનો આદેશ આપે છે િો િેઓ મસૂાને કહવેા 
લાગ્યા, અમારી સાથે મજાક કેમ કરી રહ્યા છો ? 

િેમણે જવાબ આપ્યો કે હ ું આ પ્રમાણેની વાિો 
કરી જાદહલ લોકો માુંથી થઈ જવાથી અલ્લાહના 
શરણમાું આવ ું છું. 

اِذْ  ه  اَِنه  ِمه   لِقهوْ  ُمْوسَٰ  قهاله  وه  یهاُْمُرُكْم  اّلَلَٰ
هْن  ةً    تهْذبهُحْوا ا ا  بهقهره هتهَتهِخُذنها قهالُْو    ُهُزًوا    ا
هُعْوذُ  قهاله  ِ  ا هْن  ِباّلَلَٰ ُكْونه  ا ه ِهِلْيه   ِمنه  ا الْجَٰ
 

68. િેઓએ કહ્ ું કે હ ેમસૂા ! દ આ કરો કે 

અલ્લાહ િઆલા અમારા માટે િે ગાયના 
લક્ષણો સ્પટટ કરી દે, મસૂાએ કહ્ ું સાુંભળો ! િે 

ગાય ન િો ઘરડી હોય ન વાછરડ ું, પરુંત   
બને્નની વચ્ચેની વયની હોય, હવે જે આદેશ 

િમને આપવામાું આવયો છે િે કરી બિાવો, 

بَهكه  لهنها  ادْعُ  قهالُوا ْ  ره ا لَهنها یُبهَيِ  قهاله   ِِهه    مه
نَهه   ا یهُقْوُل  اِ نَههه ة   اِ      ِبكْر   وهَله  فهاِرض   ََله  بهقهره

 ٌۢ وهان  لِكه    بهْيه  عه لُْوا  ذَٰ ا فهافْعه ُرْونه    مه ُتْؤمه
 

69. િે લોકો ફરી કહવેા લાગ્યા કે મસૂા અમારા 
માટે દ આ કરો કે અલ્લાહ િઆલા અમને િેના 
રુંગની જાણ આપે ? ફરમાવ્ ું કે િે (અલ્લાહ) 

કહ ેછે કે િે ગાયનો રુંગ ઘાટો પીળો (સોનેરી 
કલર) હોવો જોઈએ, જે જોવાવાળાઓને ખ શ 

કરી દે. 

بَهكه  لهنها  ادْعُ  قهالُوا ْ  ره ا لَهنها یُبهَيِ ا    مه   لهْونُهه
نَهه   قهاله  ا یهُقْوُل  اِ نَههه ة   اِ ٓاُء    بهقهره ْفره   صه
ا فهاقِع    النََِٰظِریْنه  تهُسرَُ  لَهْونُهه

70. િે કહવેા લાગ્યા કે મસૂા િમારા પાલનહાર 

પાસે દ આ કરો કે િે હજ  અમને ગાયના વધ  
લક્ષણો બિાવે, આ ગાયએ િો અમને શુંકામાું 

بَهكه  لهنها  ادْعُ  قهالُوا ْ  ره ا لَهنها یُبهَيِ   اَِنه   ِِهه    مه
بههه  الْبهقهره  ا    تهشَٰ نَها    عهلهیْنه اِ ٓاءه  اِْن  وه ُ  شه  اّلَلَٰ

 لهمُْهتهُدْونه 
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નાખી દીિા છે અને અલ્લાહ ઇચ્છશે િો અમે 

જરૂર આ ગાય શોિી કાઢીશ ું. 

71. (મસૂાએ) કહ્ ું, િે ગાય એવી હોવી જોઈએ, 

જેનાથી કામ ન લેવામાું આવત ું હોય, જે ન િો 
હળ ચલાવિી હોય અને ન િો ખેિરોને પાણી 
પીવડાવિી હોય, િે િુંદ રસ્િ અને ખોડ 

વગરની હોવી જોઈએ, િેઓ કહવેા લાગ્યા, 
(મસૂા) હવે િમે ઠીક (લક્ષણો) બિાવી દીિા, 
(આટલી ચચાગ કયાગ પછી) િેઓએ ગાય ઝબહ 

કરી, જ્યારે કે એવ ું લાગત ું હત ું કે િેઓ આ કામ 

નદહ કરી શકે. 

نَهه   قهاله  ا یهُقْوُل  اِ نَههه ة   اِ لُْول   ََله  بهقهره  ُتِثْْیُ  ذه
ْرثه    تهْسِق  وهَله  اَْلهْرضه  لَهمهة    الْحه  ََله  ُمسه
ا    ِشيهةه  َقِ  ِجْئته  الْـ َٰنه  قهالُوا  فِْيهه      ِبالْحه

بهُحْوهها ا فهذه مه هادُْوا وه لُْونه  ك  یهْفعه

72. અને (હ ેબની ઇસ્રરાઈલ ! િે દકસ્સો પણ 

યાદ કરો)  જ્યારે િમે એક વયક્તિન ું કત્લ કરી 
દીધ ું હત ું, પછી િમે આ આરોપ એક બીજા પર 

મકૂી અંદરો અંદર ઝઘડો કરવા લાગ્યા અને 

િમારી ગ પ્િ વાિોને અલ્લાહ િઆલા જાહરે 

કરવાવાળો હિો. 

اِذْ  ْءُتْم  نهْفًسا قهتهلُْتْم  وه ا    فهادََٰره ُ   فِْيهه  وهاّلَلَٰ
ا ُمْخِرج    تهْكُتمُْونه    ُكنُْتْم  َمه

73. અમે કહ્ ું કે િે ગાયનો એક ટ કડો મિૃ 

વયક્તિની લાશ પર મારો (િે જીતવિ થઈ જશે, 

અને કિલ કરવાવાળાન ું નામ બિાવી દેશે) 

અલ્લાહ િઆલા આ જ પ્રમાણે મિૃકોને જીતવિ 

કરશે અને િમને િમારી સમજદારી માટે 

પોિાની તનશાનીઓ દેખાડે છે. 

ا    اْضِربُْوهُ  فهُقلْنها لِكه   ِببهْعِضهه  یُْحِ  كهذَٰ
 ُ یُِریُْكْم   الْمهْوٰتَٰ    اّلَلَٰ یَِٰته   وه لَهُكْم   اَٰ  لهعه

 تهْعِقلُْونه 

74. (આટલી સ્પટટ તનશાનીઓ જોઈ લીિા 
પછી પણ) િમારા દદલ સખિ થઈ ગયા, 
પથ્થર જેવા સખિ અથવા િેના કરિાું પણ 

ْت  ثَُمه  ْ  قُلُْوبُُكْم  قهسه لِكه   بهْعدِ  َمِنٌۢ  فهِهه  ذَٰ
ةِ  اره هالِْحجه هوْ  ك َدُ  ا اَِنه   قهْسوهةً    اهشه   ِمنه  وه
ةِ  اره رُ  لهمها الِْحجه ُر    ِمْنهُ  یهتهفهَجه اَِنه   اَْلهنْهَٰ  وه
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વિારે સખિ થઇ ગયા, કારણકે પથ્થરો માુંથી 
િો કેટલાક એવા પથ્થરો હોય છે, જેમાુંથી 
નહરેો વહી નીકળે છે અને કેટલાક પથ્થરો િો 
એવા પણ હોય છે, જે ફાટી જાય િો િેમાુંથી 
પાણી નીકળવા લાગે છે, અને કેટલાક પથ્થરો 
એવા પણ હોય છે, જે અલ્લાહના ભયથી 
(ભયભીિ થઈ) પડી જાય છે અને જે કુંઈ પણ 

િમે કરી રહ્યા છો અલ્લાહ િઆલા િેનાથી 
અજાણ નથી. 

ا َقهُق  لهمها ِمْنهه   الْمهٓاُء    ِمْنهُ  فهيهْخُرُج  یهَشه
اَِنه  ا وه ْشيهةِ  ِمْن  یهْهِبُط  لهمها ِمْنهه ِ    خه   اّلَلَٰ
ا مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ مَها ِبغه  تهْعمهلُْونه  عه

75. (મ સલમાનો) શ ું િમારી ઇચ્છા છે કે આ 

લોકો (યહદૂી) ઇમાન લઈ આવે, જો કે િેમાું 
એવા લોકો પણ છે, જે અલ્લાહની વાણીને 

સાુંભળે છે, પછી િેને સારી રીિે સમજે લીિા 
પછી પણ િેમાું જાણી જોઈને ફેરફાર કરી દે છે. 

هفهتهْطمهُعْونه  هْن  ا هانه  وهقهْد  لهُكْم  یَُْؤِمُنْوا ا  ك
ْ  فهِریْق   َٰمه  یهْسمهُعْونه  َمِْٰنُ هل ِ  ك  ثَُمه  اّلَلَٰ

فُْونهه   َرِ ْ  یُحه ا بهْعدِ  ِمنٌۢ قهلُْوهُ  مه  وهُهْم  عه
 یهْعلهمُْونه 

76. જ્યારે આ લોકો ઇમાનવાળાઓ સાથે 

મ લાકાિ કરે છે, િો કહ ેછે કે અમે ઇમાન લઇ 

આવયા છે અને જ્યારે એકાુંિમાું એક બીજા 

સાથે મ લાકાિ કરે છે િો કહ ેછે કે શ ું િમે 

મ સલમાનોને િે (ભેદની) વાિો કેમ પહોંચાડો 
છો જે અલ્લાહ િઆલાએ િમને શીખવાડી છે, 

શ ું જાણિા નથી કે આ વાિો િો અલ્લાહ પાસે 

િમારા તવર દ્ધ પ રાવા બની જશે. 

اِذها ُنْوا الَهِذیْنه  لهُقوا وه مه ا  اَٰ ۬   قهالُْو  نَها   مه اِذها  اَٰ  وه
ا بهْعض   اِلَٰ  بهْعُضُهْم  خهله    قهالُْو 

ثُْونهُهْم  َدِ تُحه ه ُ  فهتهحه  ِبمها ا  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ْوُكْم  ٓاَجُ بَُِكْم    ِعْنده  ِبه   لُِيحه هفهله   ره  ا
 تهْعِقلُْونه 

77. શ ું િે (યહદૂી) આ વાિ નથી જાણિા કે 

અલ્લાહિઆલા િેઓની છપી અને જાહરે સૌ 
વાિોને જાણે છે ? 

هَنه  یهْعلهمُْونه  اهوهَله  ه  ا ا یهْعلهُم  اّلَلَٰ ْونه  مه  یُِسَرُ
ا مه  یُْعِلُنْونه  وه
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78. અને િે (યહદૂી) માુંથી એક જૂથ અજ્ઞાની 
લોકોન ું છે, જેઓ દકિાબ (િૌરાિ)ન ું જ્ઞાન 

િરાવિા નથી, પરુંત   િેઓ કેટલીક આશાઓ 

રાખી બેઠા છે, અને િેમન ું કામ ફતિ એ જ છે કે 

િેઓ ખોટા અન માન કરિા રહ ેછે. 

 ْ ِمْٰنُ َيُْونه  وه   اََِله   الِْكتَٰبه  یهْعلهمُْونه  َله  اَُمِ
اِنَه  همه اِْن  ا  یهُظنَُْونه  اََِله  ُهْم  وه

79. એવા લોકો માટે વૈલ (જહન્નમની એક 

ખાડી) છે, જે પોિાના હાથોથી લખેલા પ સ્િકને 

અલ્લાહ િઆલા િરફન ું પ સ્િક કહ ેછે, જેથી 
િેના દ્વારા થોડીક કમાણી કરી લે, વૈલ છે, િે 

લોકો માટે જેઓ પોિાના હાથ વડે લખે છે અને 

વૈલ છે િે લોકોએ કરેલ કમાણી પર. જે િેઓ 

કમાઇ રહ્યા છે. 

یْل   َهِذیْنه  فهوه   الِْكتَٰبه  یهْكتُُبْونه  لَِل
ا یهُقْولُْونه  ثَُمه   ِباهیِْدیِْهْم    ذه   ِعْندِ  ِمْن  هَٰ

 ِ ْوا اّلَلَٰ ُ همهًنا  ِبه   لِيهْشَته یْل    قهِلْيًل    ث  فهوه
هیِْدیِْهْم  كهتهبهْت  َمِمَها لَهُهْم  وهیْل   ا  لَهُهْم  وه
 یهْكِسُبْونه  َمِمَها

80. અને (યહદૂી) એવ  પણ કહ ેછે કે અમને િો 
ફકિ થોડાક જ દદવસ જહન્નમમાું આગ સ્પશગ 
કરશે, િેઓને કહી દો કે શ ું િમારી પાસે 

અલ્લાહ િઆલાન ું કોઇ વચન છે, અને અલ્લાહ 

ક્યારેય પોિાન ું વચન િોડિો નથી. પરુંત   િમે 

િો અલ્લાહ માટે િે વાિો કહો છો જેને િમે 

જાણિા નથી. 

قهالُْوا نها ْن له  وه هیَهاًما اََِله   النَهارُ  تهمهَسه   ا
ْعُدْودهةً    ْذُتْم  قُْل   َمه تَهخه ه ِ  ِعْنده  ا ْهًدا اّلَلَٰ  عه
 ْ ُ  یَُْخِلفه  فهله ه    اّلَلَٰ ْهده هْم  عه  عهله  تهُقْولُْونه  ا
 ِ ا اّلَلَٰ  تهْعلهمُْونه  َله  مه

81. તનિંશુંક જેણે પણ દ ટકમો કયાગ અને િેની 
અવજ્ઞાઓએ િેને ઘેરાવમાું લઇ લીિો િો એવા 
જ લોકો જહન્નમી લોકો છે, જેમાું િે હુંમેશા રહશેે. 

ْن  بهلَٰ  به  مه ْت  كهسه اطه یَِئهًة َوهاهحه   ِبه   سه
ِطْيٓـ هُته   َٰٓى ِكه  خه ُب  فهاُول  ُهْم   النَهاِر    اهْصحَٰ
ا لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

82. અને જે લોકો ઇમાન લાવયા અને સદકાયો 
કરે િો આવા લોકો જ જન્નિી લોકો છે, જેમાું 
હુંમેશા રહશેે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
َٰٓى ِكه  ُب  اُول نَهِة    اهْصحَٰ ا ُهْم   الْجه  فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ
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83. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે અમે 

બની ઇસ્રાઇલની પાસેથી મજબિૂ વચન લીધ ું 
કે િમે અલ્લાહ તસવાય બીજાની બુંદગી નહી 
કરો અને માિા-તપિા સાથે સદ્ વિગન કરશો 
અને એવી જ રીિે સગા-સુંબુંિીઓ, અનાથો 
અને લાચારો સાથે અને લોકોને સારી વાિ 

કહશેો, નમાઝ કાયમ કરિા રહશેો અને ઝકાિ 

આપિા રહશેો, પરુંત   િમારા માુંથી થોડાક 

લોકો તસવાય બિા જ આ વચનથી ફરી ગયા 
અને મોઢ ું ફેરવી લીધ ું. 

اِذْ  ْذنها وه ٓاِءیْله  بهِنْ   یْثهاقه مِ  اهخه   َله  اِْسره
ه  اََِله  تهْعُبُدْونه  یِْن  اّلَلَٰ ِبالْوهالِده انًا  وه اِْحسه
الْیهتَٰمَٰ  الُْقْربَٰ  َوهِذی ِكْيِ   وه   وهالْمهسَٰ
قُْولُْوا  هقِْيمُوا لِلنَهاِس  وه َٰوةه  ُحْسًنا َوها ل  الَصه
تُوا اَٰ وةه    وه كَٰ لَهیُْتْم  ثَُمه   الَزه  قهِلْيًل  اََِله  تهوه
هنُْتْم  َمِْنُكْم  ا  َمُْعِرُضْونه   وه

84. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે અમે 

િમારી પાસેથી વચન લીધ ું કે િમે અંદરો 
અંદર ખનૂામરકી નદહ કરો અને ન િો એક 

બીજાને દેશતનકાલ કરશો, િમે આ વાિોનો 
એકરાર કયો અને િમે પોિે જ ગવાહ બની 
ગયા. 

اِذْ  ْذنها وه   تهْسِفكُْونه  َله  اقهُكْم ِمیْثه  اهخه
كُْم  ُتْخِرُجْونه  وهَله  ِدمهٓاءهُكْم   َمِْن  اهنُْفسه
ْرُتْم  ثَُمه  ِدیهاِرُكْم  هقْره هنُْتْم  ا ا ُدْونه  وه تهْشهه
 

85. િમે જ િે લોકો છો, જેઓ અંદરો અંદર 

કત્લ કરો છો અને પોિાના માુંથી જ કેટલાકનો 
દેશતનકાલ પણ કરો છો અને પાપ અને 

અત્યાચારના કાયોમાું િેઓના તવરોિમાું 
એકબીજાનો સાથ આપો છો, અને જ્યારે િેઓ 

કેદી બનીને િમારી પાસે આવે િો િમે િેઓ 

માટે મ ક્તિદુંડ આપી, િેમને છોડાવી લો છો 
પરુંત   િેમનો દેશતનકાલ જ િમારા ઉપર હરામ 

હિો, શ ું િમે દકિાબ (િૌરાિ)ના કેટલાક 

આદેશોન ું પાલન કરો છો અને કેટલાક 

આદેશોને નથી માનિા ? િમારા માુંથી જે પણ 

هنُْتْم  ثَُمه  ءِ  ا كُْم  تهْقُتلُْونه  هَٰ ُؤاَله  اهنُْفسه
  ِدیهاِرِهْم ؗ  َمِْن  َمِْنُكْم  فهِریًْقا وهُتْخِرُجْونه 
ُرْونه  هه ْ  تهظَٰ اِن    ِباَْلِثِْم  عهلههْْیِ الُْعْدوه   وه

اِْن  ی یَهاْتُْوُكْم  وه رَٰ ُدْوُهْم  اُسَٰ   ُتفَٰ
َره  اُجُهْم    عهلهْيُكْم  م  وهُهوهُمحه   اِْخره
هفهُتْؤِمُنْونه  ِب  ِببهْعِض  ا تهْكُفُرْونه  الِْكتَٰ   وه
ٓاءُ   فهمها  ِببهْعض     زه ْن  جه ُل  مه لِكه  یَهْفعه  ذَٰ
وةِ  ِف  ِخْزی   اََِله  ِمْنُكْم  يَٰ ا    الْحه نْيه   الَدُ
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આવ ું કરે િેની સજા િે તસવાય શ ું હોય શકે કે 

દૂતનયામાું િેન ું અપમાન થાય અને કયામિના 
દદવસે િેને સખિ અઝાબ આપવામાું આવે, 

અને અલ્લાહ િઆલા િમારા કાયોથી અજાણ 

નથી. 

یهْومه  مهةِ  وه دَُْونه  الِْقيَٰ َدِ  اِلَٰ   یُره اِب    اهشه ذه   الْعه
ا مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ مَها ِبغه  تهْعمهلُْونه  عه

86. આ િે લોકો છે જેમણે દૂતનયાના જીવનને 

આલખરિના બદલામાું ખરીદી લીધ ું છે, િેમનો 
ન િો અઝાબ સાિારણ હશે અને ન િો િેઓની 
મદદ કરવામાું આવશે. 

َٰٓى ِكه  ُوا الَهِذیْنه  اُول ه وةه  اْشَته يَٰ نْيها الْحه   الَدُ
ةِ ؗ  َفه  فهله   ِباَْلَِٰخره ُ  ُف یُخه اُب  عهْٰنُ ذه  الْعه

ن  ُهْم  وهَله  ُرْونه  یُْنصه

87. અમે મસૂાને દકિાબ આપી અને િેમના 
પછી એક પછી એક પયગુંબરો મોકલ્યા અને 

મરયમના દીકરા ઇસાને સ્પટટ મ અત્જઝહ 

(પ રાવા) આપ્યા, અને રૂહ લ ્ક દ સ (ત્જબ્રઇલ 

અ.સ.) વડે િેમની મદદ કરાવી, પરુંત   જ્યારે 

પણ િમારી પાસે પયગુંબર િે વસ્ત  લાવયા જે 

િમારા સ્વભાવથી તવરૂધ્િ હિી, િમે િરિ જ 

ઘમુંડ કરવા લાગ્યા, (પયગુંબરોના એક જૂથને) 

િમે જ ઠલાવી દીિા અને એક જૂથને કત્લ કરી 
દીિા. 

لهقهْد  تهیْنها وه قهَفهیْنها الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ ْ  وه   ِمنٌۢ
ُسِل ؗ  بهْعِده   تهیْنها  ِبالَرُ اَٰ  ابْنه  ِعْيسه  وه
رْ  ِت  یهمه مه هُ  الْبهیَِنَٰ هیَهْدنَٰ ا   الُْقُدِس    ِبُرْوِح  وه

هفهكُلَهمها ٓاءهُكْم  ا ٌۢ  جه ُسْول   تهْهوَٰ ی َله  ِبمها ره
هنُْفُسكُُم  ُتْم    ا ْ بُْتْم ؗ  فهفهِریًْقا  اْستهْكَبه َذه   كه
فهِریًْقا  تهْقُتلُْونه  وه

88. આ લોકો (યહદૂી) કહ ેછે કે અમારા દદલો 
પર પરદો છે, પરુંત   િેઓના કૂફરના કારણે 
અલ્લાહ િઆલાએ િેમના પર લઅનિ કરી 
છે, (િેમના માુંથી) થોડાક જ ઇમાન થોડ ુંક જ 

ઈમાન લાવે છે. 

قهالُْوا ُ  بهْل   غُلْف     قُلُْوبُنها وه ُ ُ  لَهعهٰنه   اّلَلَٰ
ا فهقهِلْيًل  ِبكُْفِرِهْم   یُْؤِمُنْونه  َمه

89. - અને િેમની પાસે એવી દકિાબ આવી 
ગઈ, જે દકિાબ (યહદૂી) પાસે છે, િેની પ ષ્ટટ કરે 

لهمَها ٓاءهُهْم  وه ِ  ِعْندِ  َمِْن  تَٰب  كِ  جه   اّلَلَٰ
ق   َدِ ُهْم    لَِمها ُمصه عه هانُْوا  مه ك   قهْبُل  ِمْن  وه
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છે, િેઓ િે દકિાબ વડે કાદફરો તવર દ્ધ અલ્લાહ 

પાસે તવજય માુંગિા હિા, પછી જ્યારે િે વસ્ત  
(દકિાબ અથવા મ હમ્મદ) આવી ગયા, જેના 
તવશે િેઓ જાણિા હિા, િો પણ િેનો ઇન્કાર 

કરવા લાગ્યા, આવા કાદફરો પર અલ્લાહની 
લઅનિ છે. 

۬   الَهِذیْنه  عهله  یهْستهْفِتُحْونه    فهلهمَها  كهفهُرْوا  
ٓاءهُهْم  ا جه فُْوا َمه ره  فهلهْعنهةُ   ِبه  ؗ  كهفهُرْوا عه

 ِ  الْكَِٰفِریْنه  عهله  اّلَلَٰ

90. અત્યુંિ ખરાબ વસ્ત  છે, જેના કારણે 
િેઓએ પોિાને વેચી દીિા, (અને િે ખરાબ 

વસ્ત  એ છે કે ) િેઓ અલ્લાહ િઆલા િરફથી 
અવિદરિ કરેલ વસ્ત  સાથે ફકિ એ વાિથી 
હસદ કરે છે, કે અલ્લાહ િઆલાએ પોિાની 
કૃપા પોિાના જે બુંદા પર કરવા ઈચ્છી, િેના 
પર કૃપા કરી, િેના કારણે આ લોકો ગ સ્સા પર 

ગ સ્સાના લાયક થઇ ગયા અને આવા કાદફરો 
માટે અપમાતનિ કરી દેનાર અઝાબ હશે. 

مها ْوا ِبْئسه ه ُهْم  ِبه    اْشَته هْن  اهنُْفسه  یَهْكُفُرْوا ا
له  ِبمها   هنْزه ُ  ا هْن  بهْغًيا اّلَلَٰ َِله  ا ُ  یََُنه   ِمْن  اّلَلَٰ

ْن  عهلَٰ  فهْضلِه   ٓاءُ  مه   ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه
ب   فهبهٓاُءوْ  ب     عهلَٰ  ِبغهضه لِلْكَِٰفِریْنه   غهضه  وه
اب    َمُِهْي   عهذه

91. અને જ્યારે િેઓને કહવેામાું આવે છે કે 

અલ્લાહ િઆલાએ અવિદરિ કરેલ દકિાબ 

પર ઇમાન લાવો િો કહ ેછે કે અમે િે દકિાબ 

પર ઈમાન િરાવીએ છીએ, જે અમારા માટે 

ઉિરી હિી, અને જે કુંઈ (િૌરાિ) તસવાય ઉિ્ ું 
હોય, િેને અમે નથી માનિા, જો કે િે 

(ક રઆન) સત્ય છે, જે (િૌરાિ)ની પણ પ ષ્ટટ 

કરે છે, જે િેમની પાસે છે, હ ેપયગુંબર ! િમે 

િેમને સવાલ કરો, જો િમે (પોિાની જ દકિાબ 

પર) ઈમાન િરાવો છો િો આ પહલેા િમે 

અલ્લાહના પયગુંબરોને કેમ કત્લ કરિા રહ્યા? 

اِذها ِمُنْوا لهُهْم   قِْيله  وه له  ِبمها   اَٰ هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
ُنِْزله  ِبمها   نُْؤِمُن  لُْواقها یهْكُفُرْونه  عهلهیْنها ا  وه
ه     ِبمها َقُ   وهرهٓاءه قًا وهُهوهالْحه َدِ   لَِمها ُمصه

ُهْم    عه هنٌِْۢبيهٓاءه  تهْقُتلُْونه  فهِلمه  قُْل   مه ِ  ا  اّلَلَٰ
 َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  قهْبُل  ِمْن 
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92. િમારી પાસે િો મસૂા સ્પટટ તનશાનીઓ 

લઇને આવયા, િો પણ િમે વાછરડાની પ જા 

કરી, િમે છો જ અત્યાચારી. 

لهقهْد  ٓاءهُكْم  وه ِت  َمُْوسَٰ  جه   ثَُمه  ِبالْبهیَِنَٰ
ْذُتُم  تَهخه ْ  الِْعْجله  ا هنُْتْم  بهْعِده   ِمنٌۢ ا  وه
لِمُْونه   ظَٰ

93. અને જ્યારે અમે િમારા પર તરૂ પવગિ 

ઉભો કરી, િમારી પાસેથી વચન લીધ ું, (અને 

આદેશ આપ્યો હિો) કે જે દકિાબ િમને 

આપવામાું આવી રહી છે, િેના પર મજબિૂી 
સાથે અમલ કરશો, અને િેના આદેશો ધ્યાનથી 
સાુંભળજો, િો િમારા (પહલેાના લોકો)એ કહ્ ું, 
અમે આ આદેશ સાુંભળી લીિો અને (દદલમાું 
કહ્ ું) અમે સ્વીકાર નદહ કરીએ, િેઓના આ 

ઇન્કારના કારણે જ િેઓના દદલોમાું વાછરડાુંની 
મ હલલિ ઠોસી દેવામાું આવી હિી, િમે િેમને 

કહીં દો કે જો િમે મોતમન છો, િો િમાર ું ઈમાન 

કેવી ખરાબ વાિોનો આદેશ આપે છે? 

اِذْ  ْذنها وه فهْعنها ِمیْثهاقهُكْم  اهخه   فهْوقهُكُم  وهره
وْره    ا   ُخُذْوا  الَطُ ُكْم  مه تهیْنَٰ   ِبُقَوهة  َوهاْسمهُعْوا    اَٰ
ِمْعنها قهالُْوا یْنها    سه صه اُْشِربُْوا  وهعه   ِفْ  وه

مها قُْل   ِبكُْفِرِهْم    الِْعْجله  قُلُْوِبِهُم   ِبْئسه
 ُكنُْتْم  اِْن  اِیْمهانُُكْم  ِبه    یهاُْمُرُكْم 
 َمُْؤِمِنْيه 

94. િમે કહી દો કે જો આલખરિન ું ઘર ફકિ 

િમારા માટે જ છે, અને અલ્લાહની નજીક બીજા 

કોઇ માટે નથી િો આવો પોિાની સત્યવાિના 
પરૂાવા માટે મતૃ્્ ની ઇચ્છા કરો. 

هانهْت  اِْن  قُْل  ارُ  لهُكُم  ك ةُ  الَده   ِعْنده  اَْلَِٰخره
 ِ ةً  اّلَلَٰ الِصه  فهتهمهنَهُوا النَهاِس  دُْوِن  َمِْن  خه

ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  الْمهْوته   صَٰ

95. પરુંત   િેઓ પોિે કરેલા કાયોના કારણે 
કયારેય મતૃ્્ ની ઇચ્છા નહી કરે, અલ્લાહ 

િઆલા અત્યાચારીઓને ખ બ સારી રીિે જાણે 
છે. 

لهْن  ا یَهتهمهنَهْوهُ  وه هبهًدٌۢ ْت  ِبمها ا مه هیِْدیِْهْم    قهَده   ا
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ لِِمْيه  عهِلْيم   ِبالَظَٰ

96. (અને સત્ય વાિ િો એ છે, હ ેનબી !) સૌથી 
વિારે દૂતનયાના જીવન માટે લોભી, િમે 

િેઓને જ જોશો, આ જીવનના લોભી મ શદરકો 

نَهُهْم  لهتهِجده ۬   عهلَٰ  النَهاِس  اهْحرهصه  وه وة  ۛ يَٰ   حه
ِمنه  ۬   الَهِذیْنه  وه ُكْوا ۛ ُدُهْم  یهوهدَُ   اهْشره  لهوْ  اهحه
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કરિા પણ વિારે લોભ્યા છે, િેઓ માુંથી િો 
દરેક વયક્તિ એક હજાર વર્ગની વય ઇચ્છે છે, 

જો િેઓને આ વય આપવામાું પણ આવે િો 
પણ િેઓને અઝાબથી છટકારો નહી અપાવે, 

અલ્લાહ િઆલા િેઓના કાયોને ખ બ જ સારી 
રીિે જોઇ રહ્યો છે. 

مَهرُ  هلْفه  یُعه نهة     ا ا  سه مه ْحِزِحه   وه ِبمُزه   ِمنه  ُهوه
اِب  ذه هْن  الْعه مَهره    ا ُ   یَُعه ٌۢ  وهاّلَلَٰ  ِبمها بهِصْْی 
 یهْعمهلُْونه 

97. (હ ેનબી) િમે કહી દો કે જે જીબ્રઇલનો શત્ર  
હશે, (િે જાણી લ ેકે ત્જબ્રઇલે જ) આ ક રઆન 

અલ્લાહના આદેશથી િમારા દદલ ઉપર ઉિા્ ું 
છે, જે પહલેાની દકિાબોની પ ષ્ટટ કરે છે, અને 

આ દકિાબમાું ઇમાનવાળાઓ માટે દહદાયિ 

અને ખ શખબરી છે. 

ْن  قُْل  هانه  مه یْله  عهُدَوًا ك َهه   لَِِجَْبِ لهه   فهاِن  نهَزه
ِ  ِباِذِْن  قهلِْبكه  عهلَٰ  قًا اّلَلَٰ َدِ   بهْيه  لَِمها ُمصه
یْهِ  ی وهُهًدی یهده بُْشرَٰ  لِلْمُْؤِمِنْيه  وه

98. જે વયક્તિ અલ્લાહ અને િેના ફદરશ્િાઓ 

અને િેના પયગુંબરો અને ત્જબ્રઇલ અને 

મીકાઇલ નો શત્ર  હોય, િો તનિઃશુંક અલ્લાહ પોિે 

જ એવા કાદફરોનો દ શ્મન છે. 

ْن  هانه  مه ِ  عهُدَوًا ك ََٰ كهِته   ّلَلِ َٰٓى ِ ل مه  وهُرُسلِه   وه
یْله  ِمْيكَٰىله  وهِجَْبِ ه  فهاَِنه  وه   عهُدَو   اّلَلَٰ
 لَِلْكَِٰفِریْنه 

99. અને તનિંશુંક અમે િમારી િરફ સ્પ સ્પટટ 

તનશાનીઓ ઉિારી છે, જેનો ઇન્કાર દ રાચારી 
તસવાય કોઇ નથી કરત ું. 

لهقهْد  لْنها   وه هنْزه یَٰت    اِلهْيكه  ا ا  بهیَِنَٰت     اَٰ مه   وه
ا   یهْكُفرُ  ِسُقْونه  اََِله  ِبهه  الْفَٰ

100. આ લોકો જ્યારે પણ કોઇ વચન કરે છે િો 
િેઓન ું કોઇ એક જૂથ િેને િોડી નાખે છે, પરુંત   
િેઓ માુંથી વિારે પડિા લોકો ઇમાન 

િરાવિા જ નથી. 

كُلَهمها هوه ُدْوا ا هه ْهًدا عَٰ ه   عه ْ    فهِریْق    نَهبهذه   َمِْٰنُ
ْكثهُرُهْم  بهْل  ه  یُْؤِمُنْونه  َله  ا

101. જ્યારે પણ િેઓની પાસે અલ્લાહનો કોઇ 

પયગુંબર િેઓની દકિાબની પ ટટી કરવાવાળો 
આવયો િે દકિાબવાળાના એક જૂથે અલ્લાહની 

لهمَها ٓاءهُهْم  وه ُسْول   جه ِ  ِعْندِ  َمِْن  ره   اّلَلَٰ
ق   َدِ ُهْم  لَِمها ُمصه عه  َمِنه  فهِریْق   نهبهذه  مه
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દકિાબને એવી રીિે પીઠ પાછળ નાખી દીિી 
જેવી રીિે કે જાણિા જ નથી. 

۬   اُْوُتوا الَهِذیْنه  ِ  ِكتَٰبه   الِْكتَٰبه     وهرهٓاءه  اّلَلَٰ
هنَهُهْم  ُظُهوِْرِهْم  ها  یهْعلهمُْونه ؗ  َله  ك

102. અને (યહદૂી િૌરાિને છોડીને ) િે 

વસ્ત ની પાછળ લાગી ગયા જેને શૈયિાનો 
સ લૈમાનના રાજ્યમાું પઢિા હિા, સ લૈમાનએ 

કોઈ કૂફરન ું (કામ) નહત ું ક્ ું, પરુંત   આ કૂફર િો 
જાદ  શીખવાડનાર શૈિાનો કરિા હિા, અને 

(યહદૂી િે વસ્ત ની પણ પાછળ લાગી ગયા) જે 

બાલબલમાું હારૂિ અને મારૂિ બને્ન ફદરશ્િાઓ 

પર જે અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું હત ું, િે બને્ન 

પણ કોઇ વયક્તિને િે સમય સ િી નહોિા 
તશખવાડિા, જ્યાું સ િી કે આવ ું ન કહી દે કે 

અમે િો એક આઝમાયશ છે, ત ું કાદફર ન બન, 

િો પણ િે લોકો િે બને્ન પાસેથી એવી વાિો 
શીખિાું, જેના વડે પતિ પત્ત્ન વચ્ચે તવચ્છેદ 

ઉભો થાય જો કે િેઓ અલ્લાહ િઆલાની 
ઇચ્છા વગર કોઇને ન કસાન પહોંચાડી શકિા ન 

હિા, આ લોકો એવી વાિો તશખે છે, જે વાિો 
િેમને ન કસાન પહોંચાડિી અને ફાયદો ન 

પહોંચાડી શકે અને િે સારી રીિે જાણિા હિા, 
જેઓએ (ઉપર વણગવેલ) વાિોને ખરીદી િેને 

માટે આલખરિમાું કોઇ ભાગ નથી, કેટલી ખરાબ 

વસ્ત  છે જેના બદલામાું િે પોિાને વેચી રહ્યા 
છે, કદાચ કે આ લોકો જાણિા હોિ. 

تَهبهُعْوا ا ا وه ِطْيُ  لُواتهتْ  مه يَٰ   ُملِْك  عهلَٰ  الَشه
ا  ُسلهْيمَٰنه    مه َِٰكَنه  ُسلهْيمَُٰن   كهفهره  وه ل   وه

ِطْيه  يَٰ لَِمُْونه  كهفهُرْوا الَشه  النَهاسه  یُعه
ْحره    ا    الَسِ مه ُنِْزله  وه  الْمهلهكهْيِ  عهله  ا
اُرْوته    ههاُرْوته  ِببهاِبله  مه ا  وه مه لَِمَِٰن  وه   یُعه
د   ِمْن  َتَٰ  اهحه   فِتْنهة   نهْحُن  اِنَهمها یهُقْوَله   حه
لَهمُْونه   تهْكُفْر    فهله  ا ِمْنُهمها فهیهتهعه  مه

قُْونه  ْوِجه     الْمهْرءِ  بهْيه  ِبه   یُفهَرِ ا  وهزه مه   وه
یْنه  ُهْم  ٓاَرِ د   ِمْن  ِبه   ِبضه ِ    ِباِذِْن  اََِله  اهحه  اّلَلَٰ

لَهمُْونه  یهتهعه ا وه ُهْم  مه  یهْنفهُعُهْم    وهَله  یهُضَرُ
لهقهْد  ىهُ  لهمهِن  عهلِمُْوا وه َٰ ا اْشَته   ِف  لهه   مه
ةِ  ۬   ِمْن  اَْلَِٰخره ق    لهِبْئسه   خهله ا وه ْوا مه ره  شه

ُهْم    ِبه    هانُْوا لهوْ   اهنُْفسه  یهْعلهمُْونه  ك

103. જો આ લોકો ઇમાન લાવી દેં અને િકવો 
(પરહજેગારી) અપનાવિા, િો અલ્લાહ 

لهوْ  هنَهُهْم  وه ُنْوا  ا مه تَهقهْوا اَٰ ا   َمِْن  لهمهثُْوبهة   وه
ِ  ِعْندِ  ْْی     اّلَلَٰ هانُْوا  لهوْ   خه ن  ك  یهْعلهمُْونه
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િઆલાની િરફથી ઉત્તમ ર્વાબ િેઓને 

મળિો, જો િેઓ જાણિા હોિ. 

104. હ ેઇમાનવાળાઓ િમે નબી (મ હમ્મદ)ને 

રોઇના ન કહો, પરુંત   િેના (બદલામાું) ઉન-્

ઝનાગ (અમારી િરફ જૂઓ) કહો, અને ધ્યાનથી 
સાુંભળો અને કાદફરો માટે દ ુંખદાયી અઝાબ છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه اِعنها تهُقْولُْوا َله  اَٰ   ره
قُْولُوا  لِلْكَِٰفِریْنه   وهاْسمهُعْوا    انُْظْرنها وه   وه
اب   هلِْيم   عهذه  ا

105. દકિાબવાળાના કેટલાક કાદફરો અને 

મ શદરકો બને્ન માુંથી કોઈ ઇચ્છત ું નથી િમારા 
પર િમારા પાલનહારની કોઇ કૃપા ઉિરે, 

અલ્લાહ િઆલા જેને ઇચ્છે પોિાની ખાસ દયા 
આપે છે, અલ્લાહ િઆલા ઘણી જ કૃપાવાળો 
છે. 

ا هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهوهدَُ  مه ِب  ا   الِْكتَٰ
هْن  الْمُْشِرِكْيه  وهَله  َهله  ا   َمِْن  عهلهْيُكْم  یََُنه
ْْی   بَُِكْم    َمِْن  خه ُ   َره ْحمهِته   یهْختهَصُ  وهاّلَلَٰ  ِبره
ْن  ٓاُء    مه ُ   یَهشه ِظْيِم   الْفهْضِل  ذُو  وهاّلَلَٰ الْعه
 

106. જે આયિને અમે રદ કરી દઇએ અથવા 
િો ભ લાવી દઇએ, િેનાથી ઉત્તમ અથવા િો 
િેના જેવી જ બીજી આયિ લાવીએ છીએ, શ ું 
િમે નથી જાણિા કે અલ્લાહ િઆલા દરેક 

વસ્ત  પર શક્તિ િરાવનાર છે. 

ا ْخ  مه یهة   ِمْن  نهنْسه هوْ  اَٰ ا ا ْْی   نهاِْت  نُنِْسهه  ِبخه
ا   هوْ  َمِْنهه ا    ا هلهْم   ِمثِْلهه هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا  عهلَٰ  اّلَلَٰ
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر   َشه

107. શ ું િમે જાણિા નથી કે િરિી અને 

આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય અલ્લાહ માટે 

જ છે, અને અલ્લાહ તસવાય િમારો કોઇ દોસ્િ 

અને મદદ કરનાર નથી. 

هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا وَِٰت  ُملُْك  لهه   اّلَلَٰ مَٰ  الَسه
ا  وهاَْلهْرِض    مه ِ  دُْوِن   َمِْن  لهُكْم  وه   ِمْن  اّلَلَٰ

ِلَ    نهِصْْی   وهَله  َوه

108. શ ું િમે એવ ું ઈચ્છો છો કે પોિાના 
પયગુંબર સામે એવા જ સવાલો કરિા જાઓ, 

જેવ ું કે પહલેા મસૂાને પ છવામાું આવયા હિા, જે 

هْم  هْن  ُتِریُْدْونه  ا ُسْولهُكْم  تهْسـ هلُْوا ا  كهمها ره
له  ْن   قهْبُل    ِمْن  ْوسَٰ مُ  ُسى ِ مه ِل  وه  یَهتهبهَده
َله  فهقهْد  ِباَْلِیْمهاِن  الُْكْفره  وهٓاءه  ضه   سه

ِبْيِل   الَسه
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વયક્તિ ઇમાનના માગગને કૂફરથી બદલી નાખે, 
િો ખરેખર િે સત્ય માગગથી ભટકી ગયો, 

109. (હ ેમ સલમાનો) દકિાબવાળાઓ માુંથી 
ઘણા લોકો હસદના કારણે એવ ું ઇચ્છે છે કે 

િમાર ું ઈમાન લાવયા પછી િમને ફરીવાર 

કાદફર બનાવી દે, િેમના પર સત્ય સ્પટટ થઈ 

ગયા છિાુંય, (હ ેમ સલમાનો) િમે િેઓને માફ 

કરી દો અને દરગ જર કરો, ત્યાું સ િી કે અલ્લાહ 

િઆલા પોિાનો આદેશ લઇ આવે, ખરેખર 

અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર શક્તિ િરાવે 

છે. 

دَه  ِثْْی   وه هْهِل  َمِْن  كه ِب  ا  یهُردَُْونهُكْم  لهوْ  الِْكتَٰ
 ْ ۬   اِیْمهانِكُْم  بهْعدِ  َمِنٌۢ ًدا  ُكَفهاًرا   سه  َمِْن  حه
هنُْفِسِهْم  ِعْندِ  ْ  ا ا بهْعدِ  َمِنٌۢ ه  مه   لهُهُم  تهبهَيه
َقُ    َتَٰ  وهاْصفهُحْوا فهاْعُفْوا  الْحه ه  حه ُ  یهاِْٰت  اّلَلَٰ
ه  اَِنه   ِباهْمِره     ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیْر   َشه

110. િમે નમાજ કાયમ કરો, અને ઝકાિ 

આપો અને જે કુંઇ ભલાઇના કાયો િમે આગળ 

મોકલશો િે ભલાઈને અલ્લાહ પાસે જોઇ લેશો, 
તનિઃશુંક અલ્લાહ િઆલા િમારા કાયોને ખ બ 

સારી રીિે જોઇ રહ્યો છે. 

هقِْيمُوا ا َٰوةه  وه ل تُوا الَصه اَٰ وةه    وه كَٰ ا  الَزه مه  وه
ُمْوا ْْی   َمِْن  َِلهنُْفِسكُْم  ُتقهَدِ   تهِجُدْوهُ  خه
ِ    ِعْنده  ه  اَِنه   اّلَلَٰ  بهِصْْی    تهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ

111. આ લોકો કહ ેછે કે જન્નિમાું ફતિ િે જ 

વયક્તિ દાખલ થશે, જે યહદૂી હોય અથવા 
ઈસાઈ હોય, આ િેમની જૂઠી મનેચ્છાઓ છે, 

િમેન િેઓને કહી દો કે જો િમે આ બાબિથી 
સાચા હોય કોઇ પ રાવા િો બિાવો. 

قهالُْوا نَهةه  یَهْدُخله  لهْن  وه هانه  ْن مه  اََِله  الْجه   ك
هوْ  ُهْودًا ی    ا رَٰ ْ    تِلْكه   نهصَٰ ُ انهَِْیُ   قُْل   اهمه
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  بُْرههانهُكْم  ههاتُْوا  صَٰ

112. કેમ નદહ? (તનયમ એ છે) જે વયક્તિ 

પોિાનો ચહરેો અલ્લાહની સમક્ષ ઝકાવી દેં, 
અને િે નેક કાયો કરવાવાળો હોય, િેને િેનો 
પાલનહાર બદલો આપશે, આવા લોકો પર ન 

ْن   بهلَٰ    هْسلهمه  مه ه   ا ِ  وهْجهه   وهُهوهُمْحِسن   ّلِلََٰ
ه  فهلهه    بَِه   ِعْنده  ْجُره  ا ْوف   وهَله  ره ْ  خه  عهلههْْیِ
ن  ُهْم  وهَله  نُْونه  یهْحزه
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િો કોઇ ડર હશે અને ન િો િેઓને કોઈ ગમ 

હશે. 

113. યહ દી કહ ેછે કે ઇસાઇઓ સત્યમાગગ પર 

નથી અને ઇસાઇઓ કહ ેછે કે યહ દીઓ 

સત્યમાગગ પર નથી, જ્યારે કે આ દરેક લોકો 
(િૌરાિ) પઢે છે, આ પ્રમાણેની વાિો એવા 
લોકો પણ કહ ેછે, જેઓ અજ્ઞાનીઓ પણ વાિો 
કહ ેછે, કયામિના દદવસે અલ્લાહ િઆલા 
િેઓના આ તવરોિનો તનણગય િેઓ વચ્ચે કરી 
દેશે, 

قهالهِت  ِت   الْيهُهْودُ  وه ی لهیْسه رَٰ   عهلَٰ  النَهصَٰ
ء   ْ ی وهقهالهِت  َشه رَٰ ِت  النَهصَٰ   الْيهُهْودُ  لهیْسه
ء     عهلَٰ  ْ لِكه   الِْكتَٰبه    یهْتلُْونه  وهُهْم   َشه   كهذَٰ
  قهْولِِهْم    ِمثْله  یهْعلهمُْونه  َله  الَهِذیْنه  قهاله 
 ُ ْ  یهْحكُُم  فهاّلَلَٰ ُ مهةِ  یهْومه  بهْيٰنه  فِْيمها الِْقيَٰ
هانُْوا  یهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  ك

114. િે વયક્તિ કરિા વિારે જાલલમ કોણ હોઈ 

શકે છે, જે અલ્લાહ િઆલાની મક્સ્જદોમાું 
અલ્લાહ િઆલાના સ્મરણથી લોકોને રોકે અને 

િેઓની બરબાદીની કોશીશ કરે, આવા લોકોએ 

ડર રાખિા જ મક્સ્જદોમાું જવ ું જોઇએ, િેઓ 

માટે દૂતનયામાું પણ અપમાન છે અને 

આલખરિમાું પણ મોટો અઝાબ છે, 

ْن  مه هْظلهُم  وه ِجده  َمهنهعه  ِممَهْن  ا ِ  مهسَٰ هْن  اّلَلَٰ   ا
ا یَُْذكهره  عَٰ  اْسمُه   فِْيهه ا    ِفْ  وهسه اِبهه ره   خه
َٰٓى ِكه  ا اُول هانه  مه هْن  لهُهْم  ك  اََِله  یَهْدُخلُْوهها   ا
  ۬ ٓاى ِِفْيه   نْيها ِف  لهُهْم   خه لهُهْم  ِخْزی   الَدُ  وه

ةِ  ِف  اب   اَْلَِٰخره ِظْيم   عهذه  عه

115. પશ્ર્ચચમ અને પવૂગનો બધ ું અલ્લાહ માટે જ 

છે, િમે જ્યાું પણ મોઢ ું ફેરવો ત્યાું જ અલ્લાહન ું 
મોઢ ું છે, અલ્લાહ િઆલા સવગગ્રાહી અને ખ બ 

જાણનાર છે. 

 ِ ّلِلََٰ الْمهْغِرُب     الْمهْشِرُق  وه  ُتوهلَُْوا فهاهیْنهمها  وه
ِ    وهْجهُ  فهثهَمه  ه  اَِنه   اّلَلَٰ  عهِلْيم    وهاِسع   اّلَلَٰ

116. (દકિાબવાળાઓ) કહ ેછે કે અલ્લાહ 

િઆલાની સુંિાન છે (નહીં પરુંત  ) અલ્લાહ 

િઆલા આ પ્રમાણેની વાિોથી પતવત્ર છે, 

આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ પણ છે, િે સૌનો 
માલીક છે અનેં સૌ દરેકે િેના આજ્ઞાકારી છે. 

ذه  وهقهالُوا تَهخه ُ  ا لهًدا    اّلَلَٰ نهه      وه   بهْل   ُسْبحَٰ
ا لَهه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ   لَهه   كَُل    وهاَْلهْرِض    الَسه

 قَِٰنُتْونه 
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117. િે આકાશો અને િરિીન ું સૌ પ્રથમ 

સર્જનકરનાર છે, િે જે કાયગને કરવાનો તનણગય 

કરી દે, કે થઇ જા બસ ! િે ત્યાુંજ થઇ જાય છે. 

وَِٰت  بهِدیْعُ  مَٰ اِذها  وهاَْلهْرِض    الَسه   قهضَٰ   وه
هْمًرا َهمها ا  فهيهُكْوُن  ُكْن  لهه   یهُقْوُل  فهاِن

118. અજ્ઞાની લોકોએ કહ્ ું કે અલ્લાહ િઆલા 
પોિે અમારી સાથે વાિ કેમ નથી કરિો અથવા 
અમારી પાસે કોઇ તનશાની કેમ નથી આવિી ? 

આ પ્રમાણેને વાિ િેઓના પ વગજોએ પણ કહી 
હિી, િેઓના અને િેમના પવૂગજોના દદલ 

સરખા થઇ ગયા છે, અમે િો યકીન કરનારાઓ 

માટે તનશાનીઓ સ્પટટ કરી દીિી છે. 

ا لهْو َله  یهْعلهمُْونه  َله  الَهِذیْنه  وهقهاله   یُكهلَِمُنه
 ُ هوْ  اّلَلَٰ یهة     تهاْتِیْنها   ا لِكه   اَٰ   الَهِذیْنه  قهاله  كهذَٰ
ْت   قهْولِِهْم    َمِثْله  قهْبِلِهْم  ِمْن  ابههه   تهشه

یَُْوقُِنْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  بهیَهنَها قهْد   قُلُْوبُُهْم   
 

119. અમે િો િમને સત્ય સાથે ખ શખબરી 
આપનાર અને ડરાવનાર બનાવી મોકલ્યા છે 

અને િમને (મ હમ્મદ પયગુંબર સાહબે) 

જહન્નમીઓ તવશે િમને પ છવામાું નહી આવે. 

نَها   لْنَٰكه  اِ هْرسه َقِ  ا ا َوهنهِذیًْرا    ِبالْحه   بهِشْْیً
ْن  ُتْسـ هُل  وهَله  ِب  عه ِحْيِم  اهْصحَٰ  الْجه

120. અને યહ દી િેમજ નસ્રાનીઓ િમારાથી 
ક્યારેય રાજી નહી થાય, જ્યાું સ િી કે િમે 

િેઓના દીનન ું અન સરણ ન કરવા લાગો, િમે 

િેમને કહી દો કે દહદાયિ િો િે જ છે, જે 

અલ્લાહએ આપી છે અને જો િમે પોિાની પાસે 

જ્ઞાન આવી ગયા છિાુંય િેઓની મનેચ્છાઓન ું 
અન સરણ કરશો, િો િમને અલ્લાહથી 
બચાવવા માટે કોઈ દોસ્િ અથવા મદદ કરનાર 

નદહ હોય. 

لهْن  ْنكه  تهْرضَٰ  وه ی  وهَله  الْيهُهْودُ  عه رَٰ  النَهصَٰ
َتَٰ  ْ    تهتَهِبعه  حه ُ ی اَِنه  قُْل   ِملَههَته ِ  ُهده  اّلَلَٰ

ی    ِن   ُهوهالُْهدَٰ لهى ِ تَهبهْعته  وه هْهوهٓاءهُهْم  ا   ا
ٓاءهكه  الَهِذْی  بهْعده  ا  الِْعلِْم    ِمنه  جه  لهكه  مه
ِ  ِمنه  ِلَ    ِمْن  اّلَلَٰ  نهِصْْی ر  وهَله  َوه

121. જે લોકોને અમે દકિાબ આપી છે અને 

િેઓ િે દકિાબને િેના હક મ જબ તિલાવિ કરે 

છે, િો (ખરેખર) આ લોકો જ ઈમાન િરાવે છે, 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ َقه  یهْتلُْونهه   الِْكتَٰبه  اَٰ   حه
تِه     وه ُ   تِله َٰٓى ِكه ا مهْن   ِبه     یُْؤِمُنْونه  ول   وه
َٰٓى ِكه  ِبه   یَهْكُفرْ  ن  ُهُم  فهاُول ِسُرْونه  الْخَٰ
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અને જે લોકો આ દકિાબનો ઇન્કાર કરે છે, 

ખરેખર આવા લોકો જ ન કસાન ઉઠાવનાર છે. 

122. હ ેબની ઇસ્રાઇલ ! મારી િે નેઅમિને 

યાદ કરો, જે મેં િમને આપી, અને મેં િો િમને 

સમગ્ર સષૃ્ટટ પર શે્રટઠિા આપી હિી. 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكُرْوا اِْسره   الَهِتْ   نِْعمهِته  اذْ
مُْت  هنْعه ْ  عهلهْيُكْم  ا هَنِ ا لُْتُكْم  وه  عهله  فهَضه
لهِمْيه   الْعَٰ

123. િે દદવસથી ડરો, જે દદવસે કોઇ કોઇને કુંઇ 

પણ ફાયદો નહી પહોંચાડી શકે, િે દદવસે ન િો 
િેમની પાસેથી કોઇ મ ક્તિદુંડ કબ લ કરવામાું 
આવશે, ન િો કોઈની ભલામણ િેમને ફાયદો 
પહોંચાડશે, અને ન િો િેઓની મદદ કરવામાું 
આવશે. 

تَهُقْوا ا ْن  نهْفس   تهْجِزْی  ََله  یهْوًما وه  نَهْفس   عه
ْيـ ًا َوهَله  ا یُْقبهُل  شه ا وهَله  عهْدل   ِمْنهه  تهْنفهُعهه

ة  َوهَله  فهاعه ُرْونه  ُهْم  شه  یُْنصه

124. અને જ્યારે ઇબ્રાહીમને િેમના પાલનહારે 

કેટલીય વાિોમાું કસોટી કરી િો િેઓ દરેક 

કસોટીમાું ખરા ઉિયાગ, અલ્લાહએ કહ્ ું કે હ ું 
િમને લોકોનો ઇમામ બનાવીશ, ઈબ્રાહીમે 

પછૂ્ ું, (શ ું મારી સુંિાનને) પણ આ વચન 

આપવામાું આવી રહ્ ું છે? અલ્લાહ િઆલાએ 

કહ્ ું, અત્યાચારી લોકો માટે માર ું વચન નથી. 

اِذِ  ه مه  ابْتهلَٰ   وه بَُه   اِبْرَٰ   فهاهتهمَهُهَنه    ِبكهلِمَٰت   ره
ْ  قهاله  اعِلُكه  اَِنِ اًما    لِلنَهاِس  جه   قهاله   اِمه
ِمْن  یَهِتْ     وه ْهِدی یهنهاُل  َله  قهاله   ذَُرِ   عه

لِِمْيه   الَظَٰ

125. (િે સમયને યાદ કરો) જ્યારે અમે 

બૈયત લ્લાહ (કઅબા શરીફ) ને લોકો માટે એવી 
જગ્યા બનાવી દીિી, જેની િરફ (ઈબાદિ) 

માટે જાય અને સુંપણૂગ શાુંતિની જગ્યા બનાવી, 
અને િમે ઇબ્રાહીમની જગ્યાને નમાઝ પઢવાની 
જગ્યા બનાવી લો, અને અમે ઇબ્રાહીમ િેમજ 

ઇસ્માઇલ પાસેથી વચન લીધ ું કે િમે મારા 
ઘરને િવાફ કરવાવાળા અને એઅિેકાફ 

اِذْ  لْنها وه عه ثهابهةً  الْبهْيته  جه هْمًنا    لَِلنَهاِس  مه ا   وه
تَهِخُذْوا ا مه  َمهقهاِم  ِمْن  وه ه  َلً    اِبْرَٰ  ُمصه
ِهْدنها   مه  اِلَٰ   وهعه ه  هْن  وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ   ا
ا ره َهِ ٓاى ِِفْيه  بهْيِته  طه ِكِفْيه  لِلَطه الْعَٰ   وه

َكهِع  الَرُ ُجْوِد  وه  الَسُ
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કરવાવાળા અને રૂક અ-તસજદો કરવાવાળાઓ 

માટે પાક-સાફ રાખો. 

126. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

ઇબ્રાહીમે કહ્ ું હ ેપાલનહાર ! ત ું આ જગ્યાને 

શાુંતિવાળુ શહરે બનાવ અને અહીંયાના 
રહવેાસીઓ, જે અલ્લાહ િઆલા પર અને 

કયામિના દદવસ પર ઇમાન િરાવનારા હોય, 

ત ું િેમને ફળોની રોજી આપ. અલ્લાહ 

િઆલાએ કહ્ ું, જે કોઈ કૂફર કરશે િો હ ું િેમને 

પણ થોડોક ફાયદો આપીશ, પછી િેઓને 

આગના અઝાબ િરફ લાચાર કરી દઇશ, અને 

િે િદ્દન ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

اِذْ  ُم  قهاله  وه ه  َبِ  اِبْرَٰ ْل  ره ا اْجعه ذه  بهلهًدا هَٰ
ِمًنا َوهاْرُزْق  هْهله  اَٰ ِت  ِمنه  ه  ا   مهْن  الثَهمهرَٰ

مهنه  ْ  اَٰ ِ  ِمْٰنُ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ  قهاله   اَْلهِخِر    وه
ْن  مه َتُِعه   كهفهره  وه ه    ثَُمه  قهِلْيًل  فهاُمه َرُ   اهْضطه
اِب  اِلَٰ  ِبْئسه   النَهاِر    عهذه  الْمهِصْْیُ  وه

127. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

ઈબ્રાહીમ અને ઇસ્માઇલ કાબાના પાયા અને 

દદવાલ બનાવિા જિા હિા, િે સમયે િે િેમણે 
દ આ કરી કે હ ેઅમારા પાલનહાર! ત ું અમારી 
પાસેથી (આ ખીદમિ) કબ લ કરી લેં, તનિઃશુંક ત ું 
જ સાુંભળનાર અને જાણવાવાળો છે. 

اِذْ  ُم  یهْرفهعُ  وه ه    الْبهْيِت  ِمنه  الْقهوهاعِده  اِبْرَٰ
ِعْيُل    اِْسمَٰ بَهنها  وه هنْته  اِنَهكه   ِمنَها    تهقهبَهْل  ره  ا
ِمْيعُ  ِلْيُم  الَسه  الْعه

128. હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે બને્નને િારો 
આજ્ઞાકારી બનાવી લેં અને અમારા સુંિાન 

માુંથી પણ એક જૂથને પોિાના આજ્ઞાકારી 
બનાવ અને અમને પોિાની બુંદગી તશખવાડ 

અને અમારી િૌબા કબલૂ કર, ત ું િૌબા કબલૂ 

કરવાવાળો અને અત્યુંિ દયા કરવાવાળો છે. 

بَهنها لْنها ره ِمْن  لهكه  ُمْسِلمهْيِ  وهاْجعه   وه
یَهِتنها   هِرنها لَهكه  َمُْسلِمهةً  اَُمهةً  ذَُرِ ا نهاِسكهنها وه  مه
ُتْب  هنْته  اِنَهكه   عهلهیْنها    وه  الَتهَوهاُب  ا

ِحْيُم   الَره

129. હ ેઅમારા પાલનહાર ! િેઓની િરફ 

િેમના માુંથી જ એક પયગુંબર મોકલ, જે 

بَهنها ْث  ره ْ  وهابْعه ُسْوًَل  فهِْْیِ ْ  ره   یهْتلُْوا َمِْٰنُ
 ْ یَِٰتكه  عهلههْْیِ لَِمُُهُم  اَٰ یُعه  الِْكتَٰبه  وه
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િેમની સામે િારી આયિો પઢે, િેઓને દકિાબ 

અને દહકમિ તશખવાડે અને િેઓને પતવત્ર કરે, 

તનિઃશુંક ત ું તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

ْ    وهالِْحكْمهةه  َكِهْْیِ یُزه نَهكه   وه هنْته  اِ  ا
ِزیْزُ  ِكْيُمن  الْعه  الْحه

130. ઇબ્રાહીમના દીનથી િે જ અતનચ્છા 
દશાગવશે જે મખૂગ હશે, અમે િો (ઈબ્રાહીમ)ને 

દૂતનયામાું (અમારા કામ માટે) પસુંદ કરી લીિા 
અને આલખરિમાું પણ િેઓ સદાચારી લોકો 
માુંથી છે. 

ْن  مه ُب  وه ْن  یَهْرغه مه  َمِلَهةِ  عه ه  ْن  اََِله  اِبْرَٰ   مه
ِفهه  ه     سه لهقهدِ   نهْفسه فهیْنَٰهُ  وه ا    ِف  اْصطه نْيه   الَدُ
نَهه   اِ ةِ  ِف  وه لِِحْيه  لهِمنه  اَْلَِٰخره  الَصَٰ

131. જ્યારે પણ િેઓને િેઓના પાલનહારે 

કહ્ ું, આજ્ઞાકારી બની જાઓ, િો િેઓએ કહ્ ું, હ ું 
સમગ્રસષૃ્ટટના પાલનહારનો આજ્ઞાકારી બની 
ગયો છું. 

بَُه    لهه   قهاله  اِذْ  هْسِلْم    ره هْسلهمُْت  قهاله   ا َبِ  ا  لِره
لهِمْيه   الْعَٰ

132. અને િેની જ વતસયિ, ઇબ્રાહીમ અને 

યાક બે પોિાના સુંિાનને કરી કે હ ેઅમારા 
સુંિાનો ! અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે આ 

દીનને પસુંદ કરી લીિો છે, ખબરદાર ! િમે 

મ સલમાન થઇને જ મતૃ્્  પામજો. 

وهَصَٰ  ا   وه ُم  ِبهه ه  یهْعُقْوُب    بهِنْيهِ  اِبْرَٰ  یَٰبهِنَه   وه
ه  اَِنه  فَٰ  اّلَلَٰ یْنه  لهُكُم   اْصطه  تهمُْوُتَنه  فهله  الَدِ
هنُْتْم  اََِله  ا  َمُْسلِمُْونه   وه

133. શ ું યાક બના મતૃ્્  વખિે િમે હાજર હિા, 
જ્યારે િેમણે પોિાના સુંિાનને પછૂ્ ું કે મારા 
પછી િમે કોની બુંદગી કરશો ? િો સૌએ 

જવાબ આપ્યો કે અમે િે અલ્લાહની બુંદગી 
કરીશ ું, જે િમારો અને િમારા પવૂગજો ઇબ્રાહીમ, 

ઇસ્માઇલ અને ઇસ્હાકનો મઅબદૂ છે, જે એક જ 

છે અને અમે િેના જ આજ્ઞાકારી છે. 

هْم  ٓا ُكنُْتْم  ا ده ره  اِذْ  ءه ُشهه ضه   یهْعُقْوبه  حه
ا لِبهِنْيهِ  قهاله  اِذْ   الْمهْوُت    ْ  تهْعُبُدْونه  مه   ِمنٌۢ
َٰههكه  نهْعُبُد  قهالُْوا  بهْعِدْی    َٰهه  اِل اِل بهٓاى ِكه  وه  اَٰ
مه  ه  قه  وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ ًَٰها وهاِْسحَٰ ۬   اِل   َوهاِحًدا  
نهْحُن   ُمْسلِمُْونه  لهه   وه
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134. આ એક જૂથ હત ું, જે પસાર થઇ ગ્ ું જે 

કુંઈ િે જૂથે અમલો કયાગ િે િેઓના માટે જ છે, 

અને જે િમે કરશો િે િમારા માટે છે, િેઓના 
કાયો તવશે િમને પ છવામાું નહી આવે. 

لهْت    قهْد  اَُمهة   تِلْكه  ا  خه ا لههه بهْت  مه   كهسه
لهُكْم  ا وه ْبُتْم    َمه مَها ُتْسـ هلُْونه  وهَله   كهسه  عه
هانُْوا   یهْعمهلُْونه  ك

135. યહદૂી લોકો કહ ેછે કે યહ દી બની જાઓ 

િો દહદાયિ પામશો અને અને ઇસાઇ લોકો કહ ે

છે કે ઈસાઈ બની જાઓ િો દહદાયિ પામશો, 
િમે િેમને કહો, પરુંત   જે વયક્તિ ઈબ્રાહીમના 
દીન પર હશે, િે દહદાયિ પામશે, અને 

ઇબ્રાહીમ ફકિ અલ્લાહની જ બુંદગી 
કરવાવાળા હિા અને િેઓ મ શદરક ન હિા. 

قهالُْوا هوْ  ُهْودًا ُكْونُْوا  وه ی ا رَٰ   تهْهتهُدْوا    نهصَٰ
مه  ِملَهةه  بهْل  قُْل  ه  ِنْيًفا    اِبْرَٰ ا  حه مه هانه  وه   ك
 الْمُْشِرِكْيه  ِمنه 

136. હ ેમ સલમાનો ! િમે સૌ 
(દકિાબવાળાઓને) કહી દો કે અમે અલ્લાહ પર 

ઇમાન લાવયા અને િે વસ્ત  પર, જે અમારી 
િરફ અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું છે અને િેના 
પર, જે ઈબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, ઇસ્હાક, યાક બ 

અને િેમની સુંિાનો પર અવિદરિ કરવામાું 
આવ્ ું, અને િે દહદાયિ પર પણ, જે કુંઇ મસૂા, 
ઇસા અને બીજા પયગુંબરો પર િેમના 
પાલનહાર િરફથી આપવામાું આવી હિી. અમે 

િે પયગુંબરો માુંથી કોઇ વચ્ચે િફાવિ નથી 
કરિા અમે િો અલ્લાહના આજ્ઞાકારી છે. 

نَها قُْولُْو ا مه ِ  اَٰ ا   ِباّلَلَٰ مه ُنِْزله  وه ا   اِلهیْنها ا مه   وه
ُنِْزله  مه  اِلَٰ   ا ه  قه  وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ  وهاِْسحَٰ

یهْعُقْوبه  ا   وهاَْلهْسبهاِط  وه مه   ُمْوسَٰ  اُْوِٰته  وه
ا   وهِعْيسَٰ  مه بَِِهْم    ِمْن  النَهِبيَُْونه  اُْوِٰته  وه   َره

ُق  َله  د   بهْيه  نُفهَرِ ْ  ؗ  اهحه نهْحُن   َمِْٰنُ   لهه   وه
 ُمْسلِمُْونه 

137. જો (દકિાબવાળાઓ) િમારી જેમ જ 

ઇમાન લાવે િો િેઓ પણ દહદાયિ પર આવી 
જશે અને જો િેઓ મોઢ ું ફેરવે િો િે ખ લ્લા 
તવરોિી બની જશે, અલ્લાહ િઆલા િમારા 

ُنْوا فهاِْن  مه ا   ِبِمثِْل  اَٰ نُْتْم  مه مه   فهقهدِ  ِبه   اَٰ
ْوا    اِْن   اْهتهده لَهْوا  وه َهمها تهوه   ِشقهاق     ِفْ  ُهْم  فهاِن

يهْكِفْيكهُهُم  ُ    فهسه ِمْيعُ   اّلَلَٰ  وهُهوهالَسه
ِلْيُم    الْعه
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માટે િેઓના તવર દ્ધ પ રિો છે, અને િે બધ ું જ 

સાુંભળનાર અને જાણવાવાળો છે. 

138. (અને િેઓને કહી દો કે અમે) અલ્લાહનો 
રુંગ (અપનાવયો) અને અલ્લાહથી શે્રટઠ રુંગ 

કોનો હોઇ શકે છે? અને અમે િો િેની જ બુંદગી 
કરવાવાળા છે. 

ةه  ِ    ِصْبغه ْن   اّلَلَٰ مه ُن  وه ِ  ِمنه  اهْحسه   اّلَلَٰ
ًة ؗ  نهْحُن   ِصْبغه ِبُدْونه  لهه   وه  عَٰ

139. િમે િેમને કહી દો, શ ું િમે અમારી સાથે 

અલ્લાહ બાબિે ઝઘડો કરી રહ્યા છે, જે અમારો 
અને િમારો પાલનહાર છે? અમારા માટે 

અમારા કાયો અને િમારા માટે િમારા કાયો છે, 

અમે િો (અમારી બુંદગી) િેના માટે જ ખાસ 

કરી લીિી છે. 

ْونهنها قُْل  ٓاَجُ تُحه ه ِ  ِف  ا بَُنها اّلَلَٰ بَُُكْم    وهُهوهره   وهره
لهنها   هْعمهالُنها وه لهُكْم  ا هْعمهالُُكْم    وه نهْحُن   ا   وه
 ُمْخِلُصْونه   لهه  

140. (હ ેદકિાબવાળાઓ) શ ું િમે એમ છો કે 

ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, ઇસ્હાક, યાક બ અને 

િેઓના સુંિાન યહ દી અથવા ઇસાઇ હિા ? 

કહી દો શ ું િમે વધ  જાણો છો અથવા અલ્લાહ 

િઆલા ? અલ્લાહ પાસે ગવાહી છપાવનારથી 
વધ  અત્યાચારી કોણ હોઇ શકે ? અને અલ્લાહ 

િમારા કાયોથી અજાણ નથી. 

هْم  مه  اَِنه  تهُقْولُْونه  ا ه    وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ
قه  یهْعُقْوبه  وهاِْسحَٰ هانُْوا وهاَْلهْسبهاطه  وه   ك
هوْ  ُهْودًا ی    ا رَٰ هنُْتْم  قُْل   نهصَٰ ا هعْلهُم  ءه هِم  ا  ا
   ُ مهْن   اّلَلَٰ هْظلهُم  وه ادهةً  كهتهمه  ِممَهْن  ا هه  شه

ه   ِ    ِمنه  ِعْنده ا  اّلَلَٰ مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ مَها ِبغه   عه
 تهْعمهلُْونه 

141. આ એક જૂથ હત ું, જે પસાર થઇ ગ્ ું, જે 

કુંઈ િેઓએ ક્ ગ િે િેઓ માટે છે અને જે િમે 

ક્ ગ િે િમારા માટે છે, િમને િેઓના કાયોની 
બાબિ પ છવામાું નહી આવે. 

لهْت    قهْد  اَُمهة   تِلْكه  ا  خه ا لههه بهْت  مه   كهسه
لهُكْم  ا وه ْبُتْم    َمه مَها ُتْسـ هلُْونه  وهَله   كهسه  عه
هانُْوا ن  ك  یهْعمهلُْونه

142. નજીકમાું જ નાદાન લોકો કહશેે કે 

મ સલમાનોને િેમના પહલેા દકલલાથી કુંઈ 

يهُقْوُل  ٓاءُ  سه فههه ا النَهاِس  ِمنه  الَسُ  مه
لََٰهُىْ  ْن  وه ُ   عه هانُْوا الَهِتْ  قِْبلههَِتِ ا    ك   عهلهْيهه
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વસ્ત એ ફેરવી દીિા? િમે કહી દો કે પવૂગ અને 

પશ્ર્ચચમિો અલ્લાહ િઆલા માટે જ છે, િે જેને 

ઇચ્છે, સત્યમાગગ બિાવે છે. 

ِ  قُْل  ََٰ الْمهْغِرُب    الْمهْشِرُق  ّلَلِ ْن  یهْهِدْی   وه   مه
ٓاءُ  اط   اِلَٰ  یَهشه  َمُْستهِقْيم   ِصره

143. અને આવી જ રીિે (હ ેમ સલમાનો)! અમે 

િમને 'ઉમ્મિે વસિ' બનાવી છે, જેથી િમે 

લોકો ઉપર સાક્ષી બની જાઓ અને પયગુંબર 

(મ હમ્મદ) િમારા પર સાક્ષી બની જાય, જે 

દકલલા પર િમે પહલેાથી હિા િેને અમે ફકિ 

એટલા માટે નક્કી કયો હિો કે અમે જાણી 
લઇએ કે પયગુંબર નો સાચો આજ્ઞાકારી કોણ છે 

? અને કોણ છે જે પોિાની એડીઓ વડે પાછો 
ફરે છે, જો કે આ કાયગ (દકલલો બદલવો) સખિ 

છે પરુંત   જેને અલ્લાહએ માગગદશગન આપ્્ ું છે 

(િેઓ માટે કોઇ સખિ નથી) અલ્લાહ િઆલા 
િમારા ઇમાનને વેડફી નહી નાખે, અલ્લાહ 

િઆલા લોકો સાથે દયા અને કૃપા કરવાવાળો 
છે. 

لِكه  ُكْم  وهكهذَٰ لْنَٰ عه ًط  جه ًة َوهسه   لَِتهُكْونُْوا ااَُمه
ٓاءه  یهُكْونه  النَهاِس  عهله  ُشههده ُسْوُل  وه   الَره
ِهْيًدا    عهلهْيُكْم  ا  شه مه لْنها وه عه   الِْقْبلهةه  جه
ا   ُكْنته  الَهِتْ  ْن  لِنهْعلهمه  اََِله  عهلهْيهه  یَهتَهِبعُ  مه

ُسْوله  ْيِه    عهلَٰ  یَهْنقهلُِب  ِممَهْن  الَره ِقبه   عه
اِْن  هانهْت  وه ةً  ك ی الَهِذیْنه  عهله  اََِله  لهكهِبْْیه  ههده
   ُ ا  اّلَلَٰ مه هانه  وه ُ  ك  اِیْمهانهُكْم    لُِيِضْيعه   اّلَلَٰ
ه  اَِنه  ُءْوف   ِبالنَهاِس  اّلَلَٰ  َرهِحْيم   لهره

144. (હ ેપયગુંબર) અમે િમારા મોઢાને 

વારુંવાર આકાશ િરફ ઉઠિા જોઇ રહ્યા છે, હવે 

અમે િમને િે દકલલા િરફ ફેરવીશ ું જેનાથી 
િમે ખ શ થઇ જાઓ, િમે પોિાન ું મોઢ ું મક્સ્જદે 

હરામ િરફ ફેરવી લો અને િમે જ્યાું પણ હોવ, 

પોિાન ું મોઢ ું િેની જ િરફ કરો, જે લોકોને 

દકિાબ (િૌરાિ) આપવામાું આવી છે, િે લોકો 
સારી રીિે જાણે છે કે દકલલા બદલવાનો આદેશ 

િેમના પાલનહાર િરફથી સચોટ છે.(િો પણ) 

ی قهْد  مهٓاِء    ِف  وهْجِهكه  تهقهلَُبه  نهرَٰ   الَسه
ا  قِْبلهةً  فهلهُنوهلَِیهنَهكه  ىهه َلِ  تهْرضَٰ   وهْجههكه  فهوه

ْطره  اِم    الْمهْسِجدِ  شه ره ْيُث   الْحه ا وهحه  مه
ه     ُوُجْوههكُْم  فهوهلَُْوا ُكنُْتْم  ْطره اَِنه   شه   وه
هنَههُ  لهيهْعلهمُْونه  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه   ا
َقُ  بَِِهْم    ِمْن  الْحه ا  َره مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ مَها ِبغه  عه

 یهْعمهلُْونه 
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જે કુંઈ આ લોકો કરી રહ્યા છે, િેનાથી અલ્લાહ 

અજાણ નથી. 

145. િમે જે કુંઈ પણ તનશાનીઓ 

દકિાબવાળાઓ પાસે લઈ આવશો િો પણ 

િેઓ િમારા દકલલાન ું અન સરણ નહી કરે, અને 

ન િમે િેઓના દકલલાન ું અન સરણ કરી શકો 
છો અને કોઈ પણ એક બીજાના દકલલાન ું 
અન સરણ કરવાવાળા નથી, જો િમારી પાસે 

ઇલ્મ આવી ગયા છિાુંય િેઓની મનેચ્છાઓ 

પાછળ લાગી ગયા િો ખરેખર િમે પણ 

અત્યાચારી બની જશો. 

ْن  لهى ِ تهْيته  وه ه   ِبكَُلِ  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  ا
یهة   ا اَٰ ا    قِْبلهتهكه    تهِبُعْوا َمه مه هنْته  وه   ِبتهاِبع   ا

   ْ ُ ا  قِْبلههَته مه   قِْبلهةه   ِبتهاِبع   بهْعُضُهْم  وه
ِن   بهْعض     لهى ِ تَهبهْعته  وه هْهوهٓاءهُهْم  ا ْ  ا   َمِنٌۢ
ا بهْعدِ  ٓاءهكه  مه نَهكه   الِْعلِْم    ِمنه  جه   اِذًا اِ
لِِمْيه   لَهِمنه   الَظَٰ

146. જેઓને અમે દકિાબ (િૌરાિ) આપી છે 

િેઓ (આ કઅબાને) િો એવી રીિે જાણે છે જેવ ું 
કે િેઓ પોિાની સુંિાનને ઓળખે છે, િેઓન ું 
એક જૂથ સત્યને ઓળખ્યા પછી પણ છપાવે છે. 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ   كهمها یهْعِرفُْونهه   الِْكتَٰبه  اَٰ
ُهْم    یهْعِرفُْونه  هبْنهٓاءه اَِنه   ا ْ  فهِریًْقا وه  َمِْٰنُ
َقه  لهيهْكُتمُْونه   یهْعلهمُْونه ر  وهُهْم  الْحه

147. (આ દકલલામાું ફેરફારનો આદેશ) િમારા 
પાલનહાર િરફથી જ છે, જે ખરેખર સાચો છે, 

ખબરદાર ! િમે (આના તવશે) શુંકા 
કરવાવાળાઓ માુંથી ન થઇ જશો, 

َقُ  هلْحه بَِكه  ِمْن  ا  ِمنه  تهُكْونهَنه  فهله  َره
ن  ِیْنه  الْمُمَْته

148. દરેક વયક્તિ એક ના એક િરફ ફરી રહ્યો 
છે, િમે સદકાયો િરફ આગળ વિો, જ્યાું પણ 

િમે હશો અલ્લાહ િમને લઇ આવશે, અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

لِكَُل   ة   وه ا َوِْجهه   فهاْستهِبُقْوا ُهوهُموهلَِْيهه
  ۬ ِت ر ْْیَٰ هیْنه   الْخه ا ا ُ  ِبكُُم  یهاِْت  تهُكْونُْوا مه  اّلَلَٰ
ِمْيًعا    ه  اَِنه   جه ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیْر   َشه
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149. અને િમે જ્યાુંથી પણ (સફર વગેરે) માટે 

નીકળો િો પોિાન ું મોઢ ું (નમાઝ માટે) મક્સ્જદે 

હરામ િરફ કરી લો. આ તનણગય િમારા 
પાલનહાર િરફથી સત્ય તનણગય છે, જે કુંઇ પણ 

િમે કરી રહ્યા છો િેનાથી અલ્લાહ િઆલા 
અજાણ નથી. 

ِمْن  ْيُث  وه ْجته  حه ره َلِ  خه ْطره  وهْجههكه  فهوه  شه
اِم    الْمهْسِجدِ  ره نَهه    الْحه اِ َقُ  وه  ِمْن  لهلْحه

بَِكه    ا  َره مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ مَها ِبغه  تهْعمهلُْونه  عه

150. અને જે જગ્યાથી િમે નીકળો િો 
(નમાઝના સમયે) પોિાન ું મોઢ ું મક્સ્જદે હરામ 

િરફ કરી લો અને જ્યાું પણ િમે હોવ પોિાન ું 
મોઢ ું િેની જ િરફ કયાગ કરો, જેથી લોકોનો કોઇ 

પ રાવો િમારા તવર દ્ધ બાકી ન રહ,ે પરુંત   િેમના 
માુંથી જેઓ અન્યાયી છે, (િેઓ તવરોિ કરિા 
જ રહશેે) િમે િેમનાથી ન ડરો, મારાથી જ ડરો 
જેથી િમારા પર પોિાની કૃપા પરૂી કર ું અને 

એટલા માટે પણ કે િમે દહદાયિ મેળવી લો. 

ِمْن  ْيُث  وه ْجته  حه ره َلِ  خه ْطره  وهْجههكه  فهوه  شه
اِم    الْمهْسِجدِ  ره ْيُث   الْحه ا وهحه  ُكنُْتْم  مه
ه     ُوُجْوههكُْم  فهوهلَُْوا ْطره   یهُكْونه  لِئهَله   شه
۬   عهلهْيُكْم  لِلنَهاِس  ة     الَهِذیْنه  اََِله   ُحَجه
لهمُْوا ْ    ظه ْوُهْم  فهله   ِمْٰنُ ْوِنْ    تهْخشه   وهاْخشه
لَهُكْم  عهلهْيُكْم  ِتْ نِْعمه  وهَِلُتَِمه  لهعه  وه

 تهْهتهُدْونه ۬ۛ 

151. જેવ ું કે અમે (િમને એક ઇનામ આપ્્ ું) કે 

િમારા માુંથી જ એક પયગુંબર મોકલ્યા, જે 

અમારી આયિો િમારી સમક્ષ પઢે છે, અને 

િમને પતવત્ર કરે છે, અને િમને દકિાબ િેમજ 

દહકમિ અને િે વસ્ત ઓ તશખવાડે છે જેનાથી 
િમે અજાણ હિા. 

لْنها كهمها   هْرسه ُسْوًَل  فِْيُكْم  ا  یهْتلُْوا َمِْنُكْم  ره
یَِٰتنها عهلهْيُكْم  ْيُكْم  اَٰ َكِ یُزه لَِمُكُُم  وه یُعه   وه
لَِمُكُْم  وهالِْحكْمهةه  الِْكتَٰبه  یُعه ا وه  لهْم  َمه
 تهْعلهمُْونه ۬ۛ  تهُكْونُْوا

152. એટલા માટે િમે મને યાદ રાખો, હ ું પણ 

િમને યાદ કરીશ, મારો આભાર માનો અને 

કૃિજ્ઞાથી બચો. 

ُكُرْوِنْ   ُكْرُكْم  فهاذْ هذْ   وهَله  ِلْ  وهاْشكُُرْوا ا
 تهْكُفُرْوِنن 
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153. હ ેઇમાનવાળાઓ ! સબર અને નમાજ 

વડે (અલ્લાહથી) મદદ માુંગો, અલ્લાહ િઆલા 
સબર કરવાવાળાની સાથે છે. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه َْبِ  اْستهِعیُْنْوا اَٰ  ِبالَصه
َٰوةِ    ل ه  اَِنه   وهالَصه یْنه  مهعه  اّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

154. અને અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું શહીદ 

થવાવાળાઓને મિૃક ન કહો, િેઓ જીતવિ છે, 

પરુંત   િમે સમજિા નથી. 

ُل  لِمهْن  تهُقْولُْوا  وهَله  ِبْيِل  ِفْ   یَُْقته ِ  سه   اّلَلَٰ
هْموهات     َِٰكْن   اهْحيهٓاء   بهْل   ا ل تهْشُعُرْونه  ََله  وه
 

155. અને અમે કોઇને કોઇ રીિે િમારી કસોટી 
જરૂરથી કરીશ ું, શત્ર ના ભયથી, ભ ખ અને િરસ 

વડે, િન અને જીવ વડે, અને ફળોની અછિથી 
અને િીરજ રાખનારને ખ શખબરી આપી દો. 

لهنهْبلُوهنَهُكْم  ء   وه ْ ْوِف  َمِنه  ِبَشه   الْخه
  اَْلهْموهاِل  َمِنه  وهنهْقص   وهالُْجْوِع 

ا ِت    َْلهنُْفِس وه رِ   وهالثَهمهرَٰ بهَشِ   وه
یْنه   َِبِ  الَصَٰ

156. િેમના પર જ્યારે કોઇ મ સીબિ આવી 
પહોંચે છે િો કહી દે છે કે અમે િો પોિે 

અલ્લાહની માલલકી હઠેળ છે અને અમે િેની જ 

િરફ પાછા ફરવાના છે. 

ْ  اِذها   الَهِذیْنه  ابههَْتُ هصه ا  َمُِصیْبهة     ا  اِنَها قهالُْو 
 ِ نَها   ّلِلََٰ اِ ِجُعْونه   اِلهْيهِ  وه  رَٰ

157. આવા લોકો પર જ િેઓના પાલનહારની 
કૃપાઓ અને દયાઓ થિી રહ ેછે અને આ જ 

લોકો દહદાયિના માગે છે. 

َٰٓى ِكه  ْ  اُول لهوَٰت   عهلههْْیِ بَِِهْم  َمِْن  صه  َره
ْحمهة   َٰٓى ِكه   وهره اُول  الْمُْهتهُدْونه  ُهُم  وه

158. સફા અને મરવહ અલ્લાહની તનશાનીઓ 

માુંથી છે, એટલા માટે બૈયત લ્લાહનો હજ અને 

ઉમરહ કરવાવાળા પર, િેનો (સફા અને 

મરવહ) િવાફ કરવામાું કોઇ ગ નોહ નથી, 
પોિાની રજાથી ભલાઇ કરવાવાળાની અલ્લાહ 

કદર કરે છે, અને િેઓને ખ બ જ સારી રીિે 

જાણે છે. 

ا اَِنه  فه الْمهْروهةه  الَصه ٓاى ِرِ  ِمْن  وه عه ِ    شه   اّلَلَٰ
َجه  فهمهْن  هوِ  الْبهْيته  حه  ُجنهاحه  فهله  اْعتهمهره  ا
هْن  عهلهْيهِ  َوهفه  ا ا    یَهَطه ْن   ِبِهمه مه َوهعه  وه ا     تهطه ْْیً   خه
ه  فهاَِنه  ِكر   اّلَلَٰ ا  عهِلْيم   شه
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159. જે લોકો અમારા અવિદરિ કરેલા સ્પટટ 

પ રાવા અને દહદાયિને છપાવે છે, જ્યારે કે 

અમે પોિાની દકિાબમાું લોકો માટે સ્પટટ રીિે 

વણગન કરી ચ કયા છે, આવા લોકો પર અલ્લાહ 

લઅનિ કરે છે અને દરેક લઅનિ 

કરવાવાળાઓ પણ લઅનિ કરે છે. 

ا   یهْكُتمُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  لْنها مه هنْزه  ِمنه  ا
ِت  ی الْبهیَِنَٰ الُْهدَٰ ْ  وه ا بهْعدِ  ِمنٌۢ  بهیَهنََٰهُ  مه
ِب    ِف  لِلنَهاِس  َٰٓى ِكه   الِْكتَٰ ُ  اُول ُ  یهلْعهُٰنُ  اّلَلَٰ

 ُ یهلْعهُٰنُ  اللََِٰعُنْونه   وه

160. પરુંત   જે લોકોએ (આ કામથી) િૌબા કરી 
લીિી અને પોિાનો સ િારો કરી લીિો અને (જે 

વાિ છપાવી હિી) િેને સ્પટટ કરી દીિી, િો હ ું 
આવા લોકોની જ િૌબા કબ લ કર ું છું અને હ ું 
િૌબા કબ લ કરવાવાળો અને અત્યુંિ દયા 
કરવાવાળો છું. 

اهْصلهُحْوا تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله  بهیَهُنْوا وه  وه
َٰٓى ِكه  تُْوُب  فهاُول ه ْ    ا هنها  عهلههْْیِ ا   الَتهَوهاُب  وه
ِحْيُم   الَره

161. તનિંશુંક જે લોકો કૂફર કરે છે અને કૂફરની 
ક્સ્થતિમાું જ મતૃ્્  પામ્યા િો આવા લોકો પર જ 

અલ્લાહ િઆલાની, ફદરશ્િાઓની અને દરેક 

લોકોની લઅનિ છે. 

اتُْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه   ُكَفهار   وهُهْم  وه
َٰٓى ِكه  ْ  اُول ِ  لهْعنهةُ  عهلههْْیِ كهةِ  اّلَلَٰ َٰٓى ِ الْمهل   وه
هْجمهِعْيه   وهالنَهاِس   ا

162. િે લોકો હુંમેશા એક જ ક્સ્થતિમાું રહશેે, ન 

િો િેમની સજામાું ઘટાડો કરવામાું આવશે અને 

ન િો િેઓને કોઈ મહિેલ આપવામાું આવશે. 

لِِدیْنه  ا    خَٰ َفهُف  َله   فِْيهه ُ  یُخه  عهْٰنُ
اُب  ذه ُرْونه  ُهْم  وهَله  الْعه  یُْنظه

163. િમારો ઇલાહ એક જ છે, િેના તસવાય 

કોઇ સાચો ઇલાહ નથી, િે ઘણો જ દયા 
કરવાવાળો અને ઘણો જ કૃપાળુ છે. 

َُٰهكُْم  اِل َٰه   وه َٰهه  َله    ِحد    َوها اِل  اََِله  اِل
ْحمَُٰن  ِحْيُمن  ُهوهالَره  الَره

164. આકાશો અને િરિીના સર્જનમાું, રાિ-

દદવસના આવવા જવામાું, અને િે હોડીમાું, જે 

લોકોને ફાયદો પહોંચાડવાવાળી વસ્ત ઓને 

લઇને સમ દ્રોમાું ચાલે છે, અલ્લાહ િઆલાન ું 

لِْق  ِفْ  اَِنه  وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
ِف  ارِ  الَهْيِل  وهاْخِتله الُْفلِْك  وهالنَههه   الَهِتْ  وه
ا   النَهاسه  یهْنفهعُ  ِبمها الْبهْحرِ  ِف  تهْجِرْی  مه  وه
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આકાશ માુંથી પાણી વરસાવી મિૃ િરિીને 

જીતવિ કરી દેવામાું, અને િેમાું દરેક સજીવને 

ફેલાવી દેવામાું, હવાઓના પદરભ્રમણમાું અને 

િે વાદળમાું, જે આકાશ અને િરિી વચ્ચે 
આજ્ઞાદકિ બનીને રહ ેછે, િેમાું બ ધ્િીશાળી 
લોકો માટે અલ્લાહની તનશાનીઓ છે. 

له  هنْزه ُ  ا مهٓاءِ  ِمنه  اّلَلَٰ  فهاهْحيها َمهٓاء   ِمْن  الَسه
ا بهْعده  اَْلهْرضه  ِبهِ  ْوتِهه بهَثه  مه ا وه  ِمْن  فِْيهه
یَِٰح  وهتهْصِریِْف  دهٓابَهة   كَُلِ  اِب  الَرِ حه   وهالَسه
رِ الْمُ  َخه مهٓاءِ  بهْيه  سه َٰیَٰت   وهاَْلهْرِض  الَسه  َله

 یَهْعِقلُْونه  لَِقهْوم  

165. (આ તનશાનીઓ જોઈ લીિા પછી પણ) 

કેટલાક લોકો એવા પણ છે, જેઓ અલ્લાહના 
ભાગીદાર ઠેરાવીને િેઓથી એવી મ હલબિ કરે 

છે જેવી મ હલબિ અલ્લાહથી હોવી જોઇએ, અને 

ઇમાનવાળાઓ સૌથી વિારે અલ્લાહથી જ 

મ હલબિ કરે છે, કદાચ જાલલમો જ્યારે 

અલ્લાહનો અઝાબ જોઇ લેશે િો (જાણી લેશે) કે 

દરેક પ્રકારની િાકાિ અલ્લાહ પાસે જ છે, અને 

અલ્લાહ સખિ અઝાબ આપનાર છે. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه ِ  دُْوِن  ِمْن  یَهَتهِخذُ  مه   اّلَلَٰ
ادًا هنْده ِ    كهُحَبِ  یَُِحبَُْونهُهْم  ا ا  اّلَلَٰ  لَهِذیْنه وه
ا ُنْو  مه َدُ  اَٰ هشه ِ    ُحبًَا ا ََٰ لهوْ   ّلَلِ ی وه  الَهِذیْنه  یهره
ا لهمُْو  ْونه  اِذْ  ظه ابه    یهره ذه هَنه   الْعه ِ  الُْقَوهةه  ا   ّلِلََٰ
ِمْيًعا    هَنه   جه ا ه  وه ِدیُْد  اّلَلَٰ اِب  شه ذه  الْعه

166. જે સમયે ભાગીદારો પોિાના 
અન યાયીઓથી કુંટાળી જશે અને અઝાબને 

પોિાની આંખોથી જોઇ લેશે િો િેમની વચ્ચે 
દરેક પ્રકારના સુંબુંિો ત ટી જશે. 

ه  اِذْ  ا َه تَُِبُعْوا الَهِذیْنه  تهَبه   الَهِذیْنه  ِمنه  ا
تَهبهُعْوا هُوا ا ا ابه  وهره ذه ْت  الْعه عه تهقهَطه   ِبِهُم  وه

 اَْلهْسبهاُب 

167. અને િેમના આજ્ઞાુંદકિ લોકો કહવેા 
લાગશે, કદાચ અમને દ તનયા િરફ બીજી વાર 

મોકલવામાું આવશે િો અમે પણ િેમનાથી 
એવી જ રીિે અળગા થઈ જઈશ ું, જેવી રીિે 

િેઓ અમારાથી અળગા થઈ ગયા છે, અલ્લાહ 

િઆલા િેમને પોિાના કાયો બિાવી દેશે, જે 

કાયો િેમના માટે અફસોસન ું કારણ બનશે, 

િેઓ કદાતપ જહન્નમ માુંથી નહી નીકળે. 

هَنه  لهوْ  تَهبهُعْواا الَهِذیْنه  وهقهاله  ةً  لهنها ا َره   كه
ه  ا َه ْ  فهنهتهَبه ُءْوا كهمها ِمْٰنُ َه لِكه   ِمنَها    تهَبه  كهذَٰ
ُ  یُِریِْهُم  هْعمهالهُهْم  اّلَلَٰ ت   ا رَٰ سه ْ    حه   عهلههْْیِ
ا مه ِرِجْيه  ُهْم  وه  النَهاِرن  ِمنه  ِبخَٰ
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168. હ ેલોકો ! િરિી પર જેટલી પણ હલાલ 

અને પતવત્ર વસ્ત ઓ છે િે ખાઓ અને 

શૈિાનના માગગ પર ન ચાલો, િે િમારો ખ લ્લો 
દ શ્મન છે. 

ا ًَٰل  اَْلهْرِض  ِف  ِممَها كُلُْوا النَهاُس  یَٰ اهیَُهه ل  حه
ًبا  ؗ  یَِ ِن    ُخُطوَِٰت  تهتَهِبُعْوا وهَله   طه ْيطَٰ  الَشه
نَهه   ِبْي   عهُدَو   لهُكْم  اِ  َمُ

169. િે િમને ફકિ બ રાઇ અને અશ્ર્ચલલિા 
અને અલ્લાહ માટે એવી વાિો કહવેાનો આદેશ 

આપશે જેન ું િમને જ્ઞાન નથી. 

نَهمها ْوٓءِ  یهاُْمُرُكْم  اِ ٓاءِ  ِبالَسُ الْفهْحشه هْن  وه ا  وه
ِ  عهله  تهُقْولُْوا ا اّلَلَٰ  تهْعلهمُْونه  َله  مه

170. અને જ્યારે િેઓ (કાદફરો અને 

મ શદરકો)ને કહવેામાું આવે છે કે અલ્લાહ 

િઆલાની અવિદરિ કરેલી દકિાબન ું 
અન સરણ કરો િો જવાબ આપે છે કે અમે િો િે 

જ માગગન ું અન સરણ કરીશ ું જેના પર અમે 

અમારા પ વગજોને જોયા, જો કે િેઓના પ વગજો 
નાસમજ અને દહદાયિ પર ન હિા. 

اِذها تَهِبُعْوا لهُهُم   قِْيله  وه ا   ا له  مه هنْزه ُ  ا   اّلَلَٰ
ا   نهتَهِبعُ  بهْل  قهالُْوا هلْفهیْنها مه نها    هِ عهلهيْ  ا بهٓاءه  اَٰ
لهوْ  هوه هانه  ا بهٓاُؤُهْم  ك ْيـ ًا َوهَله  یهْعِقلُْونه  َله  اَٰ   شه

 یهْهتهُدْونه 

171. કાદફરોન ું ઉદાહરણ િે જાનવરો જેવ ું છે જે 

પોિાના રખેવાળની ફકિ અવાજ જ સાુંભળે છે 

(સમજિા નથી) (આ પ્રમાણે જ કાદફરો પણ) 

બહરેા, મ ૂુંગા અને આંિળા છે, િેઓ કોઈ વાિ 

સમજી શકિા નથી. 

ثهُل  مه   الَهِذْی  كهمهثهِل  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه
ٓاًء    اََِله  یهْسمهعُ  َله  ِبمها یهْنِعُق    دُعهٓاًء َوهنِده
 ٌۢ  یهْعِقلُْونه  َله  فهُهْم  ُعْم   بُْكم   ُصَم 

172. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જે પતવત્ર વસ્ત ઓ 

અમે િમને આપી છે િેને જ ખાઓ , અને 

અલ્લાહ િઆલાનો આભાર માનો, જો િમે 

ફકિ િેની જ બુંદગી કરિા હોય. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ِت  ِمْن  كُلُْوا اَٰ یَِبَٰ ا طه   مه
ُكْم  زهقْنَٰ ِ  وهاْشكُُرْوا ره یَهاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  ّلِلََٰ   اِ
 تهْعُبُدْونه 

173. િમારા પર મિૃક અને (વહતે  ું) લોહી અને 

ડ ક્કરન ું માુંસ અને િે દરેક વસ્ત , જેના પર 

અલ્લાહ તસવાય બીજાન ું નામ લેવામાું આવ્ ું 

نَهمها مه  اِ َره مه  الْمهیْتهةه  عهلهْيُكُم  حه   وهالَده
لهْحمه  ا   الِْخَْنِیْرِ  وه مه ْْیِ  ِبه   اُِهَله  وه ِ    لِغه   اّلَلَٰ
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હોય, હરામ છે. પછી જેની પાસે કોઇ તવકલ્પ ન 

હોય અને િે હદવટાવી જનાર અને અત્યાચારી 
ન હોય, િેના પર િે ખાવ ું કોઇ પાપ નથી, 
અલ્લાહ િઆલા માફ કરી દેનાર, કૃપાળુ છે. 

ْْیه  اْضُطَره  فهمهِن  ثْمه  فهله   عهاد    وهَله  بهاغ   غه  اِ
ه  اَِنه   عهلهْيِه    ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

174. તનિંશુંક જે લોકો અલ્લાહ િઆલાની 
અવિદરિ કરેલી દકિાબને છપાવે છે અને િેને 

નજીવી દકિંમિે વેચે છે, ખરેખર આ લોકો 
પોિાના પેટમાું આગ ભરી રહ્યા છે, કયામિના 
દદવસે અલ્લાહ િઆલા િેઓ સાથે વાિ પણ 

નહી કરે, ન િેઓને પતવત્ર કરશે, પરુંત   િેઓ 

માટે દ ુંખદાયી અઝાબ હશે. 

ا   ْونه یهْكُتمُ  الَهِذیْنه  اَِنه  له  مه هنْزه ُ  ا  ِمنه  اّلَلَٰ
ِب  ْونه  الِْكتَٰ ُ یهْشَته همهًنا ِبه   وه   قهِلْيًل    ث
َٰٓى ِكه  ا اُول   النَهاره  اََِله  بُُطْونِِهْم  ِفْ  یهاْكُلُْونه  مه
ُ  یُكهلَِمُُهُم  وهَله  مهةِ  یهْومه  اّلَلَٰ  وهَله  الِْقيَٰ

  ۬   ْ َكِهْْیِ لهُهْم   یُزه اب   وه هلِْيم   عهذه  ا

175. આ જ િે લોકો છે, જેમણે ગ મરાહીને 

દહદાયિના બદલામાું અને અઝાબને માફીના 
બદલામાું ખરીદી લીિી છે, આ લોકો આગનો 
અઝાબ કેટલી સહન કરી શકશે? 

َٰٓى ِكه  ُوا الَهِذیْنه  اُول ه َٰلهةه  اْشَته ل ی الَضه  ِبالُْهدَٰ
ابه  ذه الْعه ةِ    وه ُهْم  فهمها    ِبالْمهْغِفره ه هْصَبه له  ا  عه
 النَهاِر 

176. િે અઝાબન ું કારણ ફતિ એ જ છે હત ું કે 

અલ્લાહ િઆલાએ સાચી દકિાબ અવિદરિ 

કરી અને જે લોકોએ દકિાબનો તવરોિ કયો 
િેઓ પથભ્રટટિામાું દૂર સ િી જિા રહ્યા. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ له  اّلَلَٰ َقِ    الِْكتَٰبه  نهَزه  ِبالْحه
اَِنه  ِب  ِف  اْختهلهُفْوا الَهِذیْنه  وه   لهِفْ  الِْكتَٰ
ن به  ِشقهاق     ِعْيد 

177. નેકી પ વગ અને પશ્ર્ચચમ િરફ મોઢ ું 
કરવામાું જ નથી પરુંત   ખરેખર નેકી િે છે કે 

કોઈ વયક્તિ અલ્લાહ િઆલા પર, કયામિના 
દદવસ પર, ફદરશ્િાઓ પર, અલ્લાહની દકિાબ 

પર અને પયગુંબરો પર ઇમાન િરાવે છે, જે 

વયક્તિના દદલમાું માલની મ હલબિ હોવા છિાું 
સગા-સુંબિીઓ, યિીમો, લાચારો, મ સાફરો 

هْن  الَِْبَه  لهیْسه    قِبهله  ُوُجْوههكُْم  ُتوهلَُْوا ا
الْمهْغِرِب  الْمهْشِرِق  َِٰكَنه  وه ل ْن  الَِْبَه  وه   مه

مهنه  ِ  اَٰ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ كهةِ  اَْلَِٰخرِ  وه َٰٓى ِ الْمهل   وه
ِب  الِْكتَٰ ه    وه ٰته   وهالنَهِبَي  اَٰ   عهلَٰ  الْمهاله  وه
ه   الْیهتَٰمَٰ  الُْقْربَٰ  ذهِوی ُحبَِ ِكْيه  وه   وهالْمهسَٰ
ٓاى ِِلْيه   ِبْيِل   الَسه  وهابْنه    وهِف  وهالَسه
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અને માુંગનારને આપે, ગ લામને આઝાદ કરે, 

નમાજની પાબુંદી કરે અને ઝકાિ આપિો રહ,ે 

જ્યારે વચન કરે ત્યારે િેને પ રૂ કરે, આપતત્ત, 

દ ુંખદદગ  અને ઝઘડા વખિે િીરજ રાખે, આવા 
લોકો જ સાચા છે અને આવા લોકો જ 

ડરનારાઓ છે. 

قهاِب    هقهامه   الَرِ ا َٰوةه  وه ل ٰته  الَصه اَٰ وةه    وه كَٰ  الَزه
الْمُْوفُْونه  ْهِدِهْم  وه ُدْوا    اِذها ِبعه هه   عَٰ
یْنه  َِبِ ٓاءِ  ِف  وهالَصَٰ ٓاءِ  الْبهاْسه َره   وهالَضه

َٰٓى ِكه   الْبهاِْس    وهِحْيه  قُْوا    الَهِذیْنه  اُول ده   صه
َٰٓى ِكه  اُول  الْمَُتهُقْونه  ُهُم  وه

178. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જે લોકોન ું (નાહક) 

કિલ કરી દેવામાું આવે, િેમની બાબિે િમારા 
પર દકસાસ (લેવાનો આદેશ) જરૂરી કરી દેવામાું 
આવયો છે, સ્વિુંત્ર વયક્તિ-સ્વિુંત્ર વયક્તિના 
બદલામાું, દાસ-દાસના બદલામાું, સ્ત્રી-સ્ત્રીના 
બદલામાું (જ કિલ કરવામાું આવે). જો કિલ 

કરનારને કિલ થયેલ વયક્તિના ભાઈ િરફથી 
કુંઇક માફ કરી દેવામાું આવે િો ક્સ્થતિ પ્રમાણે 
(કિલની રકમ) િલબ કરવી (વારસદસરનો) 
અતિકાર છે, અને િે (રકમ) એહસાન િરીકાથી 
આપવી જોઈએ, િમારા પાલનહાર િરફથી 
સરળિાનો માગગ બિાવવમાું આવયો છે, અને 

િમારા પાલનહાર િરફથી રહમેિ છે, િે પછી 
પણ જો કોઈ અતિરેક કરે િો િેના માટે 

દ ુંખદાયી અઝાબ હશે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  عهلهْيُكُم  ُكِتبه  اَٰ
اُص  هلُْحرَُ   الْقهْتلَٰ    ِف  الِْقصه  ِبالُْحرَِ  ا
ْبُد  الْعه ْبدِ  وه  ِباَْلُنْثَٰی    وهاَْلُنْثَٰی ِبالْعه
ه  ِمْن  لهه   ُعِفه  فهمهْن  ء   ِخْيهِ ا ْ ٌۢ  َشه  فهاتَِبهاع 

اهدهٓاء   ِبالْمهْعُرْوِف  ان     اِلهْيهِ  وه لِكه   ِباِْحسه   ذَٰ
بَُِكْم  َمِْن  تهْخِفْيف   ْحمهة      َره  فهمهِن   وهره
ی لِكه  بهْعده  اْعتهدَٰ اب   فهلهه   ذَٰ هلِْيم   عهذه  ا

179. અને હ ેબ ધ્િીશાળી લોકો ! િમારા માટે 

દકસાસ લેવામાું જ જીવન છે, (અને આ કાનનૂ 

એટલા માટે જરૂરી કરી દેવામાું આવયો છે,) કે 

િમે બિા આ પ્રમાણેના કાયોથી બચીને રહો. 

لهُكْم  اِص  ِف  وه يَٰوة   الِْقصه  یََٰ اُوِل  حه
لَهُكْم  اَْلهلْبهاِب   تهَتهُقْونه   لهعه
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180. િમારા પર જરૂરી કરી દેવામાું આવ્ ું છે કે 

જ્યારે િમારા માુંથી કોઇ મતૃ્્ ની અવસ્થામાું 
હોય અને િન છોડી જિો હોય િો પોિાના 
માિા-તપિા અને સુંબુંિીઓ માટે સારી રીિે 

વતસયિ કરી દેં, (આ પ્રમાણેની વતસયિ કરવી) 
ડરવાવાળાનો હક છે. 

ره  اِذها عهلهْيُكْم  ُكِتبه  ضه ُكُم  حه ده  الْمهْوُت  اهحه
كه  اِْن  ۬   تهره ا   ْْیه یِْن  لْوهِصَيهةُ   خه   لِلْوهالِده

ِبْيه  ا  ِبالْمهْعُرْوِف    وهاَْلهقْره َقً  عهله  حه
 الْمَُتهِقْيه  

181. પછી જો કોઈ વયક્તિ (વતસયિને) 

સાુંભળ્યા પછી બદલી નાખે િો િેનો ગ નોહ 

બદલવાવાળાઓ પર જ હશે, ખરેખર અલ્લાહ 

િઆલા સાુંભળવાવાળો, જાણવાવાળો છે. 

 ْ لهه   فهمهنٌۢ ا بهَده ه   بهْعده مه ِمعه َهمها   سه   ثْمُه  اِ  فهاِن
لُْونهه     الَهِذیْنه  عهله  ه  اَِنه   یُبهَدِ ِمْيع   اّلَلَٰ   سه

 عهِلْيم   

182. હાાઁ, જો કોઈ વયક્તિને અંદેશો હોય કે 

વતસયિ કરનાર કોઈની અયોગ્ય િરફ્દારી 
અથવા ગ નાહ કરી રહ્યો છે, અને િે વારસદારો 
વચ્ચે સ લેહ કરાવી દે, િો િેના પર કોઈ ગ નોહ 

નથી અને અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર, 

અત્યુંિ દયાળુું છે. 

افه  فهمهْن  نهًفا َمُْوص   ِمْن  خه هوْ  جه ثْمًا ا   اِ
ْ  فهاهْصلهحه  ُ ثْمه  فهله   بهْيٰنه ه  اَِنه   عهلهْيِه    اِ  اّلَلَٰ
ُفوْر   ن  غه  َرهِحْيم 

183. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમારા પર રોઝા 
રાખવા જરૂરી કરી દેવામાું આવયા છે, જેવી રીિે 

િમારા પહલેાના લોકો પર જરૂરી કરી દેવામાું 
આવયા હિા, જેથી િમે ડરવાવાળા બની જાઓ. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  عهلهْيُكُم  ُكِتبه  اَٰ
يهاُم   ِمْن  الَهِذیْنه  عهله  ُكِتبه  كهمها الَصِ
لَهُكْم  قهْبِلُكْم   تهَتهُقْونه   لهعه

184. (આ રોઝાના) ગણિરીના થોડાક જ 

દદવસ હોય છે, જો િમારા માુંથી કોઈ વયક્તિ 

લબમાર હોય અથવા સફરમાું હોય િો િે બીજા 

દદવસોમાું ગણિરી પ રી કરી લે અને જે વયક્તિ 

રોઝા રાખવાની શક્તિ િરાવિો હોય, છિાું પણ 

રોઝો ન રાખે િો િેના માટે દફદયહમાું એક 

هیَهاًما ْعُدْودَٰت     ا هانه  فهمهْن   َمه  ِمْنُكْم  ك
هوْ  َمهِریًْضا فهر   عهلَٰ  ا ة   سه هیَهام   َمِْن  فهِعَده   ا
ره     فِْدیهة   یُِطْيُقْونهه   الَهِذیْنه  وهعهله   اُخه
اُم  عه َوهعه  فهمهْن   ِمْسِكْي     طه ا تهطه ْْیً   خه
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લાચારને ખાવાન ું ખવડાવવ  છે, અને જો 
ભલાઈ કરવામાું વિારો કરે, િો િે િેના માટે 

બહિેર છે, પરુંત   િમારા માટે ઉત્તમ કાયગ રોઝા 
રાખવા જ છે, જો િમે જાણિા હોય.I 

ْْی   هْن   لَهه     فهُهوهخه ا ْْی    تهُصْوُمْوا وه  اِْن  لَهُكْم  خه
 تهْعلهمُْونه  ُكنُْتْم 

185. રમઝાન િે મદહનો છે, જેમાું ક રઆન 

ઉિારવામાું આવ્ ું છે, જે લોકો માટે દહદાયિ 

છે, અને િેમાું દહદાયિ િેમજ સત્ય અને 

અસત્ય વાિની વચ્ચે િફાવિ માટેની 
તનશાનીઓ છે, િમારા માુંથી જે વયક્તિ આ 

મદહનો મેળવી લ,ે િેના માટે મદહનાના સુંપણૂગ 
રોઝા રાખવા જરૂરી છે, હાાઁ જે લબમાર હોય 

અથવા મ સાફર હોય િેણે બીજા દદવસોમાું આ 

ગણિરી પ રી કરી લેવી જોઇએ, (કારણકે) 

અલ્લાહ િઆલા િમારી સાથે સરળિા ઈચ્છે 

છે, કદઠનાઈ નહી, િે ઇચ્છે છે કે િમે ગણિરી 
પ રી કરી લો અને અલ્લાહ િઆલાએ આપેલા 
માગગદશગન પર િેની પ્રસન્નિાન ું વણગન કરો 
અને િેનો આભાર માનો. 

ْهرُ  انه  شه ُنِْزله  الَهِذْی   رهمهضه ُن  فِْيهِ  ا  الُْقْراَٰ
بهیَِنَٰت   لَِلنَهاِس  ُهًدی ی َمِنه  وه  الُْهدَٰ

الُْفْرقهاِن    ِهده  فهمهْن   وه   ْهره الَشه  ِمْنُكُم  شه
ْن   فهلْيهُصمُْه    مه هانه  وه ِریًْضا ك هوْ  مه  عهلَٰ  ا
فهر   ة   سه هیَهام   َمِْن  فهِعَده ره    ا ُ  یُِریُْد   اُخه  اّلَلَٰ
  الُْعْسره ؗ  ِبكُُم  یُِریُْد  وهَله  الْیُْسره  ِبكُُم 

لُِتْكِملُوا ةه  وه وا الِْعَده ُ لُِتكهََبِ ه  وه ا عهلَٰ  اّلَلَٰ   مه
ىكُْم  لَهُكْم  ههدَٰ لهعه  تهْشكُُرْونه  وه

186. (અને હ ેનબી !)જ્યારે મારા બુંદાઓ મારા 
તવશે િમારાથી સવાલ કરે િો િમે કહી દો કે હ ું 
ઘણો જ નજીક છું, દરેક પોકારવાવાળાની 
પોકારને જ્યારે પણ િે મને પોકારે, હ ું િેની 
પોકારને કબલૂ કર ું છું, એટલા માટે િેઓ મારો 

اِذها هلهكه  وه ا ْ  ِعبهاِدْی  سه َنِ ْ  عه  قهِریْب     فهاَِنِ
اِع  دهْعوهةه  اُِجْيُب    دهعهاِن    اِذها الَده

لُْيْؤِمُنْوا ِلْ  فهلْیهْستهِجیُْبْوا لَهُهْم  ِبْ  وه   لهعه
 یهْرُشُدْونه 

 
I શક્તિ િરાવિા હોવા છિાુંય જો રોઝા ન રાખે િો િેણે એક લાચારને ખાવાન ું 
ખવડાવવ ું જોઈએ, આ આદેશ ફતિ એવા વદૃ્ધ લોકો માટે છે, જેઓ પોિાની 
વદૃ્ધાવસ્થાના કારણે રોઝો ન રાખી શકિા હોય. 
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આદેશ માને અને મારા પર જ ઇમાન િરાવે, 

આશા છે કે િેઓ દહદાયિ મેળવી લે. 

187. રોઝાની રાત્રીઓમાું પોિાની પત્ત્નઓ 

સાથે મળવ ું િમારા માટે હલાલ કરવામાું આવ્ ું 
છે, િે િમારો પોશાક છે અને િમે િેણીઓનો 
પોશાક છો, િમારી છપી અપ્રમાલણકિાને 

અલ્લાહ િઆલા જાણે છે, િેણે િમારી િૌબા 
કબ લ કરી િમને માફ કરી દીિા, હવે િમે 

િેણીઓ સાથે સમાગમ કરી શકો છો અને જે 

કુંઈ અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે લખીને 

રાખ્્ ું છે િેને િલબ કરો, અને ફજરના સમય 

સ િી જ્યાું સ િી સફેદ દોરો કાળા દોરા દ્વારા 
જાહરે ન થઈ જાય િમે ખાઇ-પી શકો છો પછી 
રાિ સ િી રોઝો પ રો કરો જ્યારે િમે મક્સ્જદોમાું 
એઅતિકાફ કરો િો પછી પત્ત્નઓ સાથે િે 

સમયે સમાગમ ન કરો, આ અલ્લાહ િઆલાની 
હદો છે, િમે િેની નજીક પણ ન જાઓ, આવી 
જ રીિે અલ્લાહ િઆલા પોિાની આયિો લોકો 
માટે સ્પટટ બયાન કરે છે, જેથી લોકો 
પરહજેગાર બની જાય. 

يهاِم  لهْيلهةه  لهُكْم  اُِحَله  فهُث  الَصِ   اِلَٰ  الَره
ٓاى ِكُْم    هنُْتْم  لَهُكْم  لِبهاس   ُهَنه   نِسه ا   وه
ُ  عهِلمه   لَهُهَنه    لِبهاس   هنَهُكْم  اّلَلَٰ   ُتْم ُكنْ  ا

كُْم  تهْختهانُْونه   عهلهْيُكْم  فهتهابه  اهنُْفسه
فها ْنُكْم    وهعه   بهاِشُرْوُهَنه  فهالْـ َٰنه   عه

ابْتهُغْوا ا وه ُ  كهتهبه  مه كُلُْوا لهُكْم  اّلَلَٰ   وه
بُْوا َتَٰ  وهاْشره ه  حه ْيُط  لهُكُم  یهتهبهَيه   الْخه
ْيِط  ِمنه  اَْلهبْيهُض    ِمنه  اَْلهْسوهدِ  الْخه
تِمَُوا ثَُمه  الْفهْجِر  ه يهامه  ا  وهَله   الَهْيِل    اِله  الَصِ

هنُْتْم  ُتبهاِشُرْوُهَنه  ا ِكُفْونه    وه   ِف   عَٰ
ِجِد    ِ  ُحُدْودُ  تِلْكه   الْمهسَٰ   فهله  اّلَلَٰ
ا    بُْوهه لِكه   تهْقره ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   اّلَلَٰ   اَٰ
لَهُهْم  لِلنَهاِس   یهَتهُقْونه  لهعه

188. અને એક બીજાન ું િન અયોગ્ય રીિે ન 

ખાઓ, ન ન્યાયાિીશો પાસે કોઈ બાબિ એટલા 
માટે લઈ જાઓ કે િમે કોઇન ું િન અયોગ્ય રીિે 

અપનાવી લો, જ્યારે કે (સત્ય વાિ) િમે જાણો 
છો. 

ا وهَله  هْموهالهُكْم  تهاْكُلُْو   ِبالْبهاِطِل  بهیْنهُكْم  ا
ُتْدلُْوا ا   وه اْكُلُْوا  الُْحكَهاِم  اِله  ِبهه   فهِریًْقا لِته
هْموهاِل  َمِْن  هنُْتْم  ِباَْلِثِْم  النَهاِس  ا ا  وه

ن   تهْعلهمُْونه
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189. લોકો િમારાથી ચુંદ્ર તવશે સવાલ કરે છે, 

િમે કહી દો કે આ લોકો (નીબુંદગી) નો સમય 

અને હજ્જના દદવસો માટે છે, (એહરામ ની 
ક્સ્થિીમાું) ઘરોની પાછળથી િમારૂ આવવ ું કોઈ 

સદકાયગ નથી, પરુંત   નેકી િો િે છે, જે 

ડરવાવાળો હોય, એટલા માટે ઘરોના 
દરવાજાઓથી જ આવો, અને અલ્લાહથી ડરિા 
રહો, જેથી િમે સફળ બની જાવ. 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  وهاقِْيُت  ِِهه  قُْل   اَْلهِهلَهِة    عه  مه
َجِ    لِلنَهاِس  لهیْسه   وهالْحه   تهاْتُوا ِباهْن  الَِْبَُ  وه
َِٰكَنه  ُظُهوِْرهها ِمْن  الُْبُيْوته  ل   مهِن  الَِْبَه  وه
تَهقَٰ    تُوا  ا ْ ا ا  ِمْن  الُْبُيْوته  وه هبْوهاِبهه   ا
تَهُقوا ا ه  وه لَهُكْم  اّلَلَٰ  ُتْفلُِحْونه  لهعه

190. અલ્લાહના માગગમાું િે લોકોની સાથે લડો, 
જેઓ િમારી સાથે લડે છે અને અતિરેક ન 

કરશો, (કારણકે)અલ્લાહ િઆલા અતિરેક 

કરનારને પસુંદ નથી કરિો. 

ِبْيِل  ِفْ  وهقهاتِلُْوا ِ  سه  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ه  اَِنه   تهْعتهُدْوا    وهَله  یُقهاتِلُْونهُكْم    َله  اّلَلَٰ

 الْمُْعتهِدیْنه   یُِحَبُ 

191. િેઓ સાથે લડો, જ્યાું પણ િેઓ આમને 

સામને આવી જાય અને િેઓને ત્યાુંથી કાઢી 
મ કો, જ્યાુંથી િેઓએ િમને કાઢયા છે અને 

દફિનો કિલ કરિા પણ વિારે ખરાબ છે અને 

મક્સ્જદે હરામ પાસે િેઓની સાથે ઝઘડો ન 

કરશો, જ્યાું સ િી કે િેઓ પોિે િમારી સાથે 

ઝઘડો ન કરે, જો િેઓ િમારા સાથે િે જગ્યા 
પર ઝઘડે િો િમે પણ િેઓને કિલ કરો, 
કાદફરો માટે આ જ બદલો છે. 

ْيُث  وهاقُْتلُْوُهْم  هِقْفُتمُْوُهْم  حه   ث
اهْخرِ  ْيُث  َمِْن  ُجْوُهْم وه ُجْوُكْم  حه  اهْخره

الِْفتْنهةُ  َدُ  وه   وهَله   الْقهْتِل    ِمنه  اهشه
ِتلُْوُهْم  اِم  الْمهْسِجدِ  ِعْنده  ُتقَٰ ره َتَٰ  الْحه  حه
ِتلُْوُكْم   قَٰتهلُْوُكْم  فهاِْن   فِْيِه    یُقَٰ
لِكه   فهاقُْتلُْوُهْم    ٓاءُ  كهذَٰ زه  الْكَِٰفِریْنه  جه

192. જો આ લોકો (લડાઇ-ઝઘડો) છોડી દે િો 
અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર, અત્યુંિ કૃપાળુ 

છે. 

ْوا فهاِِن  نْتههه ه  فهاَِنه  ا ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه
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193. િેઓની સાથે લડો જ્યાું સ િી કે દફિનો 
ખિમ ન થઇ જાય અને દીન અલ્લાહ િઆલા 
માટે જ થઈ જાય, પછી જો આ લોકો અટકી 
જાય (િો િમે પણ અટકી જાવ) અતિરેક િો 
ફકિ અત્યાચારીઓ પર જ છે. 

قَِٰتلُْوُهْم  َتَٰ  وه یهُكْونه  تهُكْونه  َله  حه   فِتْنهة  َوه
یُْن  ِ    الَدِ ْوا فهاِِن   ّلِلََٰ نْتههه  اََِله  عُْدوهانه  فهله  ا
لِِمْيه  عهله   الَظَٰ

194. પતવત્ર મહીનાનો બદલો પતવત્ર 

મહીનામાું છે અને પતવત્ર મદહનાઓમાું પણ 

બદલો લેવાના આદેશો લાગ  પડે છે, જો કોઈ 

િમારા પર અતિરેક કરે િો િમે પણ િેના પર 

િેના જેવો જ અતિરેક કરી શકો છો, અને 

અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો અને જાણી લો કે 

અલ્લાહ િઆલા ડરવાવાળાઓની સાથે છે. 

ْهرُ  هلَشه اُم  ا ره ْهرِ  الْحه اِم  ِبالَشه ره   الْحه
اص     وهالُْحُرمَُٰت  ی فهمهِن   قِصه  اْعتهدَٰ
ا ِبِمثِْل  عهلهْيهِ  اْعتهُدْوافه  عهلهْيُكْم    مه
ی تَهُقوا عهلهْيُكْم  اْعتهدَٰ ا ه  وه ا  اّلَلَٰ   وهاعْلهمُْو 

هَنه  ه  ا  الْمَُتهِقْيه  مهعه  اّلَلَٰ

195. અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું ખચગ કરો 
અને પોિાને પોિાના હાથ જ બરબાદ ન થાઓ 

અને અહસેાન ભયો વયવહાર કરો, અલ્લાહ 

િઆલા અહસેાન કરવાવાળાઓને પસુંદ કરે 

છે. 

هنِْفُقْوا ا ِبْيِل  ِفْ   وه ِ  سه   ُتلُْقْوا  وهَله  اّلَلَٰ
۬   اِله  ِباهیِْدیُْكْم   ۬ ۬    الَتهْهلُكهِة ۛ اهْحِسُنْوا ۛ   اَِنه   وه

ه   الْمُْحِسِنْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ

196. હજ્જ અને ઉમરહને અલ્લાહ િઆલા 
માટે પ રા કરો, હાાઁ જો િમને રોકી લેવામાું આવે 

િો જે ક રબાનીની સહ લિ હોય િેને કરી નાખો 
અને ત્યાું સ િી મ ુંડન ન કરાવો, જ્યાું સ િી કે 

ક રબાની ક રબાનીની જગ્યાએ ન પહોંચી જાય, 

હાાઁ િમારા માુંથી જે લબમાર હોય અથવા િેના 
માથામાું કોઇ િકલીફ હોય (િો મ ુંડન કરી શકે 

છે.) પરુંત   િેના પર મ ક્તિદુંડ છે, ઇચ્છે િો રોઝો 
રાખી લે અથવા િો દાન કરી દે અથવા િો 
ક રબાની કરી દે, બસ જ્યારે િમે શાુંતિની 

تِمَُوا ه ا َجه  وه ةه  الْحه الُْعمْره ِ    وه   فهاِْن   ّلِلََٰ
ره  فهمها اُْحِصْرُتْم  ْدِی    ِمنه  اْستهیْسه   الْهه

كُْم  تهْحِلُقْوا وهَله  َتَٰ  ُرُءْوسه  یهْبلُغه  حه
ْدُی  ِحلَهه     الْهه هانه  فهمهْن   مه  ِمْنُكْم  ك
هوْ  َمهِریًْضا  فهِفْدیهة   َرهاِْسه   َمِْن  اهذًی ِبه    ا
هوْ  ِصيهام   َمِْن  قهة   ا ده  فهاِذها    نُُسك     اهوْ  صه

هِمنُْتْم  ةِ بِ  تهمهَتهعه  فهمهْن  ا َجِ  اِله  الُْعمْره   الْحه
ره  فهمها ْدِی    ِمنه  اْستهیْسه  لَهْم  فهمهْن   الْهه
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ક્સ્થિીમાું આવી જાવ િો જે વયક્તિ ઉમરહથી 
લઇ હજ્જ સ િી િમત્ત અ (હજ્જનો એક પ્રકાર) 

કરે, બસ ! િેને જે ક રબાનીની સહ લિ હોય િેને 

કરી દે, જેને શક્તિ ન હોય િે ત્રણ રોઝા હજ્જના 
દદવસોમાું રાખી લે અને સાિ રોઝા પાછા ફરિી 
વખિે, આ પ રા દસ રોઝા થઇ ગયા, આ 

આદેશ િે લોકો માટે છે જે મક્સ્જદે હરામના 
રહવેાસી ન હોય, લોકો ! અલ્લાહથી ડરિા રહો 
અને જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા સખિ 

અઝાબ આપનાર છે. 

َٰثهةِ  فهِصيهاُم  یهِجْد  هل هیَهام   ث َجِ  ِف  ا  الْحه
ة   ْبعه ْعُتْم    اِذها  وهسه ة   تِلْكه   رهجه ره هاِملهة     عهشه   ك
لِكه  هْهلُه   یهُكْن  لَهْم   لِمهْن  ذَٰ اِضِری ا   حه

اِم    الْمهْسِجدِ  ره تَهُقوا  الْحه ا ه  وه  وهاعْلهمُْو ا  اّلَلَٰ
هَنه  ه  ا ِدیُْد  اّلَلَٰ  الِْعقهاِبن  شه

197. હજના મદહના દરેક લોકો જાણે છે, એટલા 
માટે જે વયક્તિ િે માસમાું હજ કરે િે પોિાની 
પત્ત્ન સાથે સમાગમ કરવાથી, ગ નાહ કરવાથી 
અને લડાઇ ઝઘડો કરવાથી બચિો રહ,ે િમે જે 

પણ સદકાયગ કરો છો િેને અલ્લાહ ખ બ સારી 
રીિે જાણે છે, અને પોિાની સાથે સફર ખચગ 
લઇ લો, અને હજના સફરમાું સૌથી ઉત્તમ ભથ્્ ું 
િો અલ્લાહ િઆલા નો ડર છે અને હ ે

બ શ્ર્ધ્િશાળી લોકો ! મારાથી ડરિા રહો. 

َجُ  هلْحه هْشُهر   ا ْعلُْومَٰت     ا   فهرهضه  فهمهْن   َمه
َجه  فِْيِهَنه  فهثه  فهله  الْحه  وهَله   فُُسْوقه    وهَله  ره
اله  َجِ    ِف  ِجده ا  الْحه مه لُْوا وه ْْی   ِمْن  تهْفعه   خه
۬   یَهْعلهمْهُ  ُ ر َوهدُْوا  اّلَلَٰ ْْیه  فهاَِنه  وهتهزه ادِ  خه   الَزه
تَهُقْوِن   الَتهْقوَٰی ؗ  ا  اَْلهلْبهاِب   یَٰ اُوِل  وه

198. (અને જો હજના સમયે) પોિાના 
પાલનહારની કૃપા (રોજી) શોિવામાું કોઇ વાુંિો 
નથી, જ્યારે િમે અરફાિ થી પાછા ફરો િો 
મશઅરે હરામ (એક પતવત્ર જગ્યાન ું નામ) પાસે 

અલ્લાહના નામને યાદ કરો અને િેને એવી 
રીિે યાદ કરો જેવી રીિે િેણે િમને માગગદશગન 

આપ્્ ું, જો કે િમે આ પહલેા માગગથી ભટકી 
ગયેલા હિા. 

هْن  ُجنهاح   عهلهْيُكْم  لهیْسه   فهْضًل  تهْبتهُغْوا ا
بَُِكْم    َمِْن  هفهْضُتْم  فهاِذها    َره فَٰت   َمِْن  ا ره   عه

ُكُروا ه  فهاذْ رِ  ِعْنده  اّلَلَٰ اِم  الْمهْشعه ره   الْحه
ُكُرْوهُ  ىكُْم    كهمها وهاذْ اِْن   ههدَٰ   َمِْن  ُكنُْتْم  وه
ٓالَِْيه  لهِمنه  قهْبلِه    الَضه
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199. પછી િમે િે જગ્યાએથી પાછા ફરો જે 

જગ્યાએથી સૌ પાછા ફરે છે અને અલ્લાહ 

િઆલાથી માફી માુંગિા રહો, તનિંશુંક અલ્લાહ 

િઆલા માફ કરનાર, અત્યુંિ દયાળુ છે. 

هفِْيُضْوا ثَُمه  ْيُث  ِمْن  ا   النَهاُس  اهفهاضه  حه
ه    وهاْستهْغِفُروا  ه  اَِنه   اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم   غه

 

200. પછી જ્યારે િમે હજના તસદ્રાુંિો પ રા કરી 
લો િો અલ્લાહના નામને એવી રીિે યાદ કરો, 
જે રીિે િમે પોિાના પ વગજોને કરિા હિા, 
પરુંત   િેનાથી પણ વિારે, કેટલા લોકો એવા 
પણ છે, જેઓ કહ ેછે હ ેઅમારા પાલનહાર ! 

અમને દ તનયામાું જ ભલાઇ આપી દે, આવા 
લોકો માટે આલખરિમાું કોઇ ભાગ નથી. 

یُْتْم  فهاِذها ُكُروافها َمهنهاِسكهكُْم  قهضه ه  ذْ   اّلَلَٰ
ِذْكِرُكْم  بهٓاءهُكْم  كه هوْ  اَٰ َده  ا   فهِمنه   ِذْكًرا    اهشه
ْن  النَهاِس  بَهنها   یَهُقْوُل  مه تِنها ره نْيها ِف  اَٰ  الَدُ
ا مه ةِ  ِف  لهه   وه ق    ِمْن  اَْلَِٰخره  خهله

201. અને કેટલાક લોકો એવા પણ છે, જેઓ 

કહ ેછે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને 

દૂતનયામાું સદકાયગ કરવાની પે્રરણા આપ અને 

આલખરિમાું પણ ભલાઇ આપ અને અમને 

જહન્નમના અઝાબથી બચાવી લે. 

 ْ ِمْٰنُ بَهنها   یَهُقْولُ  َمهْن  وه تِنها ره نْيها ِف  اَٰ  الَدُ
نهًة َوهِف  سه ةِ  حه نهًة َوهقِنها اَْلَِٰخره سه ابه  حه  عهذه

 النَهاِر 

202. આ િે લોકો છે જેમના માટે િેઓના 
કાયોનો બદલો છે અને અલ્લાહ િઆલા 
નજીકમાુંજ િેમનો દહસાબ આપી દેશે. 

َٰٓى ِكه  ُبْوا    َمِمَها نهِصْيب   لهُهْم  اُول ُ   كهسه   وهاّلَلَٰ
ِریْعُ  اِب  سه  الِْحسه

203. અને અલ્લાહ િઆલાના નામન ું સ્મરણ 

ગણિરીના દદવસોમાું કરો. (િશ્રીકના દદવસો 
એટલે કે લઝલ ્દહજહની ૧૧,૧૨,૧૩, િારીખ) બે 
દદવસ સ્મરણ કરવાવાળા પર પણ કોઇ વાુંિો 
નથી અને જે પાછળ રહી જાય િેના પર પણ 

કોઇ ગ નોહ નથી, શરિ એ કે િે અલ્લાહથી 
ડરવાવાળાઓ હોય અને અલ્લાહ િઆલાથી 

ُكُروا ه  وهاذْ ْ    اّلَلَٰ هیَهام   ِف ْعُدْودَٰت     ا  فهمهْن   َمه
له  َجه ْيِ  ِفْ  تهعه ثْمه  فهله   یهْومه ْن   عهلهْيِه    اِ مه  وه
ره  ثْمه  فهله   تهاهَخه تَهقَٰ    لِمهِن   عهلهْيِه    اِ تَهُقوا  ا ا  وه
ه  ا اّلَلَٰ هنَهُكْم  وهاعْلهمُْو  ُرْونه  اِلهْيهِ  ا  ُتْحشه
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ડરિા રહો અને જાણી લો કે િમને સૌને િેની જ 

િરફ ભેગા કરવામાું આવશે. 

204. અને લોકો માુંથી એક િે વયક્તિ પણ છે, 

જેની દૂતનયાની વાિો િમને રાજી કરી દે છે 

અને િે પોિાના દદલની વાિો પર અલ્લાહને 

સાક્ષી ઠેરવે છે, જો કે િે કત્જયાખોર છે. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه   ِف  قهْولُه   یَُْعِجُبكه  مه
وةِ  يَٰ نْيها الْحه یُْشِهُد  الَدُ ه  وه ا عهلَٰ  اّلَلَٰ   ِفْ  مه
هلهَدُ   قهلِْبه     اِم  وهُهوها  الِْخصه

205. જ્યારે િે પાછો ફરે છે િો િરિી પર 

અત્યાચાર ફેલાવવા, ખેિી અને પેઢીને બરબાદ 

કરવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે અને અલ્લાહ 

િઆલા અત્યાચારને પસુંદ કરિો નથી. 

اِذها َلَٰ  وه عَٰ  تهوه ا لُِيْفِسده  اَْلهْرِض  ِف  سه  فِْيهه
یُْهِلكه  ْرثه  وه ُ   وهالنَهْسله    الْحه   َله  وهاّلَلَٰ
اده  یُِحَبُ   الْفهسه

206. અને જ્યારે િેને કહવેામાું આવે છે કે 

અલ્લાહથી ડર, િો િેન ું ઘમુંડ િેને ગ નોહ 

કરવા પર જમાવી દે છે, આવા લોકોન ું ઠેકાણ ું 
ફકિ જહન્નમ છે અને તનિઃશુંક િે ઘણ ું જ ખરાબ 

ઠેકાણ ું છે. 

اِذها تَهِق  لههُ   قِْيله  وه ه  ا ْتهُ  اّلَلَٰ ذه ةُ  اهخه  الِْعَزه
ْسُبه   ِباَْلِثِْم  نَهُم    فهحه هه لهِبْئسه   جه  وه
ادُ   الِْمهه

207. - અને લોકો માુંથી કોઈ એવો પણ છે, જે 

અલ્લાહ િઆલાને રાજી કરવા માટે પોિાનો 
જીવ પણ વેચી નાખે છે અને અલ્લાહ િઆલા 
આવા બુંદાઓ પર ઘણી જ કૃપા કરવાવાળો છે. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه هُ  یَهْشِرْی  مه ٓاءه  نهْفسه  ابِْتغه
ا ِ    ِت مهْرضه ُ   اّلَلَٰ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ُءْوف   ِبالِْعبهاِد  ره

208. હ ેઇમાનવાળાઓ ! ઇસ્લામમાું પ રેપ રા 
દાખલ થઇ જાવ અને શેિાનના માગગન ું 
અન સરણ ન કરો, કારણકે િે િમારો ખ લ્લો 
દ શ્મન છે. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه لِْم  ِف  ادُْخلُْوا اَٰ  الَسِ
هٓافَهًة  ِن    ُخُطوَِٰت  تهتَهِبُعْوا وهَله  ك ْيطَٰ نَهه    الَشه  اِ
ِبْي    عهُدَو   لهُكْم   َمُ
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209. િમારી પાસે સ્પટટ પ રાવા આવી જવા 
છિાું પણ પથભ્રટટ થઈ જાવ િો જાણી લો કે 

અલ્લાહ િઆલા તવજયી અને દહકમિવાળો છે, 

لهلُْتْم  فهاِْن  ْ  زه ا بهْعدِ  َمِنٌۢ ْتُكُم  مه ٓاءه   جه
ُت  ا الْبهیَِنَٰ هَنه  فهاعْلهمُْو  ه  ا ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم    عه حه
 

210. શ ું લોકો િે વાિની રાહ જૂએ છે કે િેઓ 

પાસે પોિે અલ્લાહ િઆલા ઘ મ્મસના 
છાયાઓમાું આવી જાય અને ફદરશ્િાઓ પણ, 

અને કાયોના તનણગય (હમણાું) જ કરવામાું આવે, 

અલ્લાહ િરફ જ દરેક કાયો ફેરવવામાું આવે 

છે, 

هْن  اََِله   نه یهْنُظُروْ  ههْل  ُ  ا ُ ُ  یَهاْتهِْیه   ِفْ  اّلَلَٰ
مهاِم  َمِنه  ُظلهل   كهةُ  الْغه َٰٓى ِ الْمهل   وهقُِضه  وه
اِله   اَْلهْمُر    ِ  وه عُ  اّلَلَٰ  اَْلُُموُْرن  ُتْرجه

211. બની ઇસ્રાઇલને સવાલ કરો કે અમે 

િેઓને કેવી કેવી ખ લ્લી તનશાનીઓ આપી અને 

જે વયક્તિ અલ્લાહ િઆલાની નેઅમિો ને 

પોિાની પાસે પહોંચી ગયા પછી બદલી નાખે 
(િે જાણી લે) કે અલ્લાહ િઆલા સખિ 

અઝાબના આપનાર છે. 

ْل  ٓاِءیْله  بهِنْ   سه ْ  كهْم  اِْسره ُ تهْيٰنَٰ   َمِْن  اَٰ
یهة    ْن   بهیَِنهة     اَٰ مه ْل  وه ِ  نِْعمهةه  یَُبهَدِ ْ  اّلَلَٰ   ِمنٌۢ
ا بهْعدِ  ٓاءهْتهُ  مه ه  فهاَِنه   جه ِدیُْد  اّلَلَٰ الِْعقهاِب  شه
 

212. કાદફરો માટે દૂતનયાન ું જીવન ઘણ ું જ 

શણગારવામાું આવ્ ું છે, િે ઇમાનવાળાઓની 
ઠઠ્ઠા-મશકરી કરે છે, જો કે ડરવાવાળાઓ 

કયામિના દદવસે િેઓથી ઉત્તમ હશે, 

(દ તનયાના જીવનમાું) અલ્લાહ િઆલા જેને 

ઇચ્છે છે ઘણી જ રોજી આપે છે. 

وةُ  كهفهُروا لِلَهِذیْنه  ُزیَِنه  يَٰ نْيها الْحه  الَدُ
ُرْونه  یهْسخه ُنْوا    الَهِذیْنه  ِمنه  وه مه الَهِذیْنه   اَٰ  وه

تَهقهْوا مهِة    یهْومه  فهْوقهُهْم  ا ُ   الِْقيَٰ   یهْرُزُق  وهاّلَلَٰ
ْن  ٓاءُ  مه ْْیِ  یَهشه اب   ِبغه  ِحسه

213. (શરૂઆિમાું) દરેક લોકો એક જ ઉમ્મિ 

હિા, (પછી િેઓએ અંદરો અંદર મિભેદ 

કરવા લાગ્યા) િો અલ્લાહ િઆલાએ 

પયગુંબરોને શ ભસ ચના આપનારા અને 

ડરાવનારા બનાવીને મોકલ્યા અને િેમની 

هانه  ةً  النَهاُس  ك ًة َوهاِحده ُ  فهبهعهثه  اَُمه  اّلَلَٰ
ه  ِریْنه ُمبه  النَهِبَي  ُمْنِذِریْنه  َشِ له  وه هنْزه ا  وه
ُهُم  عه َقِ  الِْكتَٰبه  مه  بهْيه  لِيهْحكُمه  ِبالْحه
ا النَهاِس  ا  فِْيِه    اْختهلهُفْوا فِْيمه مه   اْختهلهفه  وه
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સાથે-સાથે સત્ય વાિની પ ષ્ટટ માટે દકિાબ પણ 

ઉિારી, જેથી િેઓ લોકો વચ્ચે િેમના 
ઝઘડાઓનો તનણગય કરી દે, અને ફતિ િે લોકો, 
જેમની પાસે સ્પટટ પ રાવા આવી ગયા છિાુંય 

પણ િેઓએ પોિાના તવદ્રોહ અંદરો અંદર 

મિભેદ કયો, અને જે લોકો પયગુંબરો પર 

ઈમાન લઈ આવયા, િેઓને અલ્લાહ િઆલાએ 

પોિાની ઇચ્છાથી િેમને આ બાબિે સત્ય માગગ 
બિાવી દીિો, અને અલ્લાહ િઆલા જેને 

ઇચ્છે, સત્ય માગગદશગન આપે છે. 

ْ  اُْوُتْوهُ  الَهِذیْنه  اََِله  فِْيهِ  ا بهْعدِ  ِمنٌۢ   مه
ْتُهُم  ٓاءه ُت  جه ْ    بهْغًيٌۢا الْبهیَِنَٰ ُ ی  بهْيٰنه  فهههده

 ُ ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه   ِمنه  فِْيهِ  اْختهلهُفْوا لِمها اَٰ
َقِ  ُ   ِباِذْنِه     الْحه ْن  یهْهِدْی  وهاّلَلَٰ ٓاءُ  مه  یَهشه
اط   اِلَٰ   َمُْستهِقْيم   ِصره

214. શ ું િમે એવ ું તવચારી છો કે જન્નિમાું 
ચાલ્યા જશો ? જો કે હજ  સ િી િમારા પર િે 

ક્સ્થિી નથી આવી, જે િમારા પ વગજો પર આવી 
હિી, િેઓને લબમારીઓ અને િકલીફો પહોંચી 
અને િેઓને ત્યાું સ િી હલાવી નાખવામાું 
આવયા કે પયગુંબર અને િેઓની સાથે 

ઇમાનવાળાઓ કહવેા લાગ્યા, અલ્લાહની મદદ 

ક્યારે આવશે ? સાુંભળો કે અલ્લાહ ની મદદ 

નજીકમાું જ આવશે. 

هْم  ِسْبُتْم  ا هْن  حه نَهةه  تهْدُخلُوا ا لهمَها الْجه   وه
لهْوا الَهِذیْنه  َمهثهُل  یهاْتِكُْم    قهْبِلُكْم    ِمْن  خه
 ُ هَْتُ َسه ٓاءُ  مه ٓاءُ  الْبهاْسه َره   وهُزلِْزلُْوا وهالَضه
َتَٰ  ُسْوُل  یهُقْوله  حه الَهِذیْنه  الَره ُنْوا وه مه   اَٰ
ه   عه ِ    نهْصرُ  مهتَٰ  مه ِ  نهْصره  اَِنه  اهَله    اّلَلَٰ   اّلَلَٰ

 قهِریْب  

215. લોકો િમને સવાલ કરે છે કે િેઓ શ ું ખચગ 
કરે ? િમે કહી દો કે જે િન િમે ખચગ કરો િે 

માિા-તપિા માટે છે અને સગા-સબુંિી અને 

અનાથો, લાચારો અને મ સાફરો માટે છે અને 

િમે જે કુંઇ પણ ભલાઇ કરશો અલ્લાહ િઆલા 
િે જાણે છે. 

ا ذها یهْسـ هلُْونهكه  ۬   مه ا   قُْل   یُْنِفُقْونه    مه
هنْفهْقُتْم  ْْی   َمِْن  ا یِْن  خه  فهِللْوهالِده

ِبْيه  الْیهتَٰمَٰ  وهاَْلهقْره ِكْيِ  وه  وهابِْن  وهالْمهسَٰ
ِبْيِل    ا  الَسه مه لُْوا وه ْْی    ِمْن  تهْفعه  فهاَِنه  خه

ه   عهِلْيم   ِبه   اّلَلَٰ
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216. િમારા પર ત્જહાદ જરૂરી કરવામાું આવ્ ું 
છે ભલેને િે િમને કઠણ લાગ,ે શક્ય છે કે િમે 

કોઇ વસ્ત ને ખરાબ સમજો અને િે િમારા માટે 

સારી હોય અને આ પણ શક્ય છે કે િમે કોઇ 

વસ્ત ને સારી સમજો પરુંત   િે િમારા માટે 

ખરાબ હોય, અને સત્યિા અલ્લાહ જ સારી રીિે 

જાણે છે, િમે જાણિા નથી. 

  لَهُكْم    وهُهوهُكْره   الِْقتهاُل  عهلهْيُكُم  ُكِتبه 
هْن  وهعهسَٰ   ُهْوا ا ْْی   تهْكره ْيـ ًا َوهُهوهخه   لَهُكْم    شه
هْن  وهعهسَٰ   َر   ُتِحبَُْوا ا ْيـ ًا َوهُهوهشه  لَهُكْم     شه
 ُ هنُْتْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا ن  َله  وه  تهْعلهمُْونه

217. લોકો િમને પતવત્ર મદહનાઓમાું ્ ધ્િ 

તવશે સવાલ કરે છે, િમે કહી દો કે પતવત્ર 

મદહનાઓમાું ્ ધ્િ કરવ ું ખ બ જ મોટ ું પાપ છે, 

પરુંત   અલ્લાહના માગગથી રોકવ ું િેનો ઇન્કાર 

કરવો મક્સ્જદે હરામથી રોકવ ું અને ત્યાુંના 
રહવેાસીઓને ત્યાુંથી કાઢવા અલ્લાહના નજીક 

િેનાથી પણ વિારે મોટ ું પાપ છે, અને દફિના 
ફેલાવવાનો (ભ્રટટાચાર) ગ નો કત્લ કરિા પણ 

મોટો છે, આ લોકો િમારી સાથે ઝઘડો કરિા જ 

રહશેે ત્યાું સ િી કે જો િેમનાથી શક્ય હોય િો 
િમને િમારા દીનથી ફેરવી નાખે, અને િમારા 
માુંથી જે લોકો પોિાના દીનથી ફરી જાય અને 

િે કાદફરની ક્સ્થિીમાું મતૃ્્  પામે, િેમના 
દૂતનયા અને આલખરિ બને્નના દરેક કાયો વયથગ 
થઇ જશે, આ લોકો જહન્નમી હશે અને હુંમેશા 
હુંમેશ જહન્નમમાું જ રહશેે. 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  ْهرِ  عه اِم  الَشه ره   قِتهال   الْحه
ِبْْی     فِْيهِ  قِتهال   قُْل   فِْيِه    َد    كه ْن  وهصه   عه

ِبْيِل  ِ  سه ٌۢ   اّلَلَٰ الْمهْسِجدِ  ِبه   وهُكْفر    وه
اِم    ره اُج   الْحه هْهلِه   وهاِْخره ُ  ِمْنهُ  ا ْكَبه  اه
ِ    ِعْنده  الِْفتْنهةُ   اّلَلَٰ ُ  وه ْكَبه   الْقهْتِل    ِمنه  اه
الُْونه  وهَله  َتَٰ  یُقهاتِلُْونهُكْم  یهزه  یهُردَُْوُكْم  حه
ْن  اُعْوا    اِِن  ِدیِْنكُْم  عه مهْن   اْستهطه   وه

ْن  ِمْنُكْم  یَهْرتهِددْ    فهيهمُْت  ِدیِْنه   عه
هافِر   َٰٓى ِكه  وهُهوهك ْت  فهاُول ِبطه هْعمهالُُهْم  حه   ِف  ا
نْيها ةِ    الَدُ ُ   وهاَْلَِٰخره ا َٰٓى ِكه وه ُب  ول  اهْصحَٰ
ا ُهْم   النَهاِر    لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

218. (િેના તવર દ્ધ) જેઓ ઇમાન લાવયા અને 

જેઓએ દહજરિ કરી અને અલ્લાહના માગગમાું 
ત્જહાદ ક્ ું, િો આ લોકો જ અલ્લાહની કૃપાના 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ ُرْوا وه   ههاجه
ُدْوا هه ِبْيِل  ِفْ  وهجَٰ ِ   ا  سه َٰٓى ِكه   ّلَلَٰ   اُول
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હકદાર છે, અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ માફ 

કરનાર અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

ْحمهته  یهْرُجْونه  ِ    ره ُ   اّلَلَٰ ُفوْر   وهاّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  

219. લોકો િમને શરાબ અને જ ગાર તવશે પ છે 

છે, િમે કહી દો કે આ બને્ન કાયોમાું મોટો ગ નોહ 

છે, અને લોકોને િેનાથી દૂતનયાનો ફાયદો પણ 

થાય છે, પરુંત   િેમનો ગ નોહ િેમના ફાયદા 
કરિા ઘણ ું જ વિારે છે, એવી જ રીિે િમને 

પ છે છે કે અલ્લાહના માગગમાું શ ું ખચગ કરીએ? 

િો િમે કહી દો કે િમારી જરૂદરયાિથી 
વિારાની વસ્ત  (ખચગ કરો). અલ્લાહ િઆલા 
આવી જ રીિે પોિાના આદેશો સ્પટટ િમારા 
માટે બયાન કરી દે છે જેથી િમે તવચારી, 
સમજી શકો. 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  الْمهیِْسِر    مْرِ الْخه  عه   قُْل   وه
ثْم   فِْيِهمها   نهافِعُ  اِ مه ِبْْی  َوه  لِلنَهاِس ؗ  كه
ثْمُُهمها   اِ ُ  وه ْكَبه ه ا    ِمْن  ا یهْسـ هلُْونهكه   نَهْفِعِهمه  وه
ا ذها ۬   مه ْفوه   قُِل   یُْنِفُقْونه   لِكه   الْعه   كهذَٰ
 ُ ُ  یُبهَيِ لَهُكْم  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم   اّلَلَٰ   لهعه

َكهُرْونه    تهتهفه

220. િમને દૂતનયા અને આલખરિના કાયો 
અને અનાથો તવશે પણ સવાલ કરે છે િમે કહી 
દો કે િેઓની ઇસ્લાહ કરવી ઉત્તમ છે, િમે જો 
િેઓન ું (િન) પોિાના િન સાથે ભેગ ું પણ કરી 
લો, િો છેવટે િો િેઓ િમારા ભાઇ જ છે, અને 

અલ્લાહ બગાડનાર અને ઇસ્લાહ કરવાવાળાને 

સારી રીિે જાણે છે અને જો અલ્લાહ ઇચ્છિો િો 
િમને કઠણાઇઓમાું નાખી દેિ, તનિઃશુંક અલ્લાહ 

િઆલા તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

نْيها ِف  ةِ    الَدُ یهْسـ هلُْونهكه   وهاَْلَِٰخره ِن  وه   عه
ح   قُْل   الْیهتَٰمَٰ    ْْی     لَهُهْم  اِْصله اِْن   خه  وه

الُِطْوُهْم  نُكُ  ُتخه ُ   ْم   فهاِْخوها   یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ
لهوْ   الْمُْصِلِح    ِمنه  الْمُْفِسده  ٓاءه  وه ُ  شه   اّلَلَٰ
هْعنهتهُكْم    ه  اَِنه   َله ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم    عه  حه

221. અને મ શદરક સ્ત્રીઓ સાથે ત્યાું સ િી િમે 

લગ્ન ન કરો જ્યાું સ િી િેણીઓ ઇમાન ન 

લાવે, ઇમાનવાળી દાસી આઝાદ મ શદરક સ્ત્રી 
કરિા ઉત્તમ છે, ભલેને િમને મ શદરક સ્ત્રી જ 

ِت  تهْنِكُحوا وهَله  َتَٰ  الْمُْشِركَٰ   یُْؤِمَنه    حه
ة   همه ْْی   َمُْؤِمنهة   وهَله لهوْ  َمِْن  خه   َمُْشِركهة  َوه

بهْتُكْم      الْمُْشِرِكْيه  ُتْنِكُحوا وهَله   اهْعجه
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પસુંદ કેમ ન હોય અને ન મ શદરક પરૂૂર્ો સાથે 

પોિાની સ્ત્રીઓના લગ્ન કરાવો જ્યાું સ િી િેઓ 

ઇમાન ન લાવે, ઇમાન િરાવનાર દાસ આઝાદ 

મ શદરક કરિા ઉત્તમ છે, ભલેને મ શદરક િમને 

પસુંદ હોય, મ શદરક લોકો જહન્નમ િરફ બોલાવે 

છે અને અલ્લાહ િઆલા જન્નિ અને માફી 
િરફ બોલાવે છે, અલ્લાહ િઆલા પોિાના 
આદેશોને સ્પટટ કરી વણગન કરે છે, જેથી િે 

લોકો તશખામણ પ્રાપ્િ કરી શકે. 

َتَٰ  ْبد    یُْؤِمُنْوا    حه لهعه ْْی   َمُْؤِمن   وه   َمِْن  خه
لهوْ  َمُْشِرك   بهُكْم    وه َٰٓى ِكه   اهْعجه  یهْدُعْونه  اُول

۬   اِله  ُ   النَهاِر   ا وهاّلَلَٰ نَهةِ  اِله  یهْدُعْو    الْجه
ةِ  الْمهْغِفره ُ   ِباِذْنِه     وه یُبهَيِ یَِٰته   وه  لِلنَهاِس  اَٰ
لَهُهْم  ن  لهعه َكهُرْونه  یهتهذه

222. િેઓ િમને માતસક તપરીયડ બાબિે 

સવાલ કરે છે, કહી દો કે િે ગુંદકી છે, માતસક 

તપરીયડની ક્સ્થિીમાું સ્ત્રીઓ (સાથે સુંભોગ 

કરવાથી) થી જ દા રહો અને જ્યાું સ િી િેણીઓ 

પાક ન થઇ જાય િેણીઓની નજીક ન જાઓ, હાાઁ 
જ્યારે િે પાક થઇ જાય િો િેણીઓ પાસે જાઓ 

જ્યાુંથી અલ્લાહએ િમને પરવાનગી આપી છે, 

અલ્લાહ િઆલા િૌબા કરવાવાળાને અને 

પાક-સાફ રહવેાવાળાને પસુંદ કરે છે. 

یهْسـ هلُْونهكه  ِن  وه   ُهوهاهذًی    قُْل   الْمهِحْيِض    عه
ٓاءه  فهاْعتهِزلُوا   وهَله   الْمهِحْيِض    ِف  النَِسه
بُْوُهَنه  َتَٰ  تهْقره َههْرنه  فهاِذها  یهْطُهْرنه    حه  تهطه
ْيُث  ِمْن  فهاْتُْوُهَنه  ُكُم  حه ُ    اهمهره  اَِنه   اّلَلَٰ

ه  یُِحَبُ   الَتهَوهاِبْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ  وه
ِریْنه  َهِ  الْمُتهطه

223. િમારી પત્ત્નઓ િમારી ખેિી છે, પોિાની 
ખેિીઓમાું જેવી રીિે ઇચ્છો આવો અને 

પોિાના માટે (સદકાયો) આગળ મોકલો અને 

અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો અને જાણી લો કે 

િમે િેને મળવાના છો અને ઇમાનવાળાઓને 

શ ભસ ચના સુંભળાવી દો. 

ٓاُؤُكْم  ْرث   نِسه هُكْم  اْتُْوافه  لَهُكْم  حه ْرث   حه
هَنَٰ  ُمْوا  ِشْئُتْم ؗ  ا قهَدِ تَهُقوا  َِلهنُْفِسكُْم    وه ا  وه
ه  ا اّلَلَٰ هنَهُكْم  وهاعْلهمُْو  َُٰقْوهُ    ا ل رِ   َمُ بهَشِ   وه

 الْمُْؤِمِنْيه 
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224. પોિાની કસમોમાું અલ્લાહ િઆલાને 

આડ ન બનાવશો, કે ફલાણ ું નેક કાયગ નદહ કરો 
અને ફલાણા ખરાબ કાયગને નદહ છોડો, અને 

લોકોની વચ્ચે ઇસ્લાહન ું કામ છોડી દેશો અને 

અલ્લાહ બધ ું જ સાુંભળવાવાળો અને બધ ું જ 

જાણવવાળો છે. 

لُوا وهَله  ه  تهْجعه ةً  اّلَلَٰ هیْمهانِكُْم  ُعْرضه هْن  ََلِ   ا
ْوا َُ تهَتهُقْوا تهَبه   النَهاِس    بهْيه  وهُتْصلُِحْوا وه
 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهِلْيم    سه

225. અલ્લાહ િઆલા િમને િમારી િે સોગુંદો 
તવશે પકડ નહીં કરે જે મજબ િ નહી હોય, હાાઁ િે 

કસમોની પકડ જરૂર કરશે, જે િમે સાચા 
દદલથી કસમ ખાશો. અલ્લાહ િઆલા 
ક્ષમાવાન અને િૈયગવાન છે. 

ُ  یُؤهاِخُذُكُم  َله  ْ   ِباللَهْغوِ  اّلَلَٰ هیْمهانِكُْم  ِف   ا
َِٰكْن  ل بهْت  ِبمها یَُؤهاِخُذُكْم  وه   قُلُْوبُُكْم    كهسه
 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ لِْيم   غه  حه

226. જે લોકો પોિાની પત્ત્નઓ સાથે (મેળાપ 

ન રાખવા બાબિે) સોગુંદો ખાય, િેઓ માટે 

ચાર મદહનાનો સમયગાળો છે, પછી જો િે 

પાછા ફરી જાય િો અલ્લાહ િઆલા ક્ષમાવાન 

અને અત્યુંિ કૃપાળુ છે. 

ٓاى ِِهْم  ِمْن  یُْؤلُْونه  لِلَهِذیْنه  بَُُص  نَِسه   تهره
ةِ  هْربهعه هْشُهر     ا ه  فهاَِنه  فهٓاُءوْ  فهاِْن   ا ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  

227. અને જો િલાક નો ઇરાદો કરી લે િો 
અલ્લાહ િઆલા સાુંભળવાળો અને જાણવાળો 
છે. 

اِْن  ُموا وه زه قه  عه له ه  فهاَِنه  الَطه ِمْيع   اّلَلَٰ   سه
 عهِلْيم  

228. િલાકવાળી સ્ત્રીઓ પોિાને ત્રણ માતસક 

તપરીયડ સ િી રોકી રાખે, િેણીઓ માટે હલાલ 

નથી કે અલ્લાહએ િેણીઓના ગભગમાું જે સર્જન 

ક્ ગ છે િેને છપાવે, જો િેણીઓને અલ્લાહ પર 

અને કયામિના દદવસ પર ઇમાન હોય, 

િેણીઓના પતિઓ આ સમયગાળા દરતમયાન 

િેણીઓને સ્વીકારી લેવાનો પ રે પ રો અતિકાર 

ُت  لَهقَٰ الْمُطه بَهْصنه  وه ه َٰثهةه  ِباهنُْفِسِهَنه  یهَته هل   ث
هْن  لهُهَنه  یهِحَلُ  وهَله   قُُرْوٓء     ا یَهْكُتمْنه  ا   مه
لهقه  ُ  خه ْ    اّلَلَٰ اِمِهَنه  ِف هْرحه   یُْؤِمَنه  ُكَنه  اِْن  ا
 ِ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ بُُعْولهُتُهَنه   اَْلَِٰخِر    وه َقُ  وه   اهحه

دَِِهَنه  لِكه   ِفْ  ِبره ا اِْن  ذَٰ ادُْو  هره ًحا    ا   اِْصله
لهُهَنه    ِبالْمهْعُرْوِف  عهلهْيِهَنه  الَهِذْی  ِمثُْل  وه
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િરાવે છે, જો િેઓનો ઇરાદો સ િારાનો હોય 

અને સ્ત્રીઓના પણ િેવા જ અતિકારો છે જેવા 
િેણીઓ પર પ રૂર્ોના છે, હાાઁ પ રૂર્ોને સ્ત્રીઓ પર 

બઢોિરી છે, અને અલ્લાહ િઆલા તવજયી, 
દહકમિવાળો છે, 

اِل  لِلَرِجه ة     عهلهْيِهَنه  وه ُ   دهرهجه ِزیْز   وهاّلَلَٰ   عه
ن  ِكْيم   حه

229. (િલાકે રજઇ) આ િલાક બે વાર છે, પછી 
ભલાઇ સાથે રોકી રાખવામાું આવે અથવા 
ઉત્તમિા સાથે છોડી દેવામાું આવે, અને િમારા 
માટે હલાલ નથી કે િમે િેણીઓને જે આપી 
દીધ ું છે િેમાુંથી કુંઇ પણ પાછું લઇ લો, હાાઁ આ 

અલગ વસ્ત  છે કે જો િમને ભય હોય કે આ 

બને્ન અલ્લાહની હદો જાળવી નહી રાખી શકે િો 
સ્ત્રી છટકારા માટે કુંઇક આપી દેં, આમાું બને્ન 

માટે કોઇ ગ નોહ નથી, આ અલ્લાહની નક્કી 
કરેલી હદો છે, ખબરદાર િેનાથી આગળ ન 

વિિા, અને જે લોકો અલ્લાહની નક્કી કરેલ 

હદોન ું ઉલ્લુંઘન કરશે િો િે જ અત્યાચારી છે. 

ُق  له هلَطه ِن  ا تَٰ َره ٌۢ  مه اك  هوْ  ِبمهْعُرْوف   فهاِْمسه   ا
 ٌۢ ان     تهْسِریْح  هْن  لهُكْم  یهِحَلُ  وهَله   ِباِْحسه   ا
تهیُْتمُْوُهَنه  ِممَها   تهاُْخُذْوا ْيـ ًا اَٰ هْن  اََِله   شه   ا
افها   هََله  یَهخه ا ا ِ    ُحُدْوده  یُِقْيمه  فهاِْن   اّلَلَٰ
هََله  ِخْفُتْم  ِ    ُحُدْوده  یُِقْيمها ا  فهله   اّلَلَٰ
ْت  فِْيمها  عهلهْيِهمها ُجنهاحه    تِلْكه   ِبه     افْتهده
ِ  ُحُدْودُ  ْن   تهْعتهُدْوهها    فهله  اّلَلَٰ مه َده  وه  یَهتهعه
ِ  ُحُدْوده  َٰٓى ِكه  اّلَلَٰ لِمُْونه  ُهُم  فهاُول  الَظَٰ

230. પછી જો પ ર ર્ િેણીઓને (ત્રીજી વાર) 

િલાક પણ આપી દે િો હવે િે સ્ત્રી િેના માટે 

હલાલ નદહ રહ,ે જ્યાું સ િી કે િે સ્ત્રી િેના 
તસવાય બીજા સાથે લગ્ન ન કરી લે, પછી જો િે 

પણ િલાક આપી દે િો ફરી િે બને્નને સાથે 

રહવેામાું કોઇ ગ નોહ નથી, શરિ એ છે કે િેઓ 

જાણી લે કે અલ્લાહ ની નક્કી કરેલ હદોને 

જાળવી રાખશે (બને્ન ફરીવાર લગ્ન કરી શકે 

છે,) આ અલ્લાહ િઆલાની હદો છે, જેને િે 

ا فهاِْن  لَهقههه ْ  لهه   تهِحَلُ  فهله  طه َتَٰ  بهْعُد  ِمنٌۢ  حه
ْوًجا تهْنِكحه  ه     زه ْْیه ا فهاِْن   غه لَهقههه   فهله  طه
هْن  عهلهْيِهمها   ُجنهاحه  ا   ا عه اجه ه نَها   اِْن  یَهَته هْن  ظه  ا
ِ    ُحُدْوده  یَُِقْيمها ِ  ُحُدْودُ  وهتِلْكه   اّلَلَٰ   اّلَلَٰ
ا  یَهْعلهمُْونه  لِقهْوم   یُبهیَُِنهه
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(અલ્લાહ) જાણવાવાળા માટે સ્પટટ વણગન કરી 
દે છે. 

231. જ્યારે િમે સ્ત્રીઓને િલાક આપો અને 

િેણી પોિાની ઇદ્દિ્ પ રી કરવાની નજીક હોય 

િો હવે િેણીઓને સારી રીિે સ્વીકારી લો 
અથવા િો ભલાઇ સાથે છટી કરી દો અને 

િેણીઓને િકલીફ પહોંચાડવાના હતે  થી 
અત્યાચાર કરવા માટે ન રોકી રાખો, જે વયક્તિ 

આવ ું કરે િેણે પોિાના પર જ અત્યાચાર કયો, 
િમે અલ્લાહના આદેશને ઠઠ્ઠા-મશકરી ન 

બનાવો અને અલ્લાહના િે ઉપકારને યાદ 

રાખો , જે િેણે િમારા પર કયો, અને જે કુંઇ 

દકિાબ અને દહકમિ અવિદરિ કરી છે જેનાથી 
િમને તશખામણ આપી રહ્યો છે િેને પણ (યાદ 

કરો). અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો અને 

જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ને સારી 
રીિે જાણે છે. 

اِذها لَهْقُتُم  وه ٓاءه  طه له  فهبهلهْغنه  النَِسه  ُهَنه اهجه
هوْ  ِبمهْعُرْوف   فهاهْمِسكُْوُهَنه  ُحْوُهَنه  ا َرِ   سه
اًرا  ُتمِْسكُْوُهَنه  وهَله  ِبمهْعُرْوف     ِضره
ْن   لَِتهْعتهُدْوا    مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه لهمه  فهقهْد  ذَٰ  ظه
ه     ا وهَله   نهْفسه یَِٰت  تهَتهِخُذْو  ِ  اَٰ  ُهُزًوا ؗ  اّلَلَٰ

ُكُرْوا ِ  نِْعمهته  وهاذْ ا   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ مه له  وه هنْزه  ا
ِب  َمِنه  عهلهْيُكْم    یهِعُظكُْم  وهالِْحكْمهةِ  الِْكتَٰ

تَهُقوا  ِبه     ا ه  وه ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ
ء   ْ ن  َشه  عهِلْيم 

232. અને જ્યારે િમે પોિાની પત્ત્નઓને 

િલાક આપો અને િે પોિાની ઇદ્દિ્ પ રી કરી લે 
િો િેણીઓને પોિાના (પ્રથમ) પતિઓ સાથે 

લગ્ન કરવાથી ન રોકો, જ્યારે કે િેઓ શરિોને 

આતિન રહી લગ્ન કરવા માટે રાજી હોય, આ 

તશખામણ િેઓને કરવામાું આવે છે જેઓને 

િમારા માુંથી અલ્લાહ િઆલા પર અને 

કયામિના દદવસ પર યકીન અને ઇમાન હોય, 

આમાું િમારી ઉત્તમ સફાઇ અને પતવત્રિા છે, 

اِذها لَهْقُتُم  وه ٓاءه  طه لهُهَنه  فهبهلهْغنه  النَِسه  اهجه
هْن  تهْعُضلُْوُهَنه  فهله  ُهَنه  یَهْنِكْحنه  ا هْزوهاجه   ا
ْوا اِذها اضه ْ  تهره ُ لِكه   ِبالْمهْعُرْوِف    بهْيٰنه   ذَٰ

ُظ  ْن  ِبه   یُْوعه هانه  مه ِ  یُْؤِمُن  ِمْنُكْم  ك  ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  لِكُْم   اَْلَِٰخِر    وه   لهُكْم  اهْزكَٰ  ذَٰ
ُر    هْطهه ا ُ   وه هنُْتْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا تهْعلهمُْونه  َله  وه
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(પોિાના આદેશોની દહકમિ) અલ્લાહ િઆલા 
જાણે છે અને િમે નથી જાણિા. 

233. અને જે તપિા (જ દાઈ) પછી ઇચ્છિો હોય 

કે િેન ું બાળક સુંપણૂગ બે વર્ગ દૂિ પીવે, િો 
માિા િેને સુંપણૂગ બે વર્ગ સ િી દૂિ પીવડાવે, 

અને માિા અને બાળકનો ખવાપીવા અને 

પોશાકની જવાબદારી િેના પર છે, જેન ું બાળક 

હોય, (અથાગિ િેના તપિા), અને આ ખચગ િે 

તનયમ પ્રમાણે આપિો રહશે, પરુંત   કોઈ વયક્તિ 

પર િેની િાકાિથી વધ  ભાર નાખવામાું નદહ 

આવે, ન િો માિાને પોિાના બાળકના કારણે 
િેમજ ન િો તપિાના પોિાના બાળકના કારણે 
િકલીફ આપવામાું આવશે, અને (જો તપિા 
મતૃ્્  પામે િો) ભરણપોર્ણ ની જવાબદારી 
વારસદાર પર છે, અને (બે વર્ગ પહલેાું) 
એકબીજાના સ લેહ સચૂનથી દૂિ છોડાવવા 
માુંગે િો િેના પર કોઈ ગ નોહ નથી, અને જો 
િમે પોિાના બાળકને કોઈ દાયા (દૂિ 

પીવડાવનારી સ્ત્રી) પાસે દૂિ પીવડાવવા ઈચ્છો 
િો પણ કુંઈ વાુંિો નથી, અને િમે દાયાને 

કાયદા પ્રમાણે િેન ું મહનેિાણ ું આપી દો, જે 

િમે નક્કી ક્ ું હોય, અને અલ્લાહથી ડરિા રહો 
અને જાણી લો કે િમે જે કુંઈ પણ કરો છો, 
અલ્લાહ િેને જોઈ રહ્યો છે. 

ُت  الْوهالِدَٰ دههَُنه  یُْرِضْعنه  وه ْولهْيِ  اهْوَله   حه
هاِملهْيِ  اده  لِمهْن  ك هره هْن  ا ةه    یَُِتَمه  ا اعه ضه   الَره
  وهِكْسوهُتُهَنه  ِرْزقُُهَنه  لهه   الْمهْولُْودِ  وهعهله 

ا    اََِله  نهْفس   ُتكهلَهُف  َله   ِبالْمهْعُرْوِف    هه   ُوْسعه
ٓاَره  َله  ٌۢ  ُتضه ة  ا وهالِده ْولُْود   وهَله  ِبوهلهِدهه   لَهه   مه

لهِده     لِكه     ِمثُْل  الْوهاِرِث  وهعهله   ِبوه   فهاِْن   ذَٰ
ادها هره اًَل  ا ْن  فِصه اض   عه اُور   َمِْنُهمها تهره   وهتهشه
ا    ُجنهاحه  فهله  اِْن   عهلهْيِهمه دْتَُْم  وه هره هْن  ا  ا

ا ِضُعْو  ْ ُكْم  تهْسَته ده هْوَله  ُجنهاحه  فهله  ا
لَهمُْتْم  اِذها عهلهْيُكْم  ا   سه تهیُْتْم  َمه  اَٰ

تَهُقوا  ِبالْمهْعُرْوِف    ا ه  وه ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهمُْو    ا
ه   بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ

234. િમારા માુંથી જે વયક્તિ મતૃ્્  પામે અને 

િેમની પત્ત્નઓ જીતવિ હોય, િો િે સ્ત્રીઓ 

પોિાને ચાર મદહના અને દસ દદવસ રાહ, પછી 

الَهِذیْنه  ُرْونه  ِمْنُكْم  یُتهوهفَهْونه  وه یهذه  وه
هْزوهاًجا بَهْصنه  ا ه ةه  ِباهنُْفِسِهَنه  یَهَته هْربهعه   ا

ْشًرا    هْشُهر  َوهعه لهُهَنه  بهلهْغنه  فهاِذها  ا   فهله  اهجه
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જ્યારે િેમની ઇદ્દિ પ રી કરી લે િો જે ભલાઇ 

પોિાના માટે કરે િેમાું િમારા પર કોઇ ગ નો 
નથી, અને જે કુંઈ િમે કરી રહ્યા છો અલ્લાહ 

િઆલા િમારા દરેક કાયગને જાણે છે. 

ْله   فِْيمها عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  ْ   فهعه هنُْفِسِهَنه  ِف  ا
ُ   ِبالْمهْعُرْوِف    ِبْْی    تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ  خه

235. આવી તવિવા સ્ત્રીઓને લગ્નનો સુંદેશ 

ઈશારામાું આપો અથવા આ વાિ પોિાના 
દદલોમાું છપાવી રાખો િો બને્ન ક્સ્થતિમાું િમારા 
પર કઇ ગ નોહ નથી, અલ્લાહ જાણે છે કે િમે 

િેણીઓને (દદલમાું) યાદ રાખો છો, પરુંત   િેમને 

કોઈ છપા વચનો ન આપશો, જે વાિ પણ 

કરવી હોય, સારી રીિે કરો અને જ્યાું સ િી 
િેમની ઇદ્દિ પ રી ન થઈ જાય ત્યાું સ િી 
લગ્નનો ઈરાદો ન કરો અને જાણી લો કે જે કુંઈ 

પણ િમારા દદલોમાું છે, અલ્લાહ િેને જાણે છે, 

એટલા માટે િમે િેનાથી ડરિા રહો. અને એ 

પણ જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા ક્ષમાવાન 

અને િૈયગવાન છે. 

ْضُتْم  فِْيمها عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله  َره  ِبه   عه
ٓاءِ  ِخْطبهةِ  ِمْن  هوْ  النَِسه ْكنهنُْتْم  ا ه ْ    ا   ِف

هنُْفِسكُْم    ُ  عهِلمه   ا هنَهُكْم  اّلَلَٰ  ا
تهْذُكُرْونهُهَنه  َِٰكْن  سه ل   ُتوهاعُِدْوهَُنه  ََله  وه

ا هْن  اََِله   ِسَرً ۬   قهْوًَل  تهُقْولُْوا ا ْعُرْوفًا     وهَله   َمه
ةه  تهْعِزُمْوا َتَٰ  النَِكهاِح  ُعْقده  یهْبلُغه  حه
ُب  لهه     الِْكتَٰ ا  اهجه هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا ا یهْعلهُم  اّلَلَٰ  مه

  ْ هنُْفِسكُْم  ِف ُرْوهُ    ا ا  فهاْحذه هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا  اّلَلَٰ
فُ  ن  وْر  غه لِْيم   حه

236. જો િમે પત્ત્નઓને હાથ લગાવયા વગર 

અને મહરે નક્કી કયાગ વગર િલાક આપી દો િો 
પણ િમારા પર કોઇ ગ નોહ નથી, હાાઁ િેણીઓને 

કુંઇક આપી દો, સ ખી પોિાના અંદાજથી, 
ગરીબ પોિાની િાકાિ પ્રમાણે િેણીઓને સારી 
રીિે ર ખસ્િ કરે, ભલાઇ કરવાવાળા પર આ 

જરૂરી છે. 

لَهْقُتُم  اِْن  عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  َله  ٓاءه  طه  النَِسه
ا ْوُهَنه  لهْم  مه هوْ  تهمهَسُ   لهُهَنه  تهْفِرُضْوا ا

  ۬ ًة   ُعْوُهَنه     فهِریْضه َتِ مه   الْمُْوِسِع  عهله   وه
ُره   ُره     الْمُْقَِتِ  وهعهله  قهده ٌۢا  قهده تهاعً  مه

ا  ِبالْمهْعُرْوِف    َقً  الْمُْحِسِنْيه  عهله  حه

237. અને જો િમે પત્ત્નઓને િે પહલેા િલાક 

આપી દો કે િમે િેણીઓને હાથ લગાવયો હોય 

અને િમે િેણીઓન ું મહરે પણ નક્કી કરી દીધ ું 

اِْن  لَهْقُتمُْوهَُنه  وه هْن  قهْبِل  ِمْن  طه   ا
ْوُهَنه  قهْد  تهمهَسُ ْضُتْم  وه ةً  لهُهَنه   فهره  فهِریْضه
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હોય, િો નક્કી કરેલ મહરેનો અડિો ભાગ 

આપી દો, િે અલગ વાિ છે િેણી પોિે માફ 

કરી દેં, અથવા િો િે વયક્તિ માફ કરી દે જેના 
હાથમાું લગ્નની જવાબદારી છે, િમારૂ માફ કરી 
દેવ ું (અલ્લાહથી) ડરવા બાબિે ખ બ જ નજીક 

છે, એકબીજા સાથે ઉદારિાભયો વયવહાર 

કરવાન ું ન ભલૂશો, તનિઃશુંક અલ્લાહ િઆલા જે 

કઈ પણ િમે કરી રહ્યા છો િેને જોઇ રહ્યો છે. 

ا فهِنْصُف  ْضُتْم  مه هْن  اََِله   فهره هوْ  یَهْعُفْونه  ا   ا
ةُ  ِبيهِده   الَهِذْی  یهْعُفوها هْن   النَِكهاِح    ُعْقده ا  وه
ا ُب  تهْعُفْو  هقْره ُوا وهَله   لِلَتهْقوَٰی    ا   تهنْسه
ه  اَِنه   بهیْنهُكْم    الْفهْضله    تهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ
 بهِصْْی  

238. નમાઝોની પાબુંદી કરો, ખાસ કરીને 

વચ્ચેની નમાઝની અને અલ્લાહ િઆલા માટે 

અદબ સાથે ઉભા રહો. 

ِفُظْوا لهوَِٰت  عهله  حَٰ َٰوةِ  الَصه ل   الُْوْسٰطَٰ    وهالَصه
قُْوُمْوا ِ   وه  قَِٰنِتْيه  ّلِلََٰ

239. જો િમને ભય હોય (જેમન ું શક્ય હોય, 

નમાઝ પઢી લો) ભલેને િમે ચાલિા હોય 

અથવા સવારી પર હોય, હાાઁ જ્યારે શાુંતિ થઇ 

જાય િો અલ્લાહના નામના એવી રીિે યાદ 

કરો, જેવી રીિે કે િેણે િમને આ વાિની શીક્ષા 
આપી જેને િમે નહિા જાણિા. 

اًَل  ِخْفُتْم  فهاِْن  هوْ  فهِرجه   فهاِذها    ُرْكبهانًا    ا
هِمنُْتْم  ُكُروا ا ه  فهاذْ ا عهلَهمهكُْم  كهمها اّلَلَٰ  لهْم  َمه
 لهمُْونه تهعْ  تهُكْونُْوا

240. જે લોકો િમારા માુંથી મતૃ્્  પામે અને 

પત્ત્નઓ છોડી જાય, િે વતસય્યિ કરે કે એક 

વર્ગ સ િી િેમનો ખચગ આપવામાું આવશે, 

િેણીઓને ઘરમાુંથી કાઢવામાું ન આવે, જો 
િેણીઓના તવચારમાું પોિાના માટે કોઈ સારો 
ઉપાય હોય અને િે પોિે નીકળી જાય િો 
િમારા પર િેમાું કોઇ ગ નોહ નથી, અલ્લાહ 

િઆલા તવજયી, દહકમિવાળો છે. 

الَهِذیْنه  ُرْونه  ِمْنُكْم  یُتهوهفَهْونه  وه یهذه  وه
  ۬ اًجا   هْزوه هْزوهاِجِهْم  َوهِصَيهةً   ا   اِله  َمهتهاعًا ََلِ
ْوِل  ْْیه  الْحه اج     غه ْجنه  فهاِْن   اِْخره ره  فهله  خه
ا ِفْ  عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  ْله  مه ْ   فهعه هنُْفِسِهَنه  ِف   ا
ُ   َمهْعُرْوف     ِمْن  ِزیْز   وهاّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه
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241. િલાકવાળી સ્ત્રીઓને સારી રીિે વળિર 

આપી ર ખસ્િ કરવી જોઈએ અને આ વાિ 

પરહજેગાર માટે અત્યુંિ જરૂરી છે. 

لَهقَِٰت  لِلْمُطه ٌۢ  وه تهاع  ا  ِبالْمهْعُرْوِف    مه َقً  عهله  حه
 الْمَُتهِقْيه 

242. અલ્લાહ િઆલા આવી જ રીિે પોિાની 
આયિોને સ્પટટ રીિે વણગન કરી રહ્યો છે, જેથી 
િમે સમજી શકો. 

لِكه  ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   لهُكْم  اّلَلَٰ لَهُكْم   اَٰ  لهعه
ن   تهْعِقلُْونه

243. શ ું િમે િેઓને જોયા નથી, જે હજારોની 
સુંખ્યામાું હિા અને મતૃ્્ ના ભયથી પોિાના 
ઘરો માુંથી નીકળી ગયા હિા, અલ્લાહ 

િઆલાએ િેઓને કહ્ ું મરી જાવ, (િે રસ્િામાું 
જ મતૃ્્ ું પામ્યાું) પછી અલ્લાહ િઆલા િેઓને 

િેઓને જીતવિ કરી દીિા, તનિઃશુંક અલ્લાહ 

િઆલા લોકો પર ઘણો જ કૃપાળુ છે, પરુંત   વધ  
લોકો કૃિઘ્ની છે. 

هلهْم  ُجْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا ره  ِدیهاِرِهْم  ِمْن  خه
ُلُ وهُهْم  ره  ْوف  ا ذه ُ  لهُهُم  فهقهاله  الْمهْوِت  حه  اّلَلَٰ
هْحيهاُهْم    ثَُمه  ُمْوُتْوا  ه  اَِنه   ا   فهْضل   لهُذوْ  اّلَلَٰ
َِٰكَنه  النَهاِس  عهله  ل ْكثهره  وه ه   َله  النَهاِس  ا

 یهْشكُُرْونه 

244. અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ કરો અને 

જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા દરેકની 
સાુંભળવાવાળો અને સુંપણૂગ જાણવાવાળો છે. 

ِبْيِل  ِفْ  وهقهاتِلُْوا ِ  سه ا اّلَلَٰ هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا   اّلَلَٰ
ِمْيع    عهِلْيم   سه

245. કોણ છે, જે િઆલાને સારૂું ઉિાર આપે, 

િો ! અલ્લાહ િઆલા િેને ઘણ  જ વિારીને 

પરિ કરે, અને અલ્લાહ જ (લોકોની રોજી) િુંગ 

અને તવસ્તિૃ કરે છે, અને િમે સૌ િેની જ િરફ 

પાછા ફેરવવામાું આવશો. 

ْن  ه  یُْقِرُض  الَهِذْی  ذها مه ًنا قهْرًضا اّلَلَٰ سه  حه
ِعفهه   افًا لهه    فهُيضَٰ ةً    اهْضعه ِثْْیه ُ   كه   وهاّلَلَٰ
ُط  یهْقِبُض  ُ یهْبص  اِلهْيهِ  وه ُعْونه  وه  ُتْرجه

246. શ ું િમે મસૂા પછી બની ઇસ્રાઇલના જૂથને 

નથી જોયા, જ્યારે િેઓએ પોિાના પયગુંબરને 

કહ્ ું કે કોઇને અમારો સરદાર બનાવી દો, જેથી 
અમે અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ કરીએ, િો 

هلهْم  ِ  اِله  تهره  ا ْ  الْمهله ٓاِءیْله  بهِنْ   ِمنٌۢ ْ  اِْسره   ِمنٌۢ
ْث  لَهُهُم  لِنهِبَ   قهالُْوا اِذْ   ُمْوسَٰ    بهْعدِ    ابْعه
ِلكًا لهنها ِبْيِل  ِفْ  نَُقهاتِْل  مه ِ    سه  ههْل  قهاله   اّلَلَٰ
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પયગુંબરે િેમને કહ્ ું, શક્ય છે કે ત્જહાદ િમારા 
પર ફઝગ કરી દેવામાું આવે, પછી િમે ત્જહાદ ન 

કરો, િેઓએ કહ્ ું અમે અલ્લાહના માગગમાું 
ત્જહાદ કેમ ન કરીએ ? અમને િો અમારા ઘરો 
માુંથી કાઢી મ કવામાું આવયા છે અને સુંિાનોથી 
દૂર કરી દેવામાું આવયા છે, પછી જ્યારે િેઓ 

પર ત્જહાદ ફરજ કરી દેવામાું કરવામાું આવ્ ું 
િો થોડા લોકો તસવાય બિા ફરી ગયા અને 

અલ્લાહ િઆલા જાલલમોને ખ બ સારી રીિે 

જાણે છે. 

یُْتْم  هََله  الِْقتهاُل  عهلهْيُكُم  ُكِتبه  اِْن  عهسه   ا
ا قهالُْوا  ُتقهاتِلُْوا    مه هََله  لهنها    وه   ِفْ  نُقهاتِله  ا
ِبْيِل  ِ  سه قهْد   اّلَلَٰ   ِدیهاِرنها ِمْن  اُْخِرْجنها وه
ا    هبْنهٓاى ِنه ا ُ  ُكِتبه  فهلهمَها  وه   الِْقتهاُل  عهلههْْیِ
لَهْوا ْ    قهِلْيًل  اََِله  تهوه ُ   َمِْٰنُ ٌۢ   وهاّلَلَٰ  عهِلْيم 

لِِمْيه   ِبالَظَٰ

247. અને િેઓને િેમના પયગુંબરે કહ્ ું કે 

અલ્લાહ િઆલાએ િાલિૂને િમારો સરદાર 

બનાવી દીિો છે, િેઓ કહવેા લાગ્યા, િેની 
સરદારી અમારા પર કેવી રીિે હોઇ શકે ? 

િેનાથી વિારે સરદારીનો અતિકાર િો અમને 

છે, િેની પાસે કુંઈ પણ િન દૌલિ પણ નથી, 
પયગુંબરે કહ્ ું ! અલ્લાહ િઆલાએ િેને જ 

િમારા પર (સરદારી માટે) પર નક્કી કયો છે 

અને િેને જ્ઞાન અને િાકાિ પણ આપવામાું 
આવી છે, અલ્લાહ જેને ઇચ્છે પોિાન ું રાજ્ય 

આપે, અલ્લાહ િઆલા સવગગ્રાહી, જ્ઞાની છે. 

ْ  لهُهْم  وهقهاله  ُ ه  اَِنه  نهِبهَْیُ   بهعهثه  قهْد  اّلَلَٰ
الُْوته  لهُكْم  ِلكًا    طه ا  مه هَنَٰ  قهالُْو    لههُ  یهُكْوُن  ا
نهْحُن  عهلهیْنها الْمُلُْك  َقُ  وه  ِمْنهُ  ِبالْمُلِْك  اهحه
لهْم  ةً  یُْؤته  وه عه ه  اَِنه  قهاله   الْمهاِل    َمِنه  سه  اّلَلَٰ

ىهُ  فَٰ ةً  وهزهادهه   عهلهْيُكْم  اْصطه   ِف  بهْسطه
ُ   وهالِْجْسِم    الِْعلِْم  ْن  ُملْكهه   یُْؤِٰتْ  وهاّلَلَٰ  مه
ٓاُء    ُ   یَهشه اِس   وهاّلَلَٰ  عهِلْيم    ع  وه

248. િેઓના પયગુંબરે િેમને કહ્ ું કે િેની 
(િાલિૂ) સરદારીની ખ લ્લી તનશાની એ છે કે 

(િેના સરદારીના સમયમાું) િમારી પાસે િે 

પેટી આવી જશે જેમાું િમારા પાલનહાર 

િરફથી શાુંતિ હશે અને મસૂા અને હારૂનના 
સુંિાનોનો છોડેલો વારસો છે, ફદરશ્િાઓ િેને 

ْ  لهُهْم  وهقهاله  ُ یهةه  اَِنه  نهِبهَْیُ هْن  ُملِْكه    اَٰ  ا
ِكیْنهة   فِْيهِ  الَتهابُْوُت  یَهاْتِيهُكُم    َمِْن  سه
بَُِكْم  بهِقَيهة   َره كه  َمِمَها وه ُل  تهره ُل  ُمْوسَٰ  اَٰ اَٰ   وه
ُرْونه  كهُة    تهْحِملُهُ  هَٰ َٰٓى ِ لِكه  ِفْ  اَِنه   الْمهل   ذَٰ
َٰیهةً  ن  ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  َله  َمُْؤِمِنْيه
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ઉઠાવી લાવશે, તનિંશુંક આ િો િમારા માટે 

ખ લ્લા પ રાવા છે જો િમે ઇમાનવાળા છો. 

249. જ્યારે િાલિૂ લશ્કરને લઇ નીકળ્યો િો 
કહ્ ું સાુંભળો ! અલ્લાહ િઆલા િમારી કસોટી 
એક નહરે વડે કરશે, જે િેમાુંથી પાણી પી લેશે 

િે મારો સાથી નથી અને જે િેમાુંથી ન પીવે િે 

મારો સાથી છે, હાાઁ િે અલગ વાિ છે કે પોિાના 
હાથ વડે એક ખોબો ભરી લે, પરુંત   થોડાક લોકો 
તસવાય સૌએ િે પાણી પી લીધ ું, િાલિૂ 

ઇમાનવાળાઓ સાથે જ્યારે નહરેથી પસાર થઇ 

ગયા િો િાલિૂના લશ્કરના લોકો કહવેા 
લાગ્યા કે આજે અમારામાું જાલિૂ અને િેના 
લશ્કરો સાથે લડાઇ કરવાની િાકાિ નથી, 
અલ્લાહ િઆલાની મ લાકાિ પર ભરોસો 
રાખનારાઓએ કહ્ ું કે કેટલીક વખિે નાન ું અને 

ઓછું જૂથ મોટા અને વિારે જૂથ પર 

અલ્લાહના આદેશથી તવજય પ્રાપ્િ કરી લે છે, 

અલ્લાહ િઆલા ઘીરજ રાખનારાઓની સાથે 

છે. 

له   فهلهمَها الُْوُت  فهصه  اَِنه  قهاله   ِبالُْجُنْوِد    طه
ه  ر     ُمْبتهِلْيُكْم  اّلَلَٰ ِربه  فهمهْن   ِبنههه  هُ ِمنْ  شه

ْ    فهلهیْسه  ْن   ِمَنِ مه مْهُ  لَهْم   وه َهه   یهْطعه ْ   فهاِن  ِمَنِ
ِن  اََِله  هفه  مه ِربُْوا  ِبيهِده     ُغْرفهًةٌۢ  اْغَته   فهشه
ْ    قهِلْيًل  اََِله  ِمْنهُ  ه   فهلهمَها  َمِْٰنُ اوهزه   جه

الَهِذیْنه  ُنْوا ُهوهوه مه ه     اَٰ عه اقهةه   َله  قهالُْوا  مه   طه
الُْوته  الْيهْومه  لهنها  قهاله   وهُجُنْوِده     ِبجه

هنَهُهْم  یهُظنَُْونه  الَهِذیْنه  َُٰقوا ا ل ِ    َمُ  كهْم   اّلَلَٰ
ٌۢ  فِئهةً  غهلهبهْت  قهِلْيلهة   فِئهة   َمِْن  ةً ِثْْیه  ِباِذِْن  كه
   ِ ُ   اّلَلَٰ یْنه  مهعه  وهاّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

250. જ્યારે િેઓ જાલિૂ અને િેના લશ્કરો 
સામસામે આવયા, િેઓએ દ આ કરી કે હ ે

પાલનહાર ! અમને િીરજ આપ, અડગ રાખ 

અને કાદફરો તવર દ્ધ અમારી મદદ કર. 

لهمَها ُزْوا وه الُْوته  بهره بَهنها   قهالُْوا  وهُجُنْوِده   لِجه  ره
هفِْرغْ  ْت  عهلهیْنها ا هبَِ ا َوهث َْبً نها صه امه   اهقْده

نُْصْرنها  الْكَِٰفِریْنه   الْقهْوِم  عهله  وها

251. અલ્લાહના આદેશથી િેઓએ 

જાલિૂીઓને હાર આપી અને દાવ દના હાથ વડે 

જાલિૂ કત્લ થયો અને અલ્લાહ િઆલાએ 

દાઉદને સરદારી અને દહકમિ અને જેટલી પણ 

ُمْوُهْم  زه ۬   ِباِذِْن  فههه   ِ دُ   وهقهتهله   اّلَلَٰ   دهاو 
الُْوته  ىهُ  جه تَٰ اَٰ ُ  وه   وهالِْحكْمهةه  الْمُلْكه  اّلَلَٰ
ٓاُء    ِممَها وهعهلَهمهه   لهْو َله   یهشه ِ  دهفْعُ   وه   اّلَلَٰ
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ઇચ્છા કરી, જ્ઞાન આપ્્ ું. જો અલ્લાહ િઆલા 
કેટલાક લોકોને કેટલાક લોકો વડે બચાવ ન 

કરિો િો િરિી પર ફસાદ ફેલાઇ જાિ, પરુંત   
અલ્લાહ િઆલા દૂતનયાવાળાઓ પર કૃપા 
કરનાર છે. 

ُهْم  النَهاسه  ِت   ِببهْعض     بهْعضه ده   لَهفهسه
َِٰكَنه  اَْلهْرُض  ل ه  وه   عهله  فهْضل   ذُوْ   اّلَلَٰ
لهِمْيه   الْعَٰ

252. આ અલ્લાહ િઆલાની આયિો છે જેને 

અમે સાચી રીિે િમારી સમક્ષ પઢીએ છીએ, 

તનિંશુંક િમે પયગુંબરો માુંથી છો. 

یَُٰت  تِلْكه  ِ  اَٰ َقِ    عهلهْيكه  نهْتلُْوهها اّلَلَٰ   ِبالْحه
نَهكه  اِ ِلْيه  لهِمنه  وه  الْمُْرسه

253. આ પયગુંબરો છે, જેમના માુંથી અમે 

કેટલાકને કેટલાક પર મહાનિા આપી છે, િેઓ 

માુંથી કેટલાક સાથે અલ્લાહએ વાિ કરી છે 

અને કેટલાકના દરજ્જા વિારી દીિા છે અને 

અમે ઇસા લબન મરયમને સ્પટટ તનશાનીઓ 

આપી અને રૂહ લ ્ક દૂસ વડે િેમની મદદ કરી, 
જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો િો િે 

પયગુંબરોને આવી ગયા પછી લોકો 
અંદરોઅંદર ઝઘડો ન કરિા, જ્યારે કે િેમની 
પાસે સ્પટટ આદેશો પણ આવી ગયા હિા, િે 

લોકોએ મિભેદ કયો, િેઓ માુંથી કેટલાક િો 
ઇમાન લાવયા અને કેટલાક ઇન્કાર કયો અને 

જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો િો આ લોકો 
અંદરોઅંદર ન ઝઘડિા, પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલા જે ઇચ્છે છે, િે કરે છે. 

ُسُل  تِلْكه  لْنها الَرُ ُهْم  فهَضه   بهْعض     عهلَٰ  بهْعضه
 ْ هلَهمه  َمهْن  ِمْٰنُ ُ  ك فهعه  اّلَلَٰ ُهْم  وهره   بهْعضه
ت     تهیْنها  دهرهجَٰ اَٰ ْریهمه  ابْنه  ِعْيسه  وه   مه
ِت  هُ  الْبهیَِنَٰ هیَهْدنَٰ ا لهوْ   الُْقُدِس    ِبُرْوِح  وه   وه
ٓاءه  ُ  شه ا اّلَلَٰ ْ  الَهِذیْنه  اقْتهتهله  مه  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
 ْ ا بهْعدِ  َمِنٌۢ ْتُهُم  مه ٓاءه ُت  جه َِٰكِن  الْبهیَِنَٰ ل   وه

ْ  اْختهلهُفْوا مهنه  َمهْن  فهِمْٰنُ ْ  اَٰ ِمْٰنُ   َمهْن  وه
لهوْ   كهفهره    ٓاءه  وه ُ  شه ا اّلَلَٰ َِٰكَنه  اقْتهتهلُْوا  مه ل   وه
ه  ُل  اّلَلَٰ ا یهْفعه  یُِریُْدن  مه

254. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જે કુંઈ પણ અમે 

િમને આપી રાખ્્ ું છે િેમાુંથી દાન કરિા રહો, 
આ પહલેા કે િે દદવસ આવી જાય જેમાું ન 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هنِْفُقْوا اَٰ ُكْم  ِممَها ا زهقْنَٰ  ره
ه  قهْبِل  َمِْن  ه  ْن ا   وهَله  فِْيهِ  بهْيع   ََله  یهْوم   یَهاِْٰت
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વેપાર છે ન તમત્રિા અને ન િો ભલામણ, અને 

ઇન્કારીઓ જ અત્યાચારી છે. 

ة     ُخلَهة  َوهَله  فهاعه الْكَِٰفُرْونه   شه   ُهُم  وه
لِمُْونه   الَظَٰ

255. અલ્લાહ તસવાય કોઈ જ ઇલાહ નથી, જે 

હુંમેશાથી જીતવિ છે અને સૌને સુંભાળી 
રાખનાર છે, જેને ન ઉંઘ આવે છે ન તનિંદ્રા, 
આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ પણ છે, દરેક 

િેન ું જ છે કોણ છે, જે િેની પરવાનગી વગર 

િેની સામે ભલામણ કરી શકે? જે કુંઈ લોકોની 
સામે છે, િે િેને પણ જાણે છે અને જે કુંઈ 

િેમનાથી અદ્રશ્ય છે, િેને પણ જાણે છે, િેઓ 

િેના જ્ઞાન માુંથી કોઇ વસ્ત નો ઘેરાવ નથી કરી 
શકિા પરુંત   જેટલ ું િે ઇચ્છે, િેની ક રસીની 
ચોડાઇએ િરિી અને આકાશને ઘેરી રાખ્યા છે 

અને અલ્લાહ િઆલા િેની દેખરેખથી થાકિો 
નથી, િે િો ઘણો જ મહાન અને ઘણો જ મોટો 
છે. 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا َُ   ُهوه   اََِله  اِل هلْحه ۬   ا َيُْوُم    َله   الْقه
ا لهه    نهْوم     ِسنهة  َوهَله  تهاُْخُذه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ  الَسه
ا مه ْن   اَْلهْرِض    ِف  وه   یهْشفهعُ  الَهِذْی  ذها مه

هْ   ا یهْعلهُم   ِباِذْنِه     اََِله  ِعْنده هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه  ا
ا مه لْفهُهْم    وه ء   یُِحْيُطْونه  وهَله   خه ْ   َمِْن  ِبَشه
ٓاءه    ِبمها اََِله  عِلِْمه      ُكْرِسَيُهُ  وهِسعه   شه

وَِٰت  مَٰ ا    یـه ُْودُه   وهَله   وهاَْلهْرضه    الَسه   ِحْفُظُهمه
ِلَُ وهُهوهالْ  ِظْيُم  عه  الْعه

256. દીન બાબિે કોઇ બળજબરી નથી, 
દહદાયિ ગ મરાહીના બદલામાું સ્પટટ થઈ ગઈ 

છે, જેણે િાગિૂનો ઇન્કાર કયો અને અલ્લાહ 

પર ઈમાન લાવયો, િેણે મજબ િ કડાને પકડી 
લીિો, જે ક્યારેય નહી ત ટે અને અલ્લાહ 

િઆલા સાુંભળવાવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

اهه  َله   ْكره ۬   ِف  اِ یِْن   ه  قهْد   الَدِ ْشُد  تَهبهَيه  الَرُ
َِ    ِمنه  اُغْوِت  یَهْكُفرْ  فهمهْن   الْغه  ِبالَطه

 ْ یُْؤِمنٌۢ ِ  وه كه  فهقهدِ  ِباّلَلَٰ   ِبالُْعْروهةِ  اْستهمْسه
امه  َله   الُْوثْقَٰ    ا    انِْفصه ُ   لههه ِمْيع   وهاّلَلَٰ   سه
 عهِلْيم  

257. અલ્લાહ િે લોકોનો દોસ્િ છે, જેઓ 

ઈમાન લાવયા, િે િેઓને (કૂફર અને તશકગના) 
અંિકાર માુંથી કાઢી પ્રકાશ િરફ લઇ આવે છે 

અને જે લોકોએ કૂફર ક્ ું િેમનો દોસ્િ િાગિૂ 

 ُ هّلَلَٰ ِلَُ  ا ُنْوا    الَهِذیْنه  وه مه  َمِنه  یُْخِرُجُهْم   اَٰ
لُمَِٰت  ۬   اِله  الَظُ الَهِذیْنه   النَُوِْر   ا وه  كهفهُرْو 
ٓـ ُُهُم  هْولِيَٰ اُغْوُت    ا  َمِنه  یُْخِرُجْونهُهْم   الَطه
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છે, િે િેઓને પ્રકાશ માુંથી કાઢી અંિકાર િરફ 

લઇ જાય છે, આ લોકો જહન્નમી છે, જે હુંમેશા 
િેમાુંજ પડયા રહશેે. 

ِت    اِله  النَُوْرِ  لُمَٰ َٰٓى ِكه   الَظُ ُب  اُول   اهْصحَٰ
ا ُهْم   النَهاِر    ن  فِْيهه لُِدْونه  خَٰ

258. શ ું િમે િે વયક્તિને નથી જોયો, જે 

સામ્રાજ્ય પામી ઇબ્રાહીમ સાથે િેના પાલનહાર 

તવશે ઝગડો કરી રહ્યો હિો, જ્યારે ઇબ્રાહીમે િે 

વયક્તિ (નમર દ)ને કહ્ ું કે મારો પાલનહાર િો 
િે છે જે જીતવિ કરે છે અને મતૃ્્  આપે છે, િે 

કહવેા લાગ્યો કે હ ું પણ જીતવિ કર  છું અને મતૃ્્  
આપ  છું, ઇબ્રાહીમે કહ્ ું અલ્લાહ િઆલા સયૂગને 

પવૂગ દદશા માુંથી કાઢે છે ત ું િેને પશ્ર્ચચમ દદશા 
માુંથી કાઢી બિાવ, હવે િો િે ઇન્કારી 
અચુંબામાું પડી ગયો અને અલ્લાહ િઆલા 
અત્યાચારીઓને માગગદશગન નથી આપિો. 

هلهْم  ٓاَجه  الَهِذْی  اِله  تهره  ا بَِه    ِفْ  ه مه اِبْرَٰ  حه  ره
هْن  ىهُ  ا تَٰ ُ  اَٰ ُم  قهاله  اِذْ   الْمُلْكه    اّلَلَٰ ه  ه  اِبْرَٰ َبِ  ره

یُِمْيُت    یُْح   الَهِذْی  هنها قهاله   وه   اُْح   ا
اُِمْيُت    ُم  قهاله   وه ه  ه  فهاَِنه  اِبْرَٰ ْ  اّلَلَٰ  یهاِْٰت

مِْس  ا فهاِْت  الْمهْشِرِق  ِمنه  ِبالَشه  ِمنه  ِبهه
ُ   كهفهره    الَهِذْی  فهُبِهته  الْمهْغِرِب    َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه   الْقهْومه  یهْهِدی  الَظَٰ

259. અથવા િે વયક્તિને નથી જોયો, જે િે 

વસ્િી માુંથી પસાર થયો જે છિ પર ઉંિી પડી 
હિી, િે કહવેા લાગ્યો િેના મતૃ્્  પછી અલ્લાહ 

િઆલા િેને કેવી રીિે જીતવિ કરશે ? િો 
અલ્લાહ િઆલાએ િેને સો વર્ગ સ િી મતૃ્્  
આપ્્ ું, પછી િેને જીતવિ કરી પ છ્ ું, કેટલો 
સમયગાળો િારા પર પસાર થયો ? કહવેા 
લાગ્યો એક દદવસ અથવા િો દદવસ નો થોડોક 

ભાગ, ફરમાવ્ ું પરુંત   ત ું સો વર્ગ સ િી પડી 
રહ્યો, પછી હવે ત ું િારા ભોજન સામગ્રીને જો, 
જે થોડ ુંક પણ ખરાબ નથી થ્ ું અને પોિાના 
ગિેડાને પણ જોવો, અમે િને લોકો માટે એક 

તનશાની બનાવીએ છીએ, ત ું જો કે હાડકાઓને 

هوْ  هالَهِذْی  ا َره  ك اِویهة   قهْریهة  َوهِِهه  عهلَٰ  مه   خه
ا    عهلَٰ  هَنَٰ  قهاله   ُعُرْوِشهه ِذهِ  یُْح   ا ُ  هَٰ  اّلَلَٰ
ا    بهْعده  ْوتِهه اتههُ   مه ُ  فهاهمه   ثَُمه  عهام   ِمائهةه  اّلَلَٰ
ثهه      یهْوًما  لهِبثُْت  قهاله   لهِبثْته    كهْم  قهاله   بهعه
هوْ    م  عها  ِمائهةه  لَهِبثْته  بهْل  قهاله   یهْوم     بهْعضه  ا

اِمكه  اِلَٰ  فهانُْظرْ  عه اِبكه  طه ره   لهْم  وهشه
نَهْه    نُْظرْ   یهتهسه لهكه  ِحمهاِركه  اِلَٰ  وها لِنهْجعه   وه
یهةً  نُْظرْ  لَِلنَهاِس  اَٰ اِم  اِله  وها   كهْيفه  الِْعظه

ا    نهْكُسْوهها ثَُمه  نُْنِشُزهها ه  فهلهمَها  لهْحمً  تهبهَيه
هعْلهُم  قهاله   لهه     هَنه  ا ه  ا ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ   َشه

 قهِدیْر  
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કેવી રીિે ઉઠાવીએ છીએ, પછી િેના પર માુંસ 

ચઢાવીએ છીએ, જ્યારે આ બધ ું ચોખ્ખ ું થઇ 

ગ્ ું િો કહવેા લાગ્યો હ ું જાણ ું છું કે અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

260. અને જ્યારે ઇબ્રાહીમે કહ્ ું કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! મને બિાવ ત ું મિૃકોને કેવી રીિે 

જીતવિ કરીશ ? (અલ્લાહ િઆલાએ) કહ્ ું શ ું 
િને ઇમાન નથી ? જવાબ આપ્યો ઇમાન િો છે 

પરુંત   માર  હૃદય સુંત  ટટ થઇ જાય, ફરમાવ્ ું 
ચાર પુંખીઓ લઇ લો, િેઓના ટ કડા કરી 
નાખો, પછી દરેક પવગિ પર િેનો એક એક 

ટ કડો મ કી દો, પછી િેને પોકારો, િમારી પાસે 

દોડીને આવી જશે અને જાણી લો કે અલ્લાહ 

િઆલા તવજયી, દહકમિોવાળો છે. 

اِذْ  ُم  قهاله  وه ه  َبِ  اِبْرَٰ هِرِنْ  ره   ُتْحِ  كهْيفه  ا
لهْم  قهاله   الْمهْوٰتَٰ    هوه  بهلَٰ  قهاله   ُتْؤِمْن    ا
َِٰكْن  ل َنه   وه ةً  فهُخذْ  قهاله   قهلِْبْ    لَِيهْطمهى ِ هْربهعه  ا
ْْیِ  َمِنه  ْل  ثَُمه  اِلهْيكه  فهُصْرُهَنه  الَطه   اْجعه
بهل   كَُلِ  عهلَٰ   ادُْعُهَنه  ثَُمه  ُجْزًءا َمِْنُهَنه  جه

ْعًيا    یهاْتِیْنهكه  هَنه  وهاعْلهْم   سه ه  ا ِزیْز   اّلَلَٰ   عه
ن  ِكْيم   حه

261. જે લોકો પોિાન ું િન અલ્લાહ િઆલાના 
માગગમાું ખચગ કરે છે િેન ું ઉદાહરણ િે દાણા જેવ ું 
છે જેમાુંથી સાિ ડાળખીઓ નીકળે અને દરેક 

ડાળખીમાું સો દાણા હોય અને અલ્લાહ િઆલા 
જેને ઇચ્છે વિારીને આપે અને અલ્લાહ 

િઆલા સવગગ્રાહી અને જ્ઞાનવાળો છે. 

ثهُل  هْموهالههُ  یُْنِفُقْونه  الَهِذیْنه  مه   ِفْ  ْم ا
ِبْيِل  ِ  سه بَهة   كهمهثهِل  اّلَلَٰ هنٌْۢبهتهْت  حه ْبعه  ا   سه
نهاِبله  ُْبلهة    كَُلِ  ِفْ  سه بَهة     َمِائهةُ  ُسنٌۢ ُ   حه   وهاّلَلَٰ
ِعُف  ٓاُء    لِمهْن  یُضَٰ ُ   یَهشه عهِلْيم    وهاِسع    وهاّلَلَٰ
 

262. જે લોકો પોિાન ું િન અલ્લાહ િઆલાના 
માગગમાું ખચગ કરે છે ત્યાર પછી ન િો ઉપકાર 

દશાગવે છે અને ન િો િકલીફ આપે છે, િેઓનો 
બદલો િેમના પાલનહાર પાસે છે, િેઓ પર ન 

િો ભય હશે અને ન િો િેઓ તનરાશ થશે. 

هلَهِذیْنه  هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  ا ِبْيِل   ِفْ  ا   سه
 ِ ا   یُتِْبُعْونه  َله  ثَُمه  اّلَلَٰ هنْفهُقْوا مه ًنا َوهَله   ا   مه
هْجُرُهْم  لَهُهْم   اهذًی    بَِِهْم    ِعْنده  ا  وهَله   ره
ْوف   ْ  خه نُْونه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه
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263. નમ્રિાથી વાિ કરવી અને માફ કરી દેવા 
િે એવા દાનથી ઉત્તમ છે જેના પછી િકલીફ 

આપવામાું આવે અને અલ્લાહ િઆલા 
બેતનયાઝ (તનરપેક્ષ), િૈયગવાન છે. 

ة    َمهْعُرْوف   قهْول   ْغِفره مه ْْی   وه   َمِْن  خه
قهة   ده ا   صه هذًی    یَهتْبهُعهه ُ   ا ِنَ   وهاّلَلَٰ لِْيم   غه حه
 

264. હ ેઇમાનવાળાઓ ! પોિાના દાનને 

ઉપકાર દશાગવી અને િકલીફ પહોંચાડી 
બરબાદ ન કરો, જેવી રીિે િે વયક્તિ પોિાન ું 
િન લોકોના દેખાડા માટે ખચગ કરે અને ન 

અલ્લાહ િઆલા પર ઇમાન િરાવે અને ન િો 
કયામિ પર, િેન ું ઉદાહરણ િે સાફ પત્થર જેવ ું 
છે જેના પર થોડીક માટી હોય પછી િેના પર 

પ ટકળ વરસાદ પડે અને િે િેને અત્યુંિ સાફ 

અને સખિ છોડી દે, િે દેખાડો કરનારને 

પોિાની કમાણી માુંથી કુંઇ પણ હાથ નથી 
આવત ું અને અલ્લાહ િઆલા કાદફરોને માગગ 
નથી બિાવિો. 

ا ُنْوا یْنه الَهذِ  یَٰ اهیَُهه مه قَِٰتكُْم  ُتْبِطلُْوا َله  اَٰ ده  صه
هالَهِذْی   وهاَْلهذَٰی    ِبالْمهَنِ  الهه   یُْنِفُق  ك  مه
ِ  یُْؤِمُن  وهَله  النَهاِس  ِرئهٓاءه  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   وه
ْفوهان   كهمهثهِل  فهمهثهلُه    اَْلَِٰخِر     عهلهْيهِ  صه
اب   ابهه   ُتره كهه   وهاِبل   فهاهصه ه لًْدا    فهَته  َله   صه

ء   عهلَٰ  ْقِدُرْونه یه  ْ ُبْوا    َمِمَها َشه ُ   كهسه   وهاّلَلَٰ
 الْكَِٰفِریْنه  الْقهْومه  یهْهِدی َله 

265. િે લોકોન ું ઉદાહરણ, જે પોિાન ું િન 

અલ્લાહ િઆલાની ખ શી ઇચ્છિા, હૃદયની 
ખ શી અને તવચવાસ સાથે ખચગ કરે છે િે બગીચા 
જેવ  છે, જે ઉંચાઇ પર હોય અને પ ટકળ વરસાદ 

િેના પર પડે અને િે પોિાન ું ફળ બમણ ું આપે 

અને જો િેના પર વરસાદ ન પણ પડે િો 
ફુવારો જ પ રિો છે અને અલ્લાહ િમારા 
કાયોને જોઇ રહ્યો છે. 

ثهُل  مه هْموهالهُهُم  یُْنِفُقْونه  الَهِذیْنه  وه  ا
ٓاءه  اِت  ابِْتغه ِ  مهْرضه تهثِْبیًْتا اّلَلَٰ   َمِْن  وه

هنُْفِسِهْم  نَهة    كهمهثهِل  ا بْوهة   جه ا ِبره ابههه  اهصه
ا فهاَٰتهْت  وهاِبل    لَهْم  فهاِْن   ِضْعفهْيِ    اُكُلههه
ا َل     وهاِبل   یُِصْبهه ُ   فهطه  تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ
 بهِصْْی  

266. શ ું િમારા માુંથી કોઇ પણ એવ ું ઇચ્છે છે કે 

િેનો ખજ રી અને દ્રાક્ષનો બગીચો હોય, જેમાું 
નહરેો વહી રહી હોય અને દરેક પ્રકારના ફળો 

هیهوهدَُ  ُدُكْم  ا هْن  اهحه نَهة   لهه   تهُكْونه  ا   َمِْن  جه
هْعنهاب   ا ِمْن  تهْجِرْی  نَهِخْيل  َوها  تهْحِتهه
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હોય, િે વયક્તિન ું ઘડપણ આવી ગ્ ું હોય, 

િેના નાના નાના બાળકો પણ હોય અને 

અચાનક બગીચાને લ ૂુંનો વુંટોળ લાગી જાય 

જેમાું આગ પણ હોય, બસ ! િે બગીચો બળી 
જાય, આવી જ રીિે અલ્લાહ િઆલા િમારા 
માટે આયિો બયાન કરે છે જેથી િમે લચિંિન-

મનન કરો. 

ُر    ا لهه    اَْلهنْهَٰ ِت    كَُلِ  ِمْن  فِْيهه   الثَهمهرَٰ
ابههُ  اهصه ُ  وه لهه   الِْكَبه یَهة   وه فهٓاُء     ذَُرِ  ُضعه
ا   ابههه ار   فهاهصه قهْت    نهار   فِْيهِ  اِْعصه ه   فهاْحَته
لِكه  ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ لَهُكْم  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  اّلَلَٰ   لهعه

ن  َكهُرْونه  تهتهفه

267. હ ેઇમાનવાળાઓ ! પોિાની પતવત્ર 

કમાણી અને િરિી માુંથી િમારા માટે અમારી 
કાઢેલી વસ્ત ઓ ખચગ કરો, િેમાુંથી ખરાબ 

વસ્ત ઓને ખચગ કરવાનો ઇરાદો ન કરશો, જો કે 

િે જ વસ્ત  જો િમને આપવામાું આવે િો િમે 

પસુંદ ન કરો, હાાઁ આંખો બુંિ કરી લઈ લો (િો 
વાિ અલગ છે). જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા 
બેતનયાઝ (તનરપેક્ષ) અને ગ ણવાન છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هنْ  اَٰ ِت   ِمْن  ِفُقْواا یَِبَٰ   طه
ا ْبُتْم  مه ِممَها   كهسه ْجنها وه هْخره   َمِنه  لهُكْم  ا

ِبْيثه  تهيهمَهمُوا وهَله  اَْلهْرِض    ِمْنهُ  الْخه
لهْسُتْم   ُتْنِفُقْونه  هْن  اََِله   ِباَِٰخِذیْهِ  وه   ا
ا  فِْيِه    ُتْغِمُضْوا هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا ِنَ   اّلَلَٰ   غه
ِمْيد    حه

268. શેિાન િમને લાચારીથી બીવડાવે છે 

અને તનલગજિાનો આદેશ આપે છે અને અલ્લાહ 

િઆલા િમને પોિાની માફી અને કૃપાન ું 
વચન આપે છે. અલ્લાહ િઆલા સવગગ્રાહી અને 

જ્ઞાનવાળો છે. 

ُن  ْيطَٰ هلَشه یهاُْمُرُكْم  الْفهْقره  یهِعُدُكُم  ا   وه
ٓاِء    ُ   ِبالْفهْحشه ةً  یهِعُدُكْم  وهاّلَلَٰ ْغِفره  َمِْنهُ  َمه

فهْضًل    ُ   وه  عهِلْيم  ۬   وهاِسع   وهاّلَلَٰ

269. િે જેને ઇચ્છે દહકમિ અને બ ધ્િી આપે છે 

અને જે વયક્તિને દહકમિ અને બ ધ્િી 
આપવામાું આવે િેને ઘણી જ મોટી ભલાઇ 

આપવામાું આવી અને તશખામણ ફકિ 

બ ધ્િીશાળી જ પ્રાપ્િ કરે છે. 

ْن  الِْحكْمهةه  یَُْؤِٰت  ٓاُء    مه ْن   یَهشه مه  یَُْؤته  وه
ا اُْوِٰته  فهقهْد  الِْحكْمهةه  ْْیً ا    خه ِثْْیً ا  كه مه   وه
َكهرُ   اَْلهلْبهاِب  اُولُوا اََِله   یهَذه
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270. અને જે કુંઈ પણ (અલ્લાહના માગગમાું) 
ખચગ કરશો, અથવા કુંઇ નઝર માનો, િેને 

અલ્લાહ િઆલા ખ બ જ સારી રીિે જાણે છે 

અને અત્યાચારીઓની મદદ કરનાર કોઇ નથી. 

مه  هنْفهْقُتْم  ا  وه هوْ  نَهفهقهة   َمِْن  ا ْرُتْم  ا   َمِْن  نهذه
ه  فهاَِنه  نَهْذر   ا  یهْعلهمُه     اّلَلَٰ مه لِِمْيه  وه   ِمْن  لِلَظَٰ

ار   هنْصه  ا

271. જો િમે દાનને જાહરે કરો િો પણ સારૂ છે 

અને જો િમે િેને છપી રીિે લાચારોને આપી 
દો િો આ િમારા માટે ઉત્તમ છે, (આ પ્રમાણેના 
દાન) િમેં આપિા રહશેો િો અલ્લાહ િઆલા 
િમારી મ સીબિોને દૂર કરી દેશે, અલ્લાહ 

િઆલા િમારી બ રાઈનો કફફારો બનાવી દેશે 

અને અલ્લાહ િઆલા િમારા દરેક કાયોની 
ખબર રાખનાર છે. 

قَِٰت  ُتْبُدوا اِْن  ده اِْن   ِِهه    فهِنِعمَها الَصه  وه
ُتْؤُتْوهها ُتْخُفْوهها ٓاءه  وه ْْی   الُْفقهره  فهُهوهخه
رُ   لَهُكْم    یُكهَفِ ْنُكْم  وه اَٰتِكُْم     َمِْن  عه َيِ   سه
 ُ ِبْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ  خه

272. હ ેપયગુંબર ! િેઓને દહદાયિ પર 

લાવવા િમારા તશરે નથી, પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલા જેને ઈચ્છે િેને દહદાયિ આપે છે, િમે 

જે સારી વસ્ત  અલ્લાહના માગગમાું આપશો િેનો 
ફાયદો પોિે જ પામશો, િમારે ફકિ અલ્લાહ 

િઆલાની ખ શી માટે જ ખચગ કરવ ું જોઇએ, િમે 

જે કુંઇ પણ િન ખચગ કરશો િેનો પ રે પ રો 
બદલો િમને આપવામાું આવશે અને િમારો 
અતિકાર મારવામાું નહી આવે. 

ىُهْم  عهلهْيكه  لهیْسه  َِٰكَنه  ُهدَٰ ل ه  وه  یهْهِدْی  اّلَلَٰ
ْن  ٓاُء    مه ا  یَهشه مه ْْی    ِمْن  ُتْنِفُقْوا وه   خه

ا  فهِلهنُْفِسكُْم    مه ٓاءه  اََِله  ُتْنِفُقْونه  وه   ابِْتغه
ِ    وهْجهِ  ا  اّلَلَٰ مه ْْی   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وه   یَُوهَفه  خه

هنُْتْم  اِلهْيُكْم  ا  ُتْظلهمُْونه  َله  وه

273. દાનનો અતિકાર ફકિ લાચારો માટે જ 

છે, જે અલ્લાહના માગગમાું રોકી દેવામાું આવયા, 
જે શહરેમાું હરી ફરી નથી શકિા, અણસમજ ું 
લોકો િેઓના સવાલ ન કરવાના કારણે િેઓને 

િનવાન સમજે છે િમે િેઓના મ ખો જોઇ, 

િેમને કપાળોથી ઓળખી લેશો િેઓ લોકોને 

ٓاءِ  ِبْيِل  ِفْ  اُْحِصُرْوا الَهِذیْنه  لِلُْفقهره   سه
 ِ ْربًا یهْستهِطْيُعْونه  َله  اّلَلَٰ   اَْلهْرِض ؗ  ِف  ضه

 ُ ُُبُ اِهُل  یهْحسه هْغِنيهٓاءه  الْجه  ِمنه  ا
َفُِف     َله   ِبِسْيمَٰهُىْ    تهْعِرفُُهْم   الَتهعه
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સામેથી સવાલ નથી કરિા, િમે જે કુંઇ િન 

ખચગ કરો િો અલ્લાહ િઆલા િેને 

જાણવાવાળો છે. 

ا    النَهاسه  یهْسـ هلُْونه  افً ا  اِلْحه مه   ُتْنِفُقْوا وه
ْْی   ِمْن  ه  فهاَِنه  خه ن  ِبه   اّلَلَٰ  عهِلْيم 

274. જે લોકો પોિાનો માલ રાિ-દદવસ છપી 
અને ખ લ્લી રીિે ખચગ કરે છે, િેઓ માટે િેમના 
પાલનહાર પાસે બદલો છે અને ન િો િેઓને 

ભય હશે અને ન િો કોઈ ગમ હશે. 

هلَهِذیْنه  هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  ا   ِبالَهْيِل  ا
ارِ  نِيهةً  وهالنَههه هْجُرُهْم  فهلهُهْم  ِسًرا َوهعهله  ا
بَِِهْم    ِعْنده  ْوف   وهَله   ره ْ   خه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ

نُْونه ر   یهْحزه

275. (આ લોકો તવપરીિ) જે લોકો વયાજ ખાઈ 

છે, િે લોકો એવા માણસની જેમ ઉભા હશે કે 

જેને શેિાને પોિાના સ્પશગથી ધનૂી બનાવી 
દીિો હોય, આ એટલા માટે કે આ લોકો કહિેા 
હિા કે વેપાર પણ વયાજની માફક જ છે, પરુંત   
અલ્લાહ િઆલાએ વેપારને હલાલ અને 

વયાજને હરામ ક્ ગ, જે વયક્તિ પોિાની પાસે 

આવેલી અલ્લાહ િઆલાની તશખામણ સાુંભળી 
રોકાઇ ગયો, િેના માટે િે છે જે પસાર થઇ ગઇ 

અને િેન ું પદરણામ અલ્લાહ પાસે જ છે, અને જે 

ફરી બીજીવાર (વયાજ િરફ) ફયો િો િેઓ જ 

જહન્નમી છે, આવા લોકો હુંમેશા િેમાું રહશેે. 

هلَهِذیْنه  بَٰوا یهاْكُلُْونه  ا   اََِله  یهُقْوُمْونه  َله  الَرِ
بَهُطهُ  الَهِذْی  یهُقْوُم  كهمها ُن  یهتهخه ْيطَٰ   الَشه
لِ   الْمهَسِ    ِمنه  َهُهْم  كه ذَٰ ا  ِباهن  اِنَهمها قهالُْو 

بَٰوا    ِمثُْل  الْبهْيعُ  َله   الَرِ اهحه ُ  وه   الْبهْيعه  اّلَلَٰ
مه  َره بَٰوا    وهحه ه   فهمهْن   الَرِ ٓاءه ة   جه ْوِعظه  َمِْن  مه
بَِه   ا فهلهه   فهانْتههَٰ  َره لهفه    مه هْمُره     سه ا   اِله  وه
   ِ مهْن   اّلَلَٰ َٰٓى ِكه  عهاده  وه ُب  فهاُول   النَهاِر    اهْصحَٰ
ا ُهْم  لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

276. અલ્લાહ િઆલા વયાજ ને ખિમ કરે છે 

અને સદકાને વિારે છે અને અલ્લાહ િઆલા 
કોઇ કૃિધ્ન અને પાપીથી મોહલબિ નથી 
કરિો. 

ُق  ُ  یهمْحه بَٰوا اّلَلَٰ یُْرِب  الَرِ قَِٰت    وه ده  الَصه
 ُ َفهار   كَُله  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ ثِْيم   كه ه  ا

277. તનિઃશુંક જે લોકો ઇમાન લાવયા અને 

સદકાયો કયાગ નમાજોની પાબુંદી કરી અને 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
هقهاُموا ا َٰوةه  وه ل تهُوا الَصه اَٰ كَٰ  وه   لهُهْم  وةه الَزه
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ઝકાિ આપી, િેઓન ું બદલો િેમના પાલનહાર 

પાસે છે, િેઓ પર ન કોઇ ભય છે અને ન િો 
કોઈ ગમ. 

هْجُرُهْم  بَِِهْم    ِعْنده  ا ْوف   وهَله   ره ْ  خه  عهلههْْیِ
نُْونه  ُهْم  وهَله   یهْحزه

278. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહથી ડરિા રહો 
અને જે વયાજ બાકી રહી ગ્ ું છે િેને છોડી દો, 
જો િમે સાચે જ ઇમાનવાળા છો. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا ا وهذهُرْوا اّلَلَٰ   مه
بَٰ وا ِمنه  بهِقه   َمُْؤِمِنْيه   ُكنُْتْم  اِْن  الَرِ

279. અને જો િમે આ પ્રમાણે ન ક્ ું િો 
અલ્લાહ િઆલા અને િેના પયગુંબર સામે 

લડવા માટે િૈયાર થઇ જાઓ, હાાઁ જો િમે િૌબા 
કરી લો િો િમારો ખરો માલ િમારો જ છે, ન 

િમે અત્યાચાર કરો ન િમારા પર અત્યાચાર 

કરવામાું આવશે. 

لُْوا لَهْم  فهاِْن  ْرب   فهاْذهنُْوا تهْفعه ِ  َمِنه  ِبحه   اّلَلَٰ
ُسْولِه     اِْن   وهره   ُرُءْوُس  فهلهُكْم  ُتْبُتْم  وه
هْموهالِكُْم     ُتْظلهمُْونه  وهَله  تهْظلِمُْونه  َله   ا

280. અને જો કોઇ (દેવાદાર) સુંકટમાું હોય િો 
િેને સરળિા સ િી મોહલિ આપવી જોઇએ, 

અને જો (મળૂ દકિંમિ પણ) સદકો કરી દો િો 
િમારા માટે ઘણ ું જ ઉત્તમ છે જો િમે જાણિા 
હોવ. 

اِْن  هانه  وه ة   ذُوْ  ك ة   ُعْسره ة     اِلَٰ  فهنهِظره ره یْسه   مه
هْن  ا قُْوا وه َده ْْی   تهصه   ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه

 تهْعلهمُْونه 

281. અને િે દદવસથી ડરો જે દદવસે િમે સૌ 
અલ્લાહ િરફ પાછા ફેરવવામાું આવશો, અને 

દરેક વયક્તિને િેના કાયોન ું પ રેપ રો બદલો 
આપવામાું આવશે, અને િેમના પર જ લ્મ 

કરવામાું નહી આવે. 

تَهُقْوا ا ُعْونه  یهْوًما وه ِ    اِله  فِْيهِ  ُتْرجه  ثَُمه   اّلَلَٰ
ا نهْفس   كَُلُ  ُتوهَفَٰ  بهْت  َمه  َله  وهُهْم   كهسه

ن   یُْظلهمُْونه

282. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે અંદર 

અંદર એકબીજાને નક્કી કરેલ સમય સ િી 
ઉિારીની આપ-લે કરો િો િેને લખી લો, અને 

લખવાવાળા િમારી વચ્ચે ન્યાય સાથે 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ایهنُْتْم  اِذها اَٰ یْن   تهده  ِبده
ل   اِلَٰ   َمً  اهجه ْكتُُبْوهُ    َمُسه لْيهْكُتْب   فها   وه

ٌۢ  بَهیْنهُكْم  هاتِب  ْدِل  ك هاتِب   یهاْبه  وهَله  ِبالْعه   ك
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વયવહાર કરે, અને અલ્લાહ િઆલાએ જેને 

લખવાની લાયકાિ આપી હોય િો િેણે 
લખવાનો ઇન્કાર ન કરવો જોઇએ, અને જેના 
તશરે દેવ ું હશે, િે નોંિણી માટેનો જવાબદાર 

રહશેે, િે અલ્લાહથી ડરે અને લખાણમાું કુંઇ 

ઘટાડો ન કરે, હાાઁ જો દેવાદાર અણસમજ ું હોય 

અથવા અશકિ હોય અથવા લખવા માટેની 
શક્તિ ન િરાવિો હોય િો પછી િેની િરફથી 
કોઈ જવાબદાર વયક્તિ ન્યાય સાથે લખાવી દે 

અને આ બાબિે પોિાના માુંથી બે (મ સલમાન) 

પ રૂર્ોને સાક્ષી બનાવી લો, જો બે પ રૂર્ો ન હોય 

િો એક પ રૂર્ અને બે સ્ત્રીઓને બનાવી લો, જો 
િેમાુંથી એક ભલૂી જાય િો બીજો િેને યાદ 

અપાવી દે અને જ્યારે સાક્ષીઓને બોલાવવામાું 
આવે િો ઇન્કાર ન કરે, અને મામલો નાનો હોય 

કે મોટો સમયગાળો નક્કી કરી િેને લખી 
લેવામાું સ સ્િી ન કરો, અલ્લાહ િઆલા પાસે 

આ વાિ ઘણી જ ન્યાયવાળી છે અને િમે 

શુંકામાું નદહ પડો, હાાઁ જે વેપાર િુંિામાું આપ-લે 
કરો છો, અને િે િમે અંદરો અંદર રોકડ કરી લો 
છો, િેને ન લખો િો પણ કુંઈ વાુંિો નથી, અને 

સોદો કરિી વખિે પણ સાક્ષીઓ નક્કી કરી લો, 
અને લખવાવાળાને િકલીફ આપવામાું ન 

આવે, અને ન િો સાક્ષીઓને િકલીફ 

આપવામાું આવે, જો િમે આમ કરશો િો 
ગ નાહન ું કામ કરશો, અલ્લાહ િઆલાથી ડરો, 
અલ્લાહ િમને તશખવાડી રહ્યો છે અને અલ્લાહ 

هْن  ُ  عهلَهمههُ  كهمها یَهْكُتبه  ا   فهلْيهْكُتْب    اّلَلَٰ
لُْيمِْلِل  َقُ  عهلهْيهِ  الَهِذْی  وه لْیهَتهِق  الْحه ه  وه  اّلَلَٰ

بَهه   ْس  وهَله  ره ْيـ ًا    ِمْنهُ  یهْبخه هانه  فهاِْن   شه  ك
َقُ  عهلهْيهِ  الَهِذْی  ِفْيًها الْحه هوْ  سه ِعْيًفا ا هوْ  ضه  ا
هْن  یهْستهِطْيعُ  َله  لَِيُه   ُهوهفهلُْيمِْلْل  یَُِمَله  ا  وه

ْدِل    یِْن  وهاْستهْشِهُدْوا  ِبالْعه ِهْيده  ِمْن  شه
الِكُْم    ُجلهْيِ  یهُكْونها لَهْم  فهاِْن   َرِجه  ره
ُجل   ِن  فهره تَٰ ه ا ْونه  ِممَهْن  وهاْمره   ِمنه  تهْرضه

ٓاءِ  ههده هْن  الَشُ ىُهمها تهِضَله  ا ره  اِْحدَٰ َكِ   فهُتذه
ىُهمها ی    اِْحدَٰ ٓاءُ  یهاْبه  وهَله   اَْلُْخرَٰ ههده  الَشُ

ا اِذها ا وهَله   دُُعْوا    مه هْن  تهْسـ همُْو    تهْكتُُبْوهُ  ا
ا ِغْْیً هوْ  صه ا ا ِبْْیً لِه     اِلَٰ   كه لِكُْم   اهجه  ذَٰ

هقْ  ُط ا ِ  ِعْنده  سه هقْوهُم  اّلَلَٰ ا ادهةِ   وه هه اهدْنَٰ   لِلَشه  وه
هََله  ا ا هْن  اََِله   تهْرتهابُْو  ةً  تهُكْونه  ا اره ةً  تِجه اِضره  حه

ا   عهلهْيُكْم  فهلهیْسه  بهیْنهُكْم  ُتِدیُْرْونههه
هََله  ُجنهاح   ا    ا ا  تهْكتُُبْوهه هْشِهُدْو  ا  اِذها وه

ٓاَره  وهَله  تهبهایهْعُتْم  هاتِب   یُضه ۬   وهَله  ك ِهْيد      شه
اِْن  لُْوا وه َهه   تهْفعه ٌۢ  فهاِن تَهُقوا  ِبكُْم    فُُسْوق  ا   وه
ه    لَِمُكُُم   اّلَلَٰ یُعه ُ    وه ُ   اّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ   َشه

 عهِلْيم  
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િઆલા દરેક વસ્ત ને ખ બ સારી રીિે 

જાણવાવાળો છે. 

283. અને જો િમે સફરમાું હોય અને લખનાર 

ન મળે િો ગીરવી રાખી લો, હાાઁ જો અંદર અંદર 

એક બીજાથી સુંિોર્ હોય િો જેને અમાનિ 

આપવામાું આવી છે િે િેને આપી દે, અને 

પોિાના પાલનહારથી ડરવ ું જોઈએ અને 

ગવાહીને ન છપાવો અને જે વયક્તિ ગવાહી 
છપાવી લે િે પાપી છે અને જે કુંઇ પણ િમે 

કરો છો િેને અલ્લાહ િઆલા ખ બ સારી રીિે 

જાણે છે. 

اِْن  له  عهلَٰ  ُكنُْتْم  وه فهر  َوه هاتًِبا تهِجُدْوا ْم سه  ك
ة     فهِرهَٰن   ْقُبْوضه   بهْعُضكُْم  اهِمنه  فهاِْن   َمه
انهتهه   اْؤُتِمنه  الَهِذی فهلُْيؤهدَِ  بهْعًضا  اهمه
لْیهَتهِق  ه  وه بَهه     اّلَلَٰ ادهةه    تهْكُتمُوا وهَله   ره هه   الَشه
ْن  مه ا وه َهه    یَهْكُتمْهه ثِم   فهاِن ُ   قهلُْبه     اَٰ  ِبمها وهاّلَلَٰ
ن  ْونه تهْعمهلُ   عهِلْيم 

284. આકાશો અને િરિીની દરેક વસ્ત  
અલ્લાહની માલલકી હઠેળ જ છે, અને જે કુંઇ 

પણ િમારા હૃદયોમાું છે ભલે ને િમે જાહરે કરો 
અથવા િો છપાવો અલ્લાહ િઆલા િેનો 
દહસાબ િમારી પાસેથી લેશે, પછી જેને ઇચ્છશે 

િેને માફ કરી દેશે અને જેને ઇચ્છશે િેને સજા 

આપશે, અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર 

શક્તિ િરાવે છે. 

 ِ ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه اِْن   اَْلهْرِض    ِف  وه  وه
ا ُتْبُدْوا ْ   مه هنُْفِسكُْم  ِف هوْ  ا   ُتْخُفْوهُ  ا

اِسْبُكْم  ُ    ِبهِ  یُحه ٓاءُ  لِمهْن  فهيهْغِفرُ   اّلَلَٰ   یَهشه
ُب  َذِ یُعه ْن  وه ٓاُء    مه ُ   یَهشه ء   كَُلِ  لَٰ عه  وهاّلَلَٰ ْ  َشه
 قهِدیْر  

285. પયગુંબરો પર જે કુંઈ િેમના પાલનહાર 

િરફથી ઉિ્ ું, િેના પર િે પોિે પણ ઇમાન 

લાવયા અને સૌ ઇમાનવાળાઓ પર ઈમાન 

લાવયા, િેઓ અલ્લાહ િઆલા, અને િેના 
ફદરશ્િાઓ પર અને િેની દકિાબો પર અને 

િેના પયગુંબરો પર ઇમાન લાવે છે, અને કહ ે

છે કે અમે પયુંગબરો માુંથી કોઇ પયગુંબર 

વચ્ચે િફાવિ નથી કરિા, િેઓએ કહ ેછે કે 

مهنه  ُسْوُل  اَٰ ُنِْزله  ِبمها   الَره بَِه   ِمْن  اِلهْيهِ  ا   َره
الْمُْؤِمُنْونه    مهنه  كَُل    وه ِ  اَٰ كهِته    ِباّلَلَٰ َٰٓى ِ ل مه   وه

ُق  َله  وهُرُسلِه   وهُكتُِبه   د   بهْيه  نُفهَرِ   َمِْن  اهحه
ُسلِه   قهالُْوا َرُ ِمْعنها وه ا ؗ   سه ْعنه اهطه نهكه   وه ا  ُغْفره
بَهنها اِلهْيكه  ره  الْمهِصْْیُ  وه
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અમે આદેશો સાુંભળ્યા અને આજ્ઞાન ું પાલન 

ક્ ું, હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે િારી માફી 
ઇચ્છીએ છીએ અને અમને િારી જ િરફ પાછા 
ફરવાન ું છે. 

286. અલ્લાહ િઆલા કોઇ વયક્તિને િેની 
શક્તિ કરિા વિારે િકલીફ નથી આપિો, જો 
કોઈ વયક્તિ સાર ું કામ કરશે િો િેને િેનો 
બદલો જરૂર મળશે, અને જો ખોટ ું કાયગ કરશે િો 
િેની સજા િેને જ મળશે, (ઇમાનવાળાઓ 

અલ્લાહથી આ રીિે દ આ કરો) હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! જો અમારાથી ભ લચકૂ થઈ ગઈ 

હોય િો િેના પર અમારી પકડ ન કરીશ, હ ે

અમારા પાલનહાર ! અમારા પર એટલો ભાર 

ન નાખ, જે અમારા પહલેાના લોકો પર નાખ્યો 
હિો, હ ેઅમારા પાલનહાર ! જે ભાર અમે 

ઉઠાવી ન શકિા હોય, િે અમારાથી ન 

ઉઠવડાવશો,   અમને માફ કરી દે, અને અમારા 
પર દયા કર, ત ું જ અમારો માલલક છે, અમને 

કાદફરો તવર દ્ધ ત ું અમારી મદદ કરી. 

ُ  یُكهلَُِف  َله  ا    اََِله  نهْفًسا اّلَلَٰ هه ا  ُوْسعه ا لههه   مه
بهْت  ا كهسه ا وهعهلهْيهه بهْت    مه ْكتهسه بَهنها  ا  َله  ره
هوْ  نَهِسیْنها   اِْن  ُتؤهاِخْذنها   اْنها    ا بَهنها  اهْخطه  وهَله  ره
مهلْتهه   كهمها اِْصًرا عهلهیْنها   تهْحِمْل   عهله  حه
ا    ِمْن  الَهِذیْنه  بَهنها  قهْبِلنه مَِلْنها وهَله  ره ا ُتحه   مه

اقهةه  َله  نَها  وهاْعُف   ِبه     لهنها طه   لهنها   وهاْغِفرْ  عه
مْنها  هنْته  وهاْرحه َٰىنها ا ْول  عهله  فهانُْصْرنها مه
ن  الْقهْوِم   الْكَِٰفِریْنه
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આલે ઈમરાન عمران لآ  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ્- લામ-્મીમ ્  آلَمهٓ   

2. અલ્લાહ િઆલા તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, 
િે હુંમેશાથી જીતવિ અને દરેક વસ્ત ઓને કાયમ 

રાખનાર છે. 

 ُ َٰهه  َله   اّلَلَٰ َُ   ُهوه   اََِله  اِل َيُْوُم   الْحه  الْقه

3. િેણે જ િમારા પર એવી દકિાબ ઉિારી છે, 

જે સત્ય લઈને આવી, અને પહલેાની 
(દકિાબોની) પ ટટી કરનારી છે, િેણે (અલ્લાહ) 

જ િે પહલેા િૌરાિ અને ઇશ્ર્ન્જલને ઉિારવામાું 
આવી હિી. 

له  َقِ  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  نهَزه قًا ِبالْحه َدِ  لَِمها  ُمصه
یْهِ  بهْيه  له  یهده هنْزه ا ىةه  وه  الَتهوْرَٰ

 وهاَْلِنِْجْيله  

4. અને આ પહલેા (િૌરાિ અને ઇશ્ર્ન્જલ)્ જેમાું 
લોકો માટે દહદાયિ હિી, અને (િેના પછી) 
ફુરકાન (ક રઆન મજીદ) ઉિા્ ું, (અથાગિ જે હક 

અને બાિેલમાું ફકગ  કરે છે), હવે જે લોકો 
અલ્લાહ િઆલાની આયિોનો ઇન્કાર કરે છે 

િેઓને સખિ અઝાબ મળશે, અને અલ્લાહ 

તવજયી, બદલો લેવાવાળો છે. 

له  لَِلنَهاِس  ُهًدی قهْبُل  ِمْن  هنْزه ا  وه
  ۬ ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه   الُْفْرقهانه     اّلَلَٰ

اب   لهُهْم  ِدیْد     عهذه ُ   شه ِزیْز   وهاّلَلَٰ   ذُو عه
نِْتقهام    ا

5. અલ્લાહ િે છે, જેનાથી કુંઈ પણ વસ્ત , 
ભલેને િે િરિીમાું હોય કે આકાશમાું, છૂપી 
નથી રહી શકિી. 

ه  اَِنه  ء   عهلهْيهِ  یهْخفَٰ  َله  اّلَلَٰ ْ   اَْلهْرِض  ِف  َشه
مهٓاِء   ِف  وهَله   الَسه
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6. િે જ માાઁ ના પેટમાું િમારા મખૂોને જેવી રીિે 

ઇચ્છે છે િેવી રીિે બનાવે છે, િેના તસવાય કોઇ 

સાચો ઇલાહ નથી, િે તવજયી છે, દહકમિવાળો 
છે. 

وَُِرُكْم  ُهوهالَهِذْی  اِم  ِف  یُصه   كهْيفه  اَْلهْرحه
ٓاُء    َٰهه  َله    یهشه ِزیْزُ  اََِله  اِل ِكْيُم  ُهوهالْعه الْحه
 

7. િે જ અલ્લાહ િઆલા છે, જેણે િમારા પર 

દકિાબ ઉિારી, જેમાું કેટલીક આયિો િો 
મ હકમ ્(સ્પટટ) આયિો છે, અને આ જ આયિો 
દકિાબની મળૂ્  છે, અને કેટલીક સુંદદગ્િ 

આયિો છે, બસ ! જે લોકોના હૃદયોમાું આડાઇ 

છે િે િો આ (દકિાબ) ની સુંદદગ્િ આયિોની 
પાછળ લાગી જાય છે, અને િેઓ પોિાની 
મનેચ્છા પ્રમાણે અથગઘટન કરે છે, પરુંત   િે 

આયિોનો સાચો અથગ અલ્લાહ તસવાય કોઈ 

જાણત ું નથી, અને સચોટ જ્ઞાની એવ ું જ કહ ેછે કે 

અમે િો આના પર (સુંદદગ્િ આયિો પર) 

ઇમાન લાવી ચ કયા, સુંપણૂગ આયિો અમારા 
પાલનહાર િરફથી છે અને તશખામણ િો ફકિ 

બ ધ્િીશાળી લોકો જ પ્રાપ્િ કરે છે. 

له  ُهوهالَهِذْی   هنْزه یَٰت   ِمْنهُ  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  ا  اَٰ
ِب  اَُمُ  ُهَنه  َمُْحكهمَٰت   رُ   الِْكتَٰ   وهاُخه
ت     ِبهَٰ ا  ُمتهشَٰ  زهیْغ   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  فهاهَمه
ا فهيهتَهِبُعْونه  ابههه  مه ٓاءه  ِمْنهُ  تهشه  ابِْتغه
ٓاءه  الِْفتْنهةِ  ۬   وهابِْتغه ا  تهاِْویْلِه  ر مه   یهْعلهُم  وه
۬   اََِله  تهاِْویْلهه    ُر ِسُخْونه   اّلَلَٰ  الِْعلِْم  ِف  وهالَرَٰ
نَها یهُقْولُْونه  مه بَِنها    ِعْندِ  َمِْن  كَُل    ِبه     اَٰ   ره
ا مه َكهرُ  وه  اَْلهلْبهاِب   اُولُوا اََِله   یهَذه

8. (અને આમ દ આ કરે છે) કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! અમને દહદાયિ આપ્યા પછી 
અમારા હૃદયોને ગેરમાગે ન દોરીશ અને અમને 

િારી પાસેથી કૃપા આપ, તનિંશુંક ત ું જ ઘણ ું જ 

આપનાર છે. 

بَهنها یْتهنها اِذْ  بهْعده  قُلُْوبهنها ُتِزغْ  َله  ره   ههده
ْحمهًة    لَهُدنْكه  ِمْن  لهنها وهههْب  نَهكه   ره هنْته  اِ  ا

 الْوههَهاُب 

9. હ ેઅમારા પાલનહાર ! ત ું ખરેખર લોકોને 

એક દદવસે ભેગા કરવાવાળો છે, જેના 
આવવામાું કોઇ શુંકા નથી, તનિંશુંક અલ્લાહ 

િઆલા વચનભુંગ નથી કરિો. 

بَهنها   اِمعُ  اِنَهكه  ره یْبه  ََله  لِيهْوم   النَهاِس  جه   ره
ه  اَِنه   فِْيِه    ادهن  یُْخِلُف  َله  اّلَلَٰ  الِْمْيعه
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10. જે લોકો કાદફર છે, અલ્લાહ પાસે ન િો 
િેઓન ું િન કુંઈ પણ કામમાું આવશે અને ન િો 
પોિાના બાળકો કામમાું આવશે, અને આ જ 

લોકો જહન્નમના ઇંિણ છે. 

ْ  ُتْغِنه  لهْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه    عهْٰنُ
هْموهالُُهْم  دُُهْم  وهَله   ا هْوَله ِ  َمِنه  ا ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
َٰٓى ِكه  اُول  النَهاِر   وهقُْودُ  ُهْم  وه

11. જેવ ું કે દફરઔનના સુંિાનોની ક્સ્થિી થઇ 

અને િેઓની, જે િેઓ પહલેા હિા, િેઓએ 

અમારી આયિોને જ ઠલાવી, િો અલ્લાહ 

િઆલાએ પણ િેઓને િેઓના પાપોના કારણે 
પકડી લીિા અને અલ્લાહ િઆલા સખિ 

અઝાબ આપનાર છે. 

اِْب  ِل  كهده ْونه    اَٰ الَه   فِْرعه  ِمْن  ِذیْنه وه
بُْوا  قهْبِلِهْم    َذه ُهُم   ِباَٰیَِٰتنها    كه ذه ُ  فهاهخه   اّلَلَٰ

ُ   ِبُذنُْوِبِهْم    ِدیُْد  وهاّلَلَٰ  الِْعقهاِب  شه

12. િમે કાદફરોને કહી દો કે િમે નજીક માુંજ 

પરાસ્િ થઇ જશો અને જહન્નમ િરફ ભેગા 
કરવામાું આવશો અને િે ઘણ ું જ ખરાબ ઠેકાણ ું 
છે. 

َهِذیْنه  قُْل  ُتْغلهُبْونه  كهفهُرْوا لَِل   سه
ُرْونه  نَهمه    اِلَٰ  وهُتْحشه هه ِبْئسه   جه ادُ   وه الِْمهه

 

13. તનિંશુંક િમારા માટે િે બને્ન જૂથના 
તશખામણ છે, જેઓ બદરમાું એક બીજા સામે 

મ કાબલો કરવા માટે ઉિયાગ, એક જૂથ િો 
અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું લડી રહ્ ું હત ું અને 

બીજ ું જૂથ કાદફરોન ું હત ું, િે િેઓને પોિાની 
આંખો વડે પોિાનાથી બમણા જોઇ રહ્યા હિા 
અને અલ્લાહ િઆલા જેને ઇચ્છે પોિાની મદદ 

વડે મજબ િ કરે છે, તનિંશુંક આમાું આંખોવાળા 
માટે મોટી શીખ છે. 

هانه  قهْد  یهة   لهُكْم  ك ا    فِئهتهْيِ  ِفْ  اَٰ  فِئهة    الْتهقهته
ِبْيِل  ِفْ  ُتقهاتُِل  ِ  سه ی اّلَلَٰ ة   وهاُْخرَٰ هافِره   ك
ْونهُهْم  ْ  یَهره اْیه  َمِثْلههْْیِ ْيِ    ره ُ   الْعه   وهاّلَلَٰ
یَُِد  ْن  ِبنهْصِره   یُؤه ٓاُء    مه لِكه  ِفْ  اَِنه   یَهشه   ذَٰ
ةً  ُوِل  لهِعَْبه اِر  ََلِ  اَْلهبْصه
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14. ઇચ્છનીય વસ્ત ઓની મોહલબિ લોકો માટે 

શણગારવામાું આવી છે, જેવી રીિે સ્ત્રીઓ, 

સુંિાનો, સોના-ચાુંદીના ભેગા કરેલા 
દાગીનાઓ, તનશાનદાર ઘોડાઓ, જાનવરો, 
અને ખેિી, આ દૂતનયાના જીવનનો સામાન છે, 

અને પાછા ફરવા માટે સારૂ ઠેકાણ  િો અલ્લાહ 

િઆલા પાસે જ છે. 

وَِٰت  ُحَبُ  لِلنَهاِس  ُزیَِنه  هه  ِمنه  الَشه
ٓاءِ  الْبهِنْيه  النَِسه الْقهنهاِطْْیِ  وه   وه

ةِ الْ  ره ههِب  ِمنه  مُقهْنطه ةِ  الَذه الِْفَضه   وه
ْيِل  ةِ  وهالْخه َوهمه اِم  الْمُسه ْرِث    وهاَْلهنْعه   وهالْحه
لِكه  تهاعُ  ذَٰ وةِ  مه يَٰ ا    الْحه نْيه ُ   الَدُ ه   وهاّلَلَٰ  ِعْنده
 الْمهاَِٰب  ُحْسُن 

15. િમે લોકોને કહી દો કે શ ું હ ું િમને આના 
કરિા ઘણી ઉત્તમ વસ્ત  બિાવ ું ? 

ડરવાવાળાઓ માટે િેઓના પાલનહાર પાસે 

જન્નિો છે, જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જેમાું 
િેઓ હુંમેશા રહશેે અને પતવત્ર પત્ત્નઓ અને 

અલ્લાહ િઆલાની પ્રસન્નિા છે, દરેક બુંદાઓ 

અલ્લાહની દેખરેખ હઠેળ છે. 

ُئكُْم  قُْل  هُؤنهَبِ ْْی   ا لِكُْم    َمِْن  ِبخه  لِلَهِذیْنه   ذَٰ
تَهقهْوا بَِِهْم  ِعْنده  ا نََٰت   ره   ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا خَٰ هْزوهاج   فِْيهه ا   وه

ة  َوهِرْضوهان   ره َهه ِ    َمِنه  َمُطه ُ   اّلَلَٰ ٌۢ  وهاّلَلَٰ   بهِصْْی 
 ِبالِْعبهاِد  

16. જે કહ ેછે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે 

ઇમાન લાવયા એટલા માટે અમારા ગ નાહ માફ 

કરી દેં અને અમને આગના અઝાબથી બચાવી 
લેં. 

هلَهِذیْنه  بَهنها   یهُقْولُْونه  ا نَها اِنَهنها   ره مه  فهاْغِفرْ  اَٰ
ابه  وهقِنها ذُنُْوبهنها لهنها  النَهاِر   عهذه

17. જે લોકો િીરજ રાખનાર, સત્ય બોલનારા, 
આજ્ઞાકારી, અલ્લાહના માગગમાું ખચગ કરનારા 
અને રાિના પાછલા ભાગમાું માફી માુંગનારા 
છે. 

یْنه  َِبِ هلَصَٰ ِدقِْيه  ا ِنِتْيه  وهالَصَٰ الْقَٰ   وه
الْمُْنِفِقْيه  الْمُْستهْغِفِریْنه  وه اِر  وه ِباَْلهْسحه
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18. અલ્લાહ િઆલાએ, ફદરશ્િાઓએ અને 

જ્ઞાનવાળાઓએ એ વાિની સાક્ષી આપે છે કે 

અલ્લાહ િઆલા તસવાય કોઇ ઇલાહ નથી અને 

િે હુંમેશા ન્યાય કરવાવાળો છે, િે તવજયી અને 

દહકમિવાળા તસવાય કોઇ બુંદગીને લાયક 

નથી. 

ِهده  ُ  شه هنَهه   اّلَلَٰ َٰهه  َله   ا كهةُ   ُهوه   اََِله  اِل َٰٓى ِ الْمهل  وه
اُولُوا ٌۢا الِْعلِْم  وه َٰهه  َله    ِبالِْقْسِط    قهٓاى ِمً  اََِله  اِل

ِزیْزُ  ِكْيُم   ُهوهالْعه  الْحه

19. તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલાની નજીક દીન 

ઇસ્લામ જ છે અને દકિાબવાળાઓએ પોિાની 
પાસે જ્ઞાન આવી ગયા છિાું અંદર અંદર તવદ્રોહ 

અને ઇટયાગના કારણે જ તવરોિ કયો છે અને 

અલ્લાહ િઆલાની આયિોનો જે કોઇ ઇન્કાર 

કરશે િો અલ્લાહ િઆલા િેનો નજીક માુંજ 

દહસાબ લેનાર છે. 

یْنه  اَِنه  ِ  ِعْنده  الَدِ ُم  اّلَلَٰ ا اَْلِْسله مه   وه
ْ  اََِله  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  اْختهلهفه    ِمنٌۢ
ا بهْعدِ  ٓاءهُهُم  مه ْ    بهْغًيٌۢا الِْعلُْم  جه ُ   بهْيٰنه
ْن  مه ِ  ِباَٰیَِٰت  یَهْكُفرْ  وه ه  فهاَِنه  اّلَلَٰ ِریْعُ  اّلَلَٰ   سه

اِب   الِْحسه

20. િો પણ આ લોકો (અહલે દકિાબ આ 

તવવાદાસ્પદ વાિોમાું) િમારી સાથે ઝઘડો કરે 

િો િમે કહી દો કે હ ું અને માર  અન સરણ 

કરનારાઓએ અલ્લાહ િઆલાની સમક્ષ 

પોિાન ું મસ્િક ઝકાવી દીધ ું છે અને 

દકિાબવાળાઓને િેમજ જે લોકોને દકિાબ 

આપવામાું નથી આવી િેઓને સવાલ કરો કે શ ું 
િમે પણ અલ્લાહના આજ્ઞાકારી બનો છો? જો 
િેઓ આજ્ઞાકારી બની જાય િો િેઓએ 

સત્યમાગગ પામી લીિો અને જો આ લોકો મોઢ ું 
ફેરવે િો િમારા તશરે ફકિ પહોંચાડી દેવાન ું છે 

અને અલ્લાહ િઆલા બુંદાઓની સારી રીિે 

જોઈ રહ્યો છે. 

ْوكه  فهاِْن  ٓاَجُ هْسلهمُْت  فهُقْل  حه ِ  وهْجِهه  ا  ّلِلََٰ
ِن  مه ِن    وه تَهبهعه َهِذیْنه   وهقُْل   ا   اُْوُتوا لَِل
ه  الِْكتَٰبه  هْسلهمُْتْم    وهاَْلَُمَِي  ا   فهاِْن   ءه
هْسلهمُْوا ْوا    فهقهدِ  ا اِْن   اْهتهده لَهْوا وه َهمها تهوه  فهاِن
َُٰغ    عهلهْيكه  ُ   الْبهل ٌۢ  وهاّلَلَٰ  ِبالِْعبهاِدن  بهِصْْی 
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21. જે લોકો અલ્લાહ િઆલાની આયિો નો 
ઇન્કાર કરે છે અને કારણ વગર પયગુંબરોને 

કત્લ કરી નાખે છે અને જે લોકો ન્યાય ની વાિ 

કરે છે િેઓને પણ કત્લ કરી નાખે છે, િો હ ે

પયગુંબર ! િેઓને દ ુંખદાયી અઝાબની ખબર 

આપી દો. 

ِ  ِباَٰیَِٰت  یهْكُفُرْونه  الَهِذیْنه  اَِنه    اّلَلَٰ
یهْقُتلُْونه  ه  وه ْْیِ  النَهِبَي  َق     ِبغه یهْقُتلُْونه   حه  وه
  النَهاِس    ِمنه  ِبالِْقْسِط  یهاُْمُرْونه  الَهِذیْنه 

ْرُهْم  اب   فهبهَشِ ذه هلِْيم   ِبعه  ا

22. િેઓના કાયો દ તનયા અને આલખરિમાું 
બેકાર થઈ જશે અને િેઓની મદદ કરવા માટે 

કોઈ નદહ હોય. 

َٰٓى ِكه  ْت  الَهِذیْنه  اُول ِبطه هْعمهالُُهْم  حه   ِف  ا
نْيها ةِ ؗ  الَدُ ا  وهاَْلَِٰخره مه نََِٰصِریْنه  َمِْن  لهُهْم  وه
 

23. શ ું િમે િેઓની ક્સ્થતિ નથી જોઇ, જેઓને 

એક ભાગ દકિાબનો આપવામાું આવયો િેઓને 

પોિાના અંદર અંદરના પદરણામ માટે અલ્લાહ 

િઆલાની દકિાબ િરફ બોલાવવામાું આવે છે, 

િો પણ િેઓન ું એક જૂથ મોઢ ું ફેરવી પાછા ફરી 
જાય છે. 

هلهْم   َمِنه  نهِصیًْبا اُْوُتْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ِب  ْونه  الِْكتَٰ ِب  اِلَٰ  یُْدعه ِ  ِكتَٰ   لِيهْحكُمه   اّلَلَٰ
 ْ ُ َلَٰ  ثَُمه  بهْيٰنه ْ  فهِریْق   یهتهوه  وهُهْم  َمِْٰنُ

 َمُْعِرُضْونه 

24. એટલા માટે કે િેઓ કહ ેછે, અમને િો 
ગણિરીના દદવસ જ આગમાું રહવેાન ું છે, 

િેઓની ઘડી કાઢેલી વાિોએ િેઓને િેઓના 
દીન તવશે િોકામાું રાખ્યા છે. 

لِكه  َهُهْم بِ  ذَٰ نها لهْن  قهالُْوا اهن   اََِله   النَهارُ  تهمهَسه
هیَهاًما ْعُدْودَٰت   ا ُهْم  َمه َره ْ  ِفْ  وهغه ا ِدیِْٰنِ  َمه
هانُْوا ْونه  ك ُ  یهْفَته

25. બસ ! ત્યારે િેમની શી દશા હશે, જ્યારે કે 

અમે િેમને િે દદવસે ભેગા કરીશ ું ? જેના 
આવવામાું કોઇ શુંકા નથી અને દરેક વયક્તિને 

પોિાનો પ રેપ રો બદલો આપવામાું આવશે 

અને િેઓ પર જ લ્મ કરવામાું નહી આવે. 

ْ  اِذها فهكهْيفه  ُ مهْعٰنَٰ یْبه  ََله  لِيهْوم   جه  فِْيِه  ره
ُوفَِيهْت  ا نهْفس   كَُلُ  وه بهْت  َمه   َله  وهُهْم  كهسه
 یُْظلهمُْونه 
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26. િમે કહી દો કે હ ેઅલ્લાહ ! હ ેસમ્રગ 

સષૃ્ટટના સર્જનહાર ! ત ું જેને ઇચ્છે સરદારી આપે 

અને જેની પાસેથી ઇચ્છે િેની પાસેથી સરદારી 
છીનવી લેં અને ત ું જેને ઇચ્છે ઇઝઝિ આપે 

અને જેને ઇચ્છે અપમાતનિ કરી દેં, િારા જ 

હાથમાું દરેક ભલાઇ છે, તનિંશુંક ત ું દરેક વસ્ત  
પર શક્તિ િરાવે છે. 

ْن  الْمُلْكه  ُتْؤِٰت  الْمُلِْك  مَِٰلكه  اللََُٰهَمه  قُِل    مه
ٓاءُ  تهَْنِعُ  تهشه ٓاُء ؗ  ِممَهْن  الْمُلْكه  وه ُتِعزَُ   تهشه  وه
ْن  ٓاءُ  مه ْن  وهُتِذلَُ  تهشه ٓاُء    مه   ِبيهِدكه   تهشه

ْْیُ    نَهكه   الْخه ء   كَُلِ  عهلَٰ  اِ ْ  قهِدیْر   َشه

27. ત ું જ રાિને દદવસમાું દાખલ કરે છે અને 

દદવસને રાિમાું લઇ જાય છે, ત ું જ તનજીવ 

માુંથી સજીવન ું સર્જન કરે છે અને ત ું જ સજીવ 

માુંથી તનજીવન ું સર્જન કરે છે, ત ું જ જેને ઇચ્છે 

પ ટકળ રોજી આપે છે. 

ارِ  ِف  الَهْيله  ُتْولُِج  ُتْولُِج  النَههه اره  وه  ِف  النَههه
ُتْخِرُج   الَهْيِل ؗ  ه  وه َ ِت  ِمنه  الْحه   الْمهَيِ

ُتْخِرُج  ته  وه َِ  ِمنه  الْمهَيِ تهْرُزُق    ؗ الْحه ْن  وه   مه
ٓاءُ  ْْیِ  تهشه اب    ِبغه  ِحسه

28. ઇમાનવાળાઓને ઇમાનવાળાઓને છોડીને 

કાદફરોને પોિાના તમત્ર ન બનાવે અને જે આવ ું 
કરશે િે અલ્લાહ િઆલાની દેખરેખ હઠેળ નહી 
રહ,ે પરુંત   એ કે િેઓના દ વયગહારથી બચવા 
માટે (કોઈ ્ ક્તિ અપનાવી શકો છો). અને 

અલ્લાહ િઆલા પોિાનાથી ડરાવી રહ્યો છે 

અને અલ્લાહ િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે. 

هْولِيهٓاءه  الْكَِٰفِریْنه  الْمُْؤِمُنْونه  یهَتهِخذِ  َله   ا
ْن   الْمُْؤِمِنْيه    دُْوِن  ِمْن  مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه  ذَٰ

ِ  ِمنه  فهلهیْسه  ء   ِفْ  اّلَلَٰ ْ هْن  اََِله   َشه   تهَتهُقْوا  ا
 ْ ىًة    ِمْٰنُ یُحه   ُتقَٰ ُرُكُم وه ُ  َذِ ه     اّلَلَٰ   نهْفسه
اِله  ِ  وه  الْمهِصْْیُ   اّلَلَٰ

29. કહી દો કે ભલેને િમે પોિાના દદલોની 
વાિોને છૂપી રાખો અથવા િો જાહરે કરો 
અલ્લાહ િઆલા જાણે છે, આકાશો અને 

િરિીમાું જે કુંઇ પણ છે બધ ું જ િેને ખબર છે 

અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર શક્તિ 

િરાવે છે. 

ا ُتْخُفْوا اِْن  قُْل  هوْ  ُصُدْوِرُكْم  ِفْ  مه   ا
ُ    یهْعلهمْهُ  ُتْبُدْوهُ  یهْعلهُم   اّلَلَٰ ا وه  ِف  مه

وَِٰت  مَٰ ا الَسه مه ُ   اَْلهْرِض    ِف  وه  كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ
ء   ْ  قهِدیْر   َشه



 

આલે ઈમરાન 

 

85 

 

عمران  لآ  

30. કહી દો કે ભલેને િમે પોિાના દદલોની 
વાિોને છૂપી રાખો અથવા િો જાહરે કરો 
અલ્લાહ િઆલા જાણે છે, આકાશો અને 

િરિીમાું જે કુંઇ પણ છે બધ ું જ િેને ખબર છે 

અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર શક્તિ 

િરાવે છે. 

ا نهْفس   كَُلُ  تهِجُد  یهْومه  ِملهْت  َمه ْْی   ِمْن  عه  خه
  ۬  ۬ ًرا ۛ ا  َمُْحضه مه ِملهْت  وه ۬    ِمْن  عه   لهوْ  تهوهدَُ   ُسْوٓء  ۛ

هَنه  ا ا بهیْنهه    بهیْنههه ا وه ًدٌۢ همه   بهِعْيًدا    ا
ُرُكُم  َذِ یُحه ُ  وه ه     اّلَلَٰ ُ   نهْفسه ٌۢ  وهاّلَلَٰ ُءْوف    ره
 ِبالِْعبهاِدن 

31. કહી દો કે જો િમે અલ્લાહથી મોહલબિ 

રાખો છો િો મારૂ અન સરણ કરો, અલ્લાહ 

િઆલા પોિે િમારાથી મોહલબિ કરશે અને 

િમારા ગ નાહ માફ કરી દેશે અને અલ્લાહ 

િઆલા ઘણો જ માફ કરનાર, દયાળુ છે. 

ه  ُتِحبَُْونه  ُكنُْتْم  اِْن  قُْل    فهاتَهِبُعْوِنْ  اّلَلَٰ
ُ  یُْحِبْبُكُم  یهْغِفرْ  اّلَلَٰ  ذُنُْوبهُكْم    لهُكْم  وه

 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم    غه

32. િમે િેમને કહી દો કે અલ્લાહ િઆલા અને 

પયગુંબરન ું અન સરણ કરો, જો આ લોકો મોઢ ું 
ફેરવી લેં િો તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા કાદફરોથી 
મોહલબિ નથી કરિો. 

هِطْيُعوا قُْل  ه  ا ُسْوله     اّلَلَٰ لَهْوا فهاِْن   وهالَره   تهوه
ه  فهاَِنه   الْكَِٰفِریْنه  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

33. અલ્લાહ િઆલાએ સમ્રગ સષૃ્ટટના લોકો 
માુંથી આદમ, નહૂ, ઇબ્રાહીમના ક ટ ુંબીઓ અને 

ઇમરાનના ક ટ ુંબીઓને (પયગુંબરી) માટે પસુંદ 

કરી લીિા. 

ه  اَِنه  فَٰ   اّلَلَٰ دهمه  اْصطه له  وهنُْوًحا  اَٰ اَٰ   وه
ِهْيمه  له  اِبْرَٰ اَٰ نه  وه لهِمْيه   عهله  ِعمْرَٰ  الْعَٰ

34. જેઓ એકબીજાની પેઢી માુંથી છે અને 

અલ્લાહ િઆલા સાુંભળવાવાળો, જાણવાવાળો 
છે. 

یَهًةٌۢ  ا ذَُرِ ْ  بهْعُضهه ُ   بهْعض     ِمنٌۢ ِمْيع   وهاّلَلَٰ   سه
 عهِلْيم   
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35. જ્યારે ઇમરાનની પત્ત્નએ કહ્ ું કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! મારા ગભગમાું જે કુંઇ છે િેને મેં 
િારા નામે અપગણ કરવાની મન્નિ માની છે, ત ું 
મારી આ મન્નિ કબ લ કર, તનિંશુંક ત ું 
સાુંભળવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

هُت  قهالهِت  اِذْ  ا نه  اْمره َبِ  ِعمْرَٰ ْ  ره ْرُت  اَِنِ  نهذه
ا لهكه  ًرا بهْطِنْ  ِفْ  مه َره ْ    فهتهقهبَهْل  ُمحه  ِمَنِ
نَهكه  هنْته  اِ ِمْيعُ  ا ِلْيُم  الَسه  الْعه

36. જ્યારે બાળકીને જનમ આપ્યો િો કહવેા 
લાગી કે પાલનહાર ! મને િો બાળકી થઇ, 

અલ્લાહ િઆલા ખ બ સારી રીિે જાણે છે કે 

કોણ જન્મ્ ું છે અને બાળક-બાળકી સમાન 

નથી, મેં િેન ું નામ મરયમ રાખ્્ ું, હ ું િેને અને 

િેના સુંિાનને ધ િકારેલા શેિાનથી િારા 
શરણમાું આપ  છું. 

ا فهلهمَها ْتهه عه َبِ  قهالهْت  وهضه ْ  ره ا   اَِنِ ْعُتهه  وهضه
ُنْثَٰی    ُ   ا هعْلهُم  وهاّلَلَٰ ْت    ِبمها ا عه لهیْسه   وهضه   وه
كهرُ  هاَْلُنْثَٰی    الَذه ْ   ك اَِنِ ا وه مَهیُْتهه ْریهمه  سه   مه
  ْ اَِنِ ا ِبكه  اُِعْيُذهها وه یَهتههه  ِمنه  وهذَُرِ

ِن  ْيطَٰ ِجْيِم  الَشه  الَره

37. બસ ! િેની મન્નિને િેના પાલનહારે ઉત્તમ 

રીિે કબ લ કરી અને િેન ું ભરણ-પોર્ણ ઉત્તમ 

રીિે ક્ ગ, િેના દેખરેખ માટે ઝકરીયાને નક્કી 
કયાગ, જ્યારે પણ ઝકરીયા િેણીના કમરામાું 
જિાું િેણીની પાસે રોજી જોિા, િે સવાલ કરિા 
હ ેમરયમ ! આ રોજી િમારી પાસે કયાુંથી 
આવી ? િે જવાબ આપિી કે આ અલ્લાહ 

િઆલા પાસેથી છે, તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા 
જેને ઇચ્છે પ ટકળ રોજી આપે છે. 

ا ا فهتهقهبَهلههه بَُهه ا ِبقهُبْول   ره هنٌْۢبهتههه ن  َوها سه  حه
ًنا    نهبهاتًا سه ا  حه َفهلههه ۬   وهكه ِریَها   له  كُلَهمها  زهكه  دهخه
ا ِریَها عهلهْيهه ابه    زهكه ده   الِْمْحره هها وهجه   ِعْنده
هَنَٰ  یَٰمهْریهُم  قهاله   ِرْزقًا    ا    لهِك  ا ذه   قهالهْت   هَٰ
ِ    ِعْندِ  ُهوهِمْن  ه  اَِنه   اّلَلَٰ ْن  یهْرُزُق  اّلَلَٰ   مه
ٓاءُ  ْْیِ  یَهشه اب    ِبغه  ِحسه

38. જ્યારે ઝકદરયાએ મરયમનો આ જવાબ 

સાુંભળ્યો િો ઝકરીયાએ પોિાના પાલનહાર 

પાસે દ આ કરી, કહ્ ું કે હ ેમારા પાલનહાર ! મને 

પોિાની પાસેથી પતવત્ર સુંિાન આપ, તનિંશુંક ત ું 
દ આને સાુંભળવાવાળો છે. 

ِریَها دهعها ُهنهالِكه  بَهه     زهكه َبِ  قهاله   ره   ِلْ  ههْب  ره
یَهةً  لَهُدنْكه  ِمْن  یَِبهًة    ذَُرِ نَهكه   طه ِمْيعُ  اِ  سه

عهٓاِء   الَدُ
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39. બસ ! ફદરશ્િાઓએ િેમને પોકાયાગ જ્યારે કે 

િે મેહરાબમાું ઉભા રહી નમાઝ પઢી રહ્યા હિા 
કે અલ્લાહ િઆલા િમને યહ્યાની ખ શખબરી 
આપી રહ્યો છે, જે (ઈસા) અલ્લાહ િઆલાના 
કલમાની પ ટટી કરનાર હશે અને જેઓ સરદાર 

હશે અને પોિાની નફસ પર કાબ  રાખનાર હશે 

અને પયગુંબર હશે અને સદાચાર લોકો માુંથી 
હશે. 

كهةُ  فهنهادهْتهُ  َٰٓى ِ ْ  وهُهوهقهٓاى ِم   الْمهل َلِ   ِف  یَُصه
اِب    هَنه   الِْمْحره ه  ا ُركه  اّلَلَٰ   ِبيهْحیَٰ  یُبهَشِ
ٌۢا قً َدِ ِ  َمِنه  ِبكهِلمهة   ُمصه ُصوًْرا  اّلَلَٰ ًدا َوهحه َيِ وهسه
لِِحْيه  َمِنه  اَوهنهِبيًَ   الَصَٰ

40. ઝકદરયા કહવેા લાગ્યા હ ેમારા પાલનહાર ! 

મારે ત્યાું બાળકનો જનમ કેવી રીિે થશે ? હ ું િો 
ખ બ જ વધૃ્િ થઇ ગયો છું અને મારી પત્ત્ન 

વુંધ્યા સ્ત્રી છે, કહ્ ું આવી જ રીિે અલ્લાહ 

િઆલા જે ઇચ્છે છે કરે છે. 

َبِ  قهاله  هَنَٰ  ره َٰم   ِلْ  یهُكْوُن  ا قهْد  غُل ِنه  وه  بهلهغه
 ُ هِٰتْ  الِْكَبه ا لِكه  قهاله   عهاقِر     وهاْمره ُ  كهذَٰ   اّلَلَٰ
ُل  ا یهْفعه ٓاُء  مه  یهشه

41. ઝકદરયા કહવેા લાગ્યા કે પાલનહાર ! મારા 
માટે આની કોઇ તનશાની નક્કી કરી દેં, કહ્ ું 
તનશાની એ છે કે ત્રણ દદવસ સ િી િમે લોકો 
સાથે વાિ નહી કરી શકો, ફકિ ઇશારાથી 
સમજાવશો, આ દદવસોમાું િમે પોિાના 
પાલનહારના નામનો લઝકર વિારે કરો અને 

સવાર-સાુંજ િેના જ નામનો લઝકર કરિા રહો. 

َبِ  قهاله  ْل  ره ْ   اْجعه یهًة    َلِ یهُتكه  قهاله   اَٰ هََله  اَٰ  ا
َٰثهةه  النَهاسه  ُتكهلَِمه  هل هیَهام   ث ْمًزا    اََِله  ا   ره
ُكرْ  بَهكه  وهاذْ ْح  َره بَِ ا َوهسه ِثْْیً َِشَِ  كه   ِبالْعه

 وهاَْلِبْكهاِرن 

42. અને (િે સમય યાદ કરો) જ્યારે 

ફદરશ્િાઓએ મરયમને કહ્ ું હ ેમરયમ ! 

અલ્લાહ િઆલાએ િમને પતવત્ર કરી દીિા 
અને િમને સમ્રગ સષૃ્ટટની સ્ત્રીઓ માુંથી 
(પ્રાથતમકિા આપી) ચ ૂુંટી લીિા. 

اِذْ  كهةُ  قهالهِت  وه َٰٓى ِ ه  اَِنه  یهُم یَٰمهرْ  الْمهل   اّلَلَٰ
ىِك  فَٰ ِك  اْصطه َههره ىِك  وهطه فَٰ   عهلَٰ  وهاْصطه
ٓاءِ  لهِمْيه  نِسه  الْعَٰ
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43. હ ેમરયમ ! િમે પોિાના પાલનહારની 
બુંદગી કરો અને તસજદો કરો અને રૂક અ 

કરવાવાળાઓ સાથે રૂક અ કરો. 

بَِِك  اقُْنِتْ  یَٰمهْریهُم   وهاْركهِعْ  وهاْسُجِدْی  لِره
ِكِعْيه  مهعه   الَرَٰ

44. આ ગેબની વાિો માુંથી છે, જેને અમે 

િમારી િરફ વહી દ્વારા પહોંચાડી રહ્યા છે, િમે 

િેઓની પાસે હાજર ન હિા જ્યારે કે િેઓ 

પોિાની કલમ નાખી રહ્યા હિા કે આમાુંથી કોણ 

મરયમનો વાલી બનશે ? અને ન િો િેઓના 
ઝઘડા વખિે િમે ત્યાું હિા. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ذَٰ ْيِب  ا   اِلهْيكه    نُْوِحْيهِ  الْغه
ا مه یِْهْم  ُكْنته  وه ُهْم  یُلُْقْونه  اِذْ  لهده مه  اهقْله
هیَُُهْم  ْریهمه  یهْكُفُل  ا ا مه مه یِْهْم  ُكْنته  وه   لهده
 یهْختهِصمُْونه  اِذْ 

45. જ્યારે ફદરશ્િાઓએ કહ્ ું કે હ ેમરયમ ! 

અલ્લાહ િઆલા િમને પોિાના એક કલ્માની 
ખ શખબરી આપી રહ્યો છે, જેન ું નામ મસીહ, 

મરયમના દીકરા ઇસા છે, જે દ તનયા અને 

આલખરિમાું ઇઝઝિવાળા છે અને િે 

અલ્લાહના તનકટ લોકો માુંથી હશે. 

كهةُ  قهالهِت  اِذْ  َٰٓى ِ ه  اَِنه  یَٰمهْریهُم  الْمهل   اّلَلَٰ
ُرِك  ۬   ِبكهلِمهة   یُبهَشِ ْنُه     الْمهِسْيُح  اْسمُهُ   َمِ
ْریهمه  ابُْن  ِعْيسه  نْيها ِف  وهِجْيًها مه  الَدُ

ةِ  ِمنه  وهاَْلَِٰخره ِبْيه   وه  الْمُقهَره

46. િે લોકો સાથે બાળપણમાું પારણામાું વાિો 
કરશે અને ઉંમરની મોટી વયે પણ સદાચારી 
લોકો માુંથી હશે. 

یُكهلَُِم  ْهًل  الْمهْهدِ  ِف  النَهاسه  وه ِمنه  وهكه  وه
لِِحْيه   الَصَٰ

47. મરયમ કહવેા લાગી અલ્લાહ મને બાળક 

કેવી રીિે થશે ? જ્યારે કે મને િો કોઇ 

માનવીએ સ્પશગ પણ નથી ક્ ું, અલ્લાહએ કહ્ ું 
આવી જ રીિે થશે, અલ્લાહ િઆલા જે ઇચ્છે છે 

િે પેદા કરે છે. જ્યારે પણ િે કોઇ કાયગને કરવા 
ઇચ્છે છે િો ફકિ આવ ું કહી દે છે કે થઇ જા િો 
િે થઇ જાય છે. 

َبِ  قهالهْت  هَنَٰ  ره لهد   ِلْ  ْوُن یهكُ  ا لهْم  وه  وه
ْسِنْ  ر     یهمْسه لِِك  قهاله   بهشه ُ  كهذَٰ  یهْخلُُق  اّلَلَٰ

ا ٓاُء    مه هْمًرا قهضَٰ   اِذها  یهشه َهمها ا  لهه   یهُقْوُل  فهاِن
 فهيهُكْوُن  ُكْن 
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48. અલ્લાહ િઆલા િેને (ઈસા લબન 

મરયમને) દકિાબ અને દહકમિ, િૌરાિ અને 

ઇશ્ર્ન્જલ તશખવાડશે. 

لَِمُهُ  یُعه ىةه  وهالِْحكْمهةه  الِْكتَٰبه  وه الَتهوْرَٰ   وه
 وهاَْلِنِْجْيله  

49. અને િેને બની ઇસ્રાઇલ િરફ પયગુંબર 

બનાવી મોકલશે, (જ્યારે િેઓ પયગુંબર બની, 
બની ઇસરાઈલ િરફ આવયા િો કહ્ ું) હ ું િમારી 
પાસે િમારા પાલનહારની તનશાની લાવયો છું, 
હ ું િમારા માટે પુંખીના જેવ ું માટીન ું પક્ષી 
બનાવ ું છું, પછી િેમાું ફુુંક માર  છું, િો િે 

અલ્લાહ િઆલાના આદેશથી પક્ષી બની જાય 

છે અને અલ્લાહ િઆલાના આદેશથી હ ું 
પેદાઇશી આંિળાને અને કોઢીને સાજો કરી દઉં 

છું અને મિૃકોને જીતવિ કર  છું અને જે કુંઇ િમે 

ખાવો અને જે કુંઇ પોિાના ઘરોમાું સુંગ્રહ કરો 
છો હ ું િમને જણાવી દઉં છું, જો િમે ઈમાન 

લાવવાવાળા હોવ િો િમારા માટે આ વાિોમાું 
મોટી તનશાની છે. 

ُسْوًَل  ۬   بهِنْ   اِلَٰ  وهره ٓاِءیْله   ْ   اِْسره هَنِ  قهْد  ا
بَُِكْم    َمِْن  ِباَٰیهة   ِجْئُتُكْم  ْ    َره هَنِ هْخلُُق  ا   ا
ْيِ  َمِنه  لهُكْم  ْيـ هةِ  الَطِ ْْیِ  كههه  فهاهنُْفُخ  الَطه
ٌۢا فهيهُكْوُن  فِْيهِ  ْْیً ِ    ِباِذِْن  طه اُبِْرُئ   اّلَلَٰ   وه

ْكمههه  اُْحِ  وهاَْلهبْرهصه  اَْله   ِباِذِْن  الْمهْوٰتَٰ  وه
   ِ ُئكُْم   اّلَلَٰ ُنهَبِ ا ا تهاْكُلُْونه  ِبمها وه مه   وه

ِخُرْونه    لِكه  ِفْ  اَِنه   بُُيْوتِكُْم    ِفْ   تهَده   ذَٰ
َٰیهةً   َمُْؤِمِنْيه   ْم ُكنْتُ  اِْن  لَهُكْم  َله

50. અને હ ું િૌરાિની પ ટટી કરવાવાળો છું, જે 

મારી સામે છે અને હ ું એટલા માટે આવયો છું કે 

િમારા પર કેટલીક િે વસ્ત  હલાલ કર  જે 

િમારા પર હરામ કરી દેવામાું આવી છે અને હ ું 
િમારી પાસે િમારા પાલનહારની તનશાની 
લાવયો છું, એટલા માટે િમે અલ્લાહ િઆલાથી 
ડરિા રહો અને માર  અન સરણ કરિા રહો. 

قًا َدِ ُمصه َیه  بهْيه  لَِمها وه ىةِ  ِمنه  یهده   الَتهوْرَٰ
  ُحَرِمه  الَهِذْی  بهْعضه  لهُكْم  وهَِلُِحَله 
بَُِكْم   َمِْن  ِباَٰیهة   وهِجْئُتُكْم  عهلهْيُكْم    َره
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن  اّلَلَٰ ا  وه

51. તનિઃશુંક ! અલ્લાહ જ મારો અને િમારો 
પાલનહાર છે, િમે સૌ િેની જ બુંદગી કરો, આ 

જ સીિો માગગ છે. 

ه  اَِنه  ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُُكْم  ره ا  فهاْعُبُدْوهُ    وهره ذه  هَٰ
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره



 

આલે ઈમરાન 

 

90 

 

عمران  لآ  

52. પરુંત   જ્યારે ઇસા ને િેઓના ઇન્કારનો 
આભાસ થવા લાગ્યો િો કહવેા લાગ્યા અલ્લાહ 

િઆલાના માગગમાું મારી મદદ કરવાવાળાઓ 

કોણ છે ? હવારીઓએ (મદદકરનાર) જવાબ 

આપ્યો કે અમે અલ્લાહ િઆલાના માગગના 
મદદ કરનાર છે, અમે અલ્લાહ િઆલા પર 

ઇમાન લાવયા અને િમે સાક્ષી રહજેો કે અમે 

મ સલમાન છે. 

َسه  فهلهمَها   هحه ُ  ِعْيسَٰ  ا  قهاله  الُْكْفره  ِمْٰنُ
ْن  اِرْی   مه هنْصه ِ    اِله  ا وهاِریَُْونه  قهاله   اّلَلَٰ  الْحه
ارُ  نهْحُن  هنْصه ِ    ا نَها  اّلَلَٰ مه ِ    اَٰ ْد   ِباّلَلَٰ  وهاْشهه
َها  ُمْسلِمُْونه  ِباهن

53. હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે િે અવિદરિ 

કરેલી વહી પર ઇમાન લાવયા અને અમે િારા 
પયગુંબરન ું અન સરણ ક્ ું. બસ ! ત ું અમાર ું 
નામ સાક્ષીઓ માુંથી લખી લે. 

بَهنها   مه  ره لْته  ِبمها   نَهااَٰ هنْزه تَهبهْعنها ا ا ُسْوله  وه   الَره
ْكُتْبنها ِهِدیْنه  مهعه  فها  الَشَٰ

54. અને બની ઇસ્રાઇલે (ઈસા તવર દ્ધ) ર્ડયુંત્ર 

રચ્્ ું જવાબમાું અલ્લાહ િઆલાએ િેમન ું 
ર્ડયુંત્ર િેમના પર જ સાલબિ કરી દીધ ું, અને 

અલ્લાહ િઆલા સૌથી ઉત્તમ ્ ક્તિ કરનાર છે. 

كهُرْوا مه كهره  وه ُ    وهمه ُ   اّلَلَٰ ْْیُ  وهاّلَلَٰ   خه
ن  ِكِریْنه  الْمَٰ

55. (અને િે અલ્લાહની ્ ક્તિ જ હિી) જ્યારે 

અલ્લાહ િઆલાએ ઇસાને કહ્ ું ! હ ું િમને મારી 
િરફ પાછો બોલાવી લઈશ અને િમને મારી 
િરફ ઉઠાવી લઈશ અને આ ઇન્કારીઓથી 
પતવત્ર કરીશ અને જે િાર  અન સરણ કરશે િેને 

કયામિ સ િી આ ઇન્કારીઓ પર તવજય 

આપીશ, અને છેવટે િમારે સૌએ મારી િરફ જ 

પાછું ફરવાન ું છે, િો હ ું િમારી વચ્ચે િે 

વાિોનો તનણગય કરી દઇશ, જેમાું િમે મિભેદ 

કરી રહ્યાું છો. 

ُ  قهاله  اِذْ  ْ  یَِٰعْيسَٰ   اّلَلَٰ   ُمتهوهفَِْيكه  اَِنِ
افُِعكه  ه  وهره َ ُركه   اِله َهِ ُمطه  الَهِذیْنه  ِمنه  وه
اعُِل  كهفهُرْوا تَهبهُعْوكه  الَهِذیْنه  وهجه   فهْوقه  ا
ا الَهِذیْنه  مهِة    یهْوِم  اِلَٰ  كهفهُرْو  ه  ثَُمه   الِْقيَٰ َ   اِله

ْرِجُعكُْم   ُكنُْتْم  فِْيمها بهیْنهُكْم  فهاهْحكُُم  مه
 تهْختهِلُفْونه  فِْيهِ 
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56. જે લોકોએ કૂફર કયો છે, િેઓને હ ું દ તનયા 
અને આલખરિમાું સખિ અઝાબ આપીશ, 

િેમની મદદ કરનાર કોઇ નહી હોય. 

ا بُُهْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه ابًا فهاُعهَذِ   عهذه
ِدیًْدا نْيها ِف  شه ةِ ؗ  الَدُ ا  وهاَْلَِٰخره مه   لهُهْم  وه
 نََِٰصِریْنه  َمِْن 

57. પરુંત   જે ઈમાન લાવયા અને સારા અમલ 

કયાગ િેમને અલ્લાહ િઆલા પરેૂપરૂો બદલો 
આપશે, અને અલ્લાહ િઆલા ઝાલલમોને પસુંદ 

નથી કરિો. 

ا هَمه ا ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
 ْ ُهْم    فهُيوهفهَِْْیِ ُ   اُُجوْره  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه   الَظَٰ

58. આ િે આયિો છે, જે અમે િમારી સમક્ષ 

પઢી રહ્યા છે દહકમિથી ભરેલી તશખામણો છે. 

لِكه  ْكرِ  اَْلَٰیَِٰت  ِمنه  عهلهْيكه  نهْتلُْوهُ  ذَٰ  وهالَذِ
ِكْيِم   الْحه

59. અલ્લાહ િઆલાની પાસે ઇસાન ું ઉદાહરણ 

આદમ જેવ ું જ છે, જેમને માટીથી બનાવયા, 
પછી િેને આદેશ આપ્યો કે થઇ જા િો બસ ! િે 

થઇ ગયા. 

ثهله  اَِنه  ِ  ِعْنده  ِعْيسَٰ  مه دهمه    كهمهثهِل  اّلَلَٰ  اَٰ
لهقهه   اب   ْن مِ  خه   ُكْن  لهه   قهاله  ثَُمه   ُتره
 فهيهُكْوُن 

60. િમારા પાલનહાર િરફથી સત્ય આવી 
ગઈ છે, ખબરદાર શુંકા કરવાવાળાઓ માુંથી ન 

થઇ જિા. 

َقُ  هلْحه بَِكه  ِمْن  ا  َمِنه  تهُكْن  فهله  َره
ِیْنه   الْمُمَْته
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61. ત્યારબાદ જે વયક્તિ િમારી પાસે આ જ્ઞાન 

આવી ગયા છિાું પણ િમારી સાથે આ બાબિે 

ઝઘડો કરે િો િમે કહી દો કે આવો ! િમે અમે 

અમારા દીકરાઓને બોલાવીએ છીએ અને િમે 

પોિાના દીકરાઓને, અને અમે અમારી 
સ્ત્રીઓને અને િમે િમારી સ્ત્રીઓને અને અમારા 
લોકોને અને િમે િમારા લોકોને બોલાવી લે, 
અને અલ્લાહ સામે આજીજી સાથે દ આ કરે કે જે 

જૂઠો હોય િેના પર અલ્લાહની લઅનિ થાય. 

كه  فهمهْن  ٓاَجه ْ  فِْيهِ  حه ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ٓاءهكه  مه   جه
الهْوا فهُقْل  الِْعلِْم  ِمنه  نها نهْدعُ  تهعه هبْنهٓاءه  ا

هبْنهٓاءهُكْم  ا نها وه ٓاءه ٓاءهُكْم  وهنِسه  وهنِسه
نها اهنُْفسه كُْم  وه اهنُْفسه  نهْبتهِهْل  ثَُمه  وه
ْل  ِ  لَهْعنهته  فهنهْجعه  الْكَِٰذِبْيه  عهله  اّلَلَٰ

62. ખરેખર આ જ સાચા દકસ્સાઓ છે, અને 

(સત્યિા એ છે કે) અલ્લાહ તસવાય કોઈ ઇલાહ 

નથી અને અલ્લાહ જ તવજયી અને 

દહકમિવાળો છે. 

ا اَِنه  ذه ُص  هَٰ َقُ    لهُهوهالْقهصه ا  الْحه مه  ِمْن  وه
َٰه   ُ    اََِله  اِل اَِنه   اّلَلَٰ ه  وه ِزیْزُ   اّلَلَٰ   لهُهوهالْعه
ِكْيُم الْ   حه

63. પછી પણ જો આ નસારા મ કાબલા માટે ન 

આવે, િો અલ્લાહ િઆલા આવા ફસાદ 

ફેલાવનારાઓને સારી રીિે જાણે છે. 

لَهْوا فهاِْن  ه  فهاَِنه  تهوه ٌۢ  اّلَلَٰ  عهِلْيم 
ن   ِبالْمُْفِسِدیْنه

64. િમે કહી દો કે હ ેદકિાબવાળાઓ ! એવી 
ન્યાયવાળી વાિ િરફ આવો જે અમારા અને 

િમારામાું સમાન છે, અને એ વાિ એ કે આપણે 
અલ્લાહ િઆલા તસવાય કોઇની બુંદગી ન 

કરીએ, ન િેની સાથે કોઇને ભાગીદાર ઠેરવીએ, 

ન િો િમારા માુંથી કોઈ વયક્તિ અલ્લાહ 

િઆલાને છોડીને અન્યને રબ બનાવે, જો િેઓ 

આ વાિથી મોઢ ું ફેરવી લેં િો િમે કહી દો કે 

સાક્ષી રહો અમે િો મ સલમાન છે. 

ِب  اهْهله یَٰ   قُْل  الهْوا الِْكتَٰ هلِمهة   اِلَٰ  تهعه وهٓاء    ك  سه
بهیْنهُكْم  بهْينهنها هََله  وه ه  اََِله  نهْعُبده  ا   وهَله   اّلَلَٰ
ْيـ ًا َوهَله  ِبه   نُْشِركه   بهْعًضا بهْعُضنها یهَتهِخذه  شه
هْربهابًا ِ    دُْوِن  َمِْن  ا لَهْوا فهاِْن   اّلَلَٰ   فهُقْولُوا تهوه
ُدْوا َها اْشهه  ُمْسلِمُْونه  ِباهن
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65. હ ેદકિાબવાળાઓ ! િમે ઇબ્રાહીમ તવશે કેમ 

ઝઘડો કરી રહ્યા છો, (કે િે યહદૂી હિા કે 

નસ્રાની) જો કે િૌરાિ અને ઇન્જીલ િો િેમના 
પછી જ ઉિારવામાું આવી હિી, શ ું િમે આટલ ું 
પણ નથી તવચારિા ? 

ِب  یَٰ اهْهله  ْونه  لِمه  الِْكتَٰ ٓاَجُ ْ   ُتحه ِهْيمه  ِف  اِبْرَٰ
ا   مه ُنِْزلهِت  وه ىةُ  ا ْ  اََِله  وهاَْلِنِْجْيُل   الَتهوْرَٰ   ِمنٌۢ
هفهله   بهْعِده      تهْعِقلُْونه  ا

66. િમે એવા લોકો છો, જે િે વાિોમાું મિભેદ 

કરી ચ ક્યા છો, જેના તવશે િમને થોડીક પણ 

જાણકારી હિી પરુંત   હવે િમે એ તવશે કેમ 

ઝઘડો કરી રહ્યા છો, જેની જાણકારી િમને 

સહજે પણ નથી, િેને અલ્લાહ જ જાણે છે, િમે 

નથી જાણિા. 

اهنُْتْم  ءِ  هَٰ  ْجُتْم  هَٰ ُؤاَله اجه   ِبه   لهُكْم  فِْيمها حه
ْونه  فهِلمه  عِلْم   ٓاَجُ  ِبه   لهُكْم  لهیْسه  فِْيمها ُتحه
ُ   عِلْم     هنُْتْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا  تهْعلهمُْونه  َله  وه

67. ઇબ્રાહીમ ન િો યહ દી હિા અને ન િો 
નસ્રાની હિા, પરુંત   િે િો સાચા મ સલમાન 

હિા. િે મ શદરક પણ ન હિા. 

ا هانه  مه ِهْيُم  ك نًِيا  یهُهْوِدیًا َوهَله  اِبْرَٰ ا نهْصره
َِٰكْن  ل هانه  َوه ِنْيًفا ك ا  َمُْسلِمًا    حه مه هانه  وه  ك
 الْمُْشِرِكْيه  ِمنه 

68. દરેક લોકો કરિા ઇબ્રાહીમથી નજીક િે 

લોકો છે જેમણે િેમન ું કહ્ ું માન્્ ું (િેમના પછી) 
આ પયગુંબર (મ હમ્મદ) અને િેમના પર 

ઇમાન લાવવાવાળા, અને અલ્લાહ 

ઈમાનવાળાઓનો જ દોસ્િ અને મદદગાર છે. 

ِهْيمه  النَهاِس  اهْوله  اَِنه   لهلَهِذیْنه  ِباِبْرَٰ
تَهبهُعْوهُ  ا ا ذه الَهِذیْنه  النَهِبَُ  وههَٰ ُنْوا    وه مه   اَٰ
 ُ ِلَُ  وهاّلَلَٰ  لْمُْؤِمِنْيه ا وه

69. દકિાબવાળાઓન ું એક જૂથ ઇચ્છે છે કે 

િમને ગ મરાહ કરી દેં, પરુંત   િે પોિે જ પોિાને 

ગ મરાહ કરી રહ્યા છે અને સમજિા નથી. 

دَهْت  ٓاى ِفهة   وه هْهِل  َمِْن  َطه ِب  ا   لهوْ  الِْكتَٰ
ا  یُِضلَُْونهُكْم    مه ُهْم  اََِله   یُِضلَُْونه  وه هنُْفسه   ا

ا مه  یهْشُعُرْونه  وه
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70. હ ેદકિાબવાળાઓ ! િમે (માની લેવા છિા) 
ઇરાદાપવૂગક અલ્લાહ ની આયિો નો ઇન્કાર કેમ 

કરી રહ્યા છો ? 

ِب  یَٰ اهْهله  ِ  ِباَٰیَِٰت  تهْكُفُرْونه  لِمه  الِْكتَٰ   اّلَلَٰ
هنُْتْم  ا ُدْونه  وه  تهْشهه

71. હ ેદકિાબવાળાઓ ! જાણવા છિાું સત્ય 

અને અસત્યન ું તમશ્રણ કેમ કરો છો અને કેમ 

સત્યને છૂપાવી રહ્યા છો ? 

ِب  یَٰ اهْهله  َقه  تهلِْبُسْونه  لِمه  الِْكتَٰ   الْحه
تهْكُتمُْونه  ِبالْبهاِطِل  َقه  وه هنُْتْم  الْحه ا  وه
ن   تهْعلهمُْونه

72. અને દકિાબવાળાના એક જૂથે કહ્ ું (એક 

્ ક્તિ બનાવી) કે જે કુંઇ ઇમાનવાળા પર 

અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું િેના પર દદવસે 

ઇમાન લાવો અને સાુંજના સમયે ઇન્કારી બની 
જાવ, (કદાચ આવ ું કરવાથી) આ લોકો પણ ફરી 
જાય. 

قهالهْت  ٓاى ِفهة   وه هْهِل  َمِْن  َطه ِب  ا ِمُنْوا الِْكتَٰ   اَٰ
ُنِْزله  ِبالَهِذْی   ُنْوا الَهِذیْنه  عهله  ا مه  وهْجهه  اَٰ
ارِ  ا النَههه ْكُفُرْو  ه   وها لَهُهْم  اَِٰخره  لهعه
 نه ۬  یهْرِجُعوْ 

73. અને િેઓ એવ ું પણ કહ ેછે કે પોિાના 
દીનન ું અન સરણ કરનારા તસવાય બીજા કોઇનો 
તવચવાસ ન કરો, િમે િેમને કહી દો કે ન 

દહદાયિ િો ફકિ અલ્લાહની જ છે, આ બિી 
વાિો િો િમે જીદમાું કહી રહ્યા છો કે કોઈને આ 

વસ્ત ઓ (પયગુંબરી અને દકિાબ) કેમ મળી 
ગઈ, જેવ ું કે ક્યારેક િમને આપવામાું આવી 
હિી, અથવા આ (મ સલમાનોને) િમારા 
પાલનહાર સામે િમારા પર પ્રાથતમકિા કેવી 
રીિે મળી ગઈ? િમે કહી દો કે પ્રાથતમકિા 
આપવી િો અલ્લાહના હાથમાું છે, િે જેને ઈચ્છે 

છે, પ્રાથતમકિા આપે છે, અને અલ્લાહ િઆલા 
સવગગ્રાહી અને દરેક વસ્ત  જાણવાવાળો છે. 

اُتْؤمِ  وهَله    قُْل   ِدیْنهُكْم    تهِبعه  لِمهْن  اََِله  ُنْو 
ی اَِنه  ی الُْهدَٰ ِ    ُهده هْن   اّلَلَٰ د   یَُْؤٰتَٰ   ا  اهحه
ا   َمِثْله  هوْ  اُْوتِیُْتْم  مه ْوُكْم  ا ٓاَجُ  ِعْنده  یُحه
بَُِكْم    ِ    ِبيهدِ  الْفهْضله  اَِنه  قُْل   ره  یُْؤتِْيهِ   اّلَلَٰ
ْن  ٓاُء    مه ُ   یَهشه  عهِلْيم  ۬   وهاِسع   وهاّلَلَٰ



 

આલે ઈમરાન 

 

95 

 

عمران  لآ  

74. િે પોિાની રહમેિ જેના પર ઇચ્છે ખાસ 

કરી દેં અને અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ કૃપાળુ છે. 

ْحمهِته   یَهْختهَصُ  ْن  ِبره ٓاُء    مه ُ   یَهشه   ذُو وهاّلَلَٰ
ِظْيِم  الْفهْضِل   الْعه

75. કેટલાક દકિાબવાળા િો એવા છે કે જો 
િેમના પર ભરોસો કરિા િેમને એક ખજાના 
જેટલો માલ આપી દો િો પણ િેઓ િમને 

પરિ કરી દેશે અને િેઓ માુંથી કેટલાક એવા 
પણ છે જો િમે િેઓને એક દદનાર પણ આપો, 
િો િમને પરિ ન કરે. હાાઁ આ અલગ વાિ છે કે 

િમે િેઓના માથા પર જ ઉભા રહો, આવ ું 
એટલા માટે કરે છે કે િેઓએ એવ ું કહી દીધ ું છે 

અભણ (ગેર યહદૂી અરબો) સાથે જે કુંઈ પણ 

વયવહાર કરીશ ું અમને કુંઈ ગ નોહ નદહ થાય, 

આ લોકો જાણવા છિાું અલ્લાહ પર જ ઠાણ ું 
બાુંિે છે. 

ِمْن  هْهِل  وه ِب  ا ْن  الِْكتَٰ ْنهُ  اِْن  مه   تهاْمه
ار   ْ   اِلهْيكه    یَُؤهدَِه    ِبِقْنطه ِمْٰنُ   اِْن  َمهْن  وه
ْنهُ  ا اََِله  اِلهْيكه  یُؤهدَِه    ََله  ِبِدیْنهار   تهاْمه   مه
لِكه   ٓاى ِمًا   قه  عهلهْيهِ  دُْمته  َهُهْم  ذَٰ   قهالُْوا ِباهن
ه  ِف  عهلهیْنها لهیْسه  ِبْيل     اَْلَُمَِي   سه

یهُقْولُْونه  ِ  عهله  وه   وهُهْم  الْكهِذبه  اّلَلَٰ
 یهْعلهمُْونه 

76. વાિ એવી છે કે જે વયક્તિ પોિાન ું વચન 

પ રૂ કરે અને ડરવા લાગે િો અલ્લાહ િઆલા 
પણ આવા ડરવાવાળાઓ સાથે મોહલબિ કરે 

છે. 

ْن  بهلَٰ  ْهِده   اهْوفَٰ  مه تَهقَٰ  ِبعه ا ه  فهاَِنه  وه  اّلَلَٰ
 الْمَُتهِقْيه  یُِحَبُ 

77. તનિઃશુંક જે લોકો અલ્લાહ િઆલાના વચન 

અને પોિાની સોગુંદોને નજીવી દકિંમિે વેચી 
નાખે છે િેઓ માટે આલખરિમાું કોઇ ભાગ નથી, 
અલ્લાહ િઆલા ન િો િેઓ સાથે વાિચીિ 

કરશે, ન િો િેઓની િરફ કયામિ ના દદવસે 

જોશે, ન િો િેઓને પતવત્ર કરશે અને િેઓ 

માટે દ ુંખદાયી અઝાબ છે. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ُ ْهدِ  یهْشَته ِ  ِبعه  اّلَلَٰ
هیْمهانِِهْم  ا همهًنا وه َٰٓى ِكه  قهِلْيًل  ث قه  َله  اُول   خهله

ةِ  ِف  لهُهْم  ُ  یُكهلَِمُُهُم  وهَله  اَْلَِٰخره  وهَله  اّلَلَٰ
ْ  یهْنُظرُ  مهةِ  یهْومه  اِلههْْیِ ْ  وهَله  الِْقيَٰ َكِهْْیِ  یُزه
لهُهْم  اب   وه هلِْيم   عهذه  ا
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78. તનિઃશુંક િેઓમાું એક એવ ું જૂથ પણ છે જે 

દકિાબ (િૌરાિ) પઢિા-પઢિા પોિાની જીભને 

મરોડી નાખે છે, જેથી િમે િેને દકિાબન ું જ 

લખાણ સમજો, પરુંત   ખરેખર િે દકિાબ 

(ક રઆન) ન ું લખાણ નથી અને િેઓ કહ ેપણ 

છે કે િે અલ્લાહ િઆલા િરફથી છે, પરુંત   
ખરેખર િે અલ્લાહ િઆલા િરફથી પણ નથી, 
િે િો ખ લ્લી રીિે અલ્લાહ િઆલા પર જ ઠાણ ું 
બાુંિે છે. 

اَِنه  ْ  وه ْ  یَهلْو نه  لهفهِریًْقا ِمْٰنُ ُ هلِْسنههَته  ا
ِب  ُبْوهُ  ِبالِْكتَٰ ِب  ِمنه  لِتهْحسه ا الِْكتَٰ مه   وه
ِب    ُهوهِمنه  یهُقْولُْونه   الِْكتَٰ   ِعْندِ  ُهوهِمْن  وه
 ِ ا اّلَلَٰ مه ِ    ِعْندِ   ُهوهِمْن  وه یهُقْولُْونه   اّلَلَٰ   وه
ِ  عهله   یهْعلهمُْونه  وهُهْم  الْكهِذبه  اّلَلَٰ

79. કોઇ એવા વયક્તિને જેને અલ્લાહ િઆલા 
દકિાબ, દહકમિ અને પયગુંબરી આપે, િે 

વયક્તિ પણ એવ ું નથી કહી શકિો કે િમે 

અલ્લાહ િઆલાને છોડીને મારા બુંદાઓ બની 
જાઓ, પરુંત   િે િો કહશેે કે િમે સૌ 
પાલનહારના બની જાઓ, િમારા દકિાબ 

શીખવાડવાના કારણે અને િમારા દકિાબ 

પઢવાના કારણે. (િેની િાલલમ આ પ્રમાણે છે). 

ا هانه  مه ر   ك هْن  لِبهشه ُ  یَُْؤتِيههُ  ا   الِْكتَٰبه  اّلَلَٰ
 لِلنَهاِس  یهُقْوله  ثَُمه  ةه وهالنَُُبَوه  وهالُْحكْمه 
ْ  ِعبهادًا ُكْونُْوا ِ  دُْوِن  ِمْن  َلِ َِٰكْن  اّلَلَٰ ل   وه
ه  ُكْونُْوا بََِٰنَي  لَِمُْونه  ُكنُْتْم  ِبمها ره  ُتعه
ِبمها الِْكتَٰبه   تهْدُرُسْونه   ُكنُْتْم  وه

80. િે પયગુંબર િમને કદાતપ એવ ું નદહ કહ ેકે 

િમે ફદરશ્િાઓ અને પયગુંબરોને પાલનહાર 

બનાવી લો, શ ું િે િમારા મ સલમાન થઇ જવા 
છિાું કૂફર કરવાનો આદેશ આપશે ? 

ُكْم  وهَله  هْن  یهاُْمره كهةه  تهَتهِخُذوا ا َٰٓى ِ  الْمهل
ه  هْربهابًا    وهالنَهِبَي  هیهاُْمُرُكْم   ا  بهْعده  ِبالُْكْفرِ  ا

هنُْتْم  اِذْ  ن  ا  َمُْسلِمُْونه
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81. અને (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

અલ્લાહ િઆલાએ પયગુંબરો પાસેથી વચન 

લીધ ું કે જે કુંઇ હ ું િમને દકિાબ અને દહકમિ 

આપ ું પછી િમારી પાસે િે પયગુંબર આવી 
જાય જે િમારી પાસેની વસ્ત ઓને સત્ય 

ઠેરાવિો હોય, િો િમારા માટે િેના પર ઇમાન 

લાવવ ું અને િેની મદદ કરવી જરૂરી છે, 

અલ્લાહ િઆલાએ (આ આદેશ આપી 
પયગુંબરોને પછૂ્ ું) કે શ  િમે િેના સમથગક છો 
અને િેના પર મારી જવાબદારી ઉપાડો છો ? 

સૌએ કહ્ ું કે અમને મુંજ ર છે, કહ્ ું િો હવે સાક્ષી 
બનીને રહો અને હ ું પોિે પણ િમારી સાથે 

સાક્ષી છું. 

اِذْ  ذه  وه ُ  اهخه ه  ِمیْثهاقه  اّلَلَٰ   لهمها   النَهِبَي 
تهیُْتُكْم  ٓاءهُكْم  ثَُمه   َوهِحكْمهة  ِكتَٰب    َمِْن  اَٰ  جه
ُسْول   ق   ره َدِ كُْم  لَِمها  َمُصه عه   ِبه   لهُتْؤِمُنَنه  مه

لهتهْنُصُرنَهه     ْرُتْم  قهاله   وه هقْره ا ْذُتْم  ءه اهخه  وه
لِكُْم  عهلَٰ  ا  اِْصِرْی    ذَٰ ْرنها    قهالُْو  هقْره  قهاله   ا

ُدْوا هنها فهاْشهه ا كُْم  وه عه ِهِدیْنه   َمِنه  مه الَشَٰ
 

82. બસ ! ત્યાર પછી જે કોઈ આ વચનથી ફરી 
જાય િો િે જ ખ લ્લો અવજ્ઞાકારી છે. 

َلَٰ  فهمهْن  لِكه  بهْعده  تهوه َٰٓى ِكه  ذَٰ   ُهُم  فهاُول
ِسُقْونه   الْفَٰ

83. શ ું િે અલ્લાહ િઆલાના દીન તસવાય 

બીજા દીનની શોિમાું છે, જો કે જે કુંઈ 

આકાશોમાું છે અથવા જે કુંઈ ઝમીનમાું છે, દરેક 

અલ્લાહ િઆલાના જ આજ્ઞાકારી છે, રાજી હોય 

અથવા ન હોય, સૌ િેની જ િરફ પાછા 
ફેરવવામાું આવશે. 

ْْیه  هفهغه ِ  ِدیِْن  ا لهه     یهْبُغْونه  اّلَلَٰ هْسلهمه  وه ْن  ا   مه
وَِٰت  ِف  مَٰ ْوعًا َوهكهْرًها وهاَْلهْرِض  الَسه   طه

اِلهْيهِ  ُعْونه  وه  یُْرجه
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84. િમે કહી દો કે અમે અલ્લાહ િઆલા અને 

જે કુંઇ અમારા પર ઉિારવામાું આવ્ ું છે અને 

જે કુંઇ ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, યાકૂબ અને 

િેઓના સુંિાનો પર ઉિારવામાું આવ્ ું અને જે 

કુંઇ મસૂા, ઇસા, અને બીજા પયગુંબરોને 

અલ્લાહ િઆલા િરફથી આપવામાું આવ્ ું. િે 

સૌ પર ઇમાન લાવયા. અમે િેઓ માુંથી કોઇની 
વચ્ચે ભેદભાવ નથી કરિા અને અમે અલ્લાહ 

િઆલાના આજ્ઞાકારી છે. 

نَها قُْل  مه ِ  اَٰ ا   ِباّلَلَٰ مه ُنِْزله  وه ا   عهلهیْنها ا مه  وه
ُنِْزله  لَٰ   ا ِهْيمه  عه قه   وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ  وهاِْسحَٰ

یهْعُقْوبه  ا   وهاَْلهْسبهاِط  وه مه   ُمْوسَٰ  اُْوِٰته  وه
بَِِهْم  ِمْن  وهالنَهِبيَُْونه  وهِعْيسَٰ  ُق  َله  َره   نُفهَرِ
د   بهْيه  ْ ؗ  اهحه نهْحُن   َمِْٰنُ ُمْسلِمُْونه   لهه   وه
 

85. અને જે વયક્તિ ઇસ્લામ વગર બીજો દીન 

શોિે િેનો દીન કબલૂ કરવામાું નહી આવે અને 

િે આલખરિમાું ન કસાન ઉઠાવનારાઓ માુંથી 
હશે. 

ْن  مه ْْیه  یَهْبتهِغ  وه ِم  غه ْ  ِدیًْنا اَْلِْسله   فهله
ةِ  وهُهوهِف   ِمْنُه    یَُْقبهله    ِمنه  اَْلَِٰخره

ِسِریْنه   الْخَٰ

86. અલ્લાહ િઆલા િે લોકોને કેવી રીિે 

દહદાયિ આપશે, જેઓ ઈમાન લાવયા પછી 
કૂફરને અપનાવ્ ું? જો કે િેઓ પોિે જ સાક્ષી 
આપી ચ ક્યા છે કે આ પયગુંબર સત્ય માગગ પર 

છે અને િે લોકો પાસે સ્પટટ પ રાવા પણ આવી 
ચ ક્યા છે, અને અલ્લાહ િઆલા આવા જાલીમો 
લોકોને દહદાયિ નથી આપિો. 

ُ  یهْهِدی كهْيفه    بهْعده  كهفهُرْوا قهْوًما اّلَلَٰ
ا اِیْمهانِِهْم  ِهُدْو  هَنه  وهشه ُسْوله  ا َق   الَره   حه
ٓاءهُهُم  ُت    وهجه ُ   الْبهیَِنَٰ   یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه   الَظَٰ

87. િેઓની આ જ સજા છે કે િેઓ પર 

અલ્લાહ િઆલાની, ફદરશ્િાઓની અને દરેક 

લોકોની લઅનિ (ફીટકાર) થાય. 

َٰٓى ِكه  ٓاُؤُهْم  اُول زه هَنه  جه ْ  ا ِ  لهْعنهةه  عهلههْْیِ  اّلَلَٰ
كهةِ  َٰٓى ِ الْمهل هْجمهِعْيه   وهالنَهاِس  وه  ا

88. જેમાું િેઓ હુંમેશા પડી રહશેે, િેઓના 
અઝાબને ન િો હલકો કરવામાું આવશે અને ન 

િો િેઓને મોહલિ આપવામાું આવશે. 

لِِدیْنه  ا    خَٰ َفهُف  َله   فِْيهه ُ  یُخه  عهْٰنُ
اُب  ذه ُرْونه   ُهْم  وهَله  الْعه  یُْنظه
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89. પરુંત   જે લોકો આ પછી િૌબા અને સ િારો 
કરી લેં િો (િેઓ િેનાથી બચી શકે છે) કારણકે 

અલ્લાહ િઆલા અત્યુંિ માફ કરવાવાળો અને 

અત્યુંિ કૃપાળુ છે. 

ْ  اتهابُوْ  الَهِذیْنه  اََِله  لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ   ذَٰ
اهْصلهُحْوا  ه  فهاَِنه  وه ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

90. તનિઃશુંક જે લોકો પોિાના ઇમાન લાવવા 
પછી કૂફર કરે પછી કૂફરમાું વિિા જ ગયા િો 
િેઓની િૌબા કદાતપ કબ લ કરવામાું નહી 
આવે, આ જ પથભ્રટટ લોકો છે. 

 ثَُمه  اِیْمهانِِهْم  بهْعده  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه 
ْ    ُتْقبهله  لَهْن  ُكْفًرا اْزدهادُْوا   تهْوبههَُتُ
َٰٓى ِكه  اُول ٓالَُْونه   ُهُم  وه  الَضه

91. હાું જે લોકો કાદફર થયા અને મતૃ્્  સ િી 
કાદફર જ બનીને રહ,ે િેઓ માુંથી જો કોઇ િરિી 
ભરીને સોન ું આપી છૂટી જવા માુંગે િો પણ 

કદાતપ કબ લ કરવામાું નહી આવે. આ જ લોકો 
છે જેમના માટે દ ુંખદાયી અઝાબ છે, અને 

જેઓની મદદ કરનાર કોઇ નથી. 

اتُْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه   ُكَفهار   وهُهْم  وه
 ْ ِدِهْم  ِمْن  یَُْقبهله  فهله   اَْلهْرِض  َمِْلءُ  اهحه

لهوِ  ی ذهههًبا َوه َٰٓى ِكه   ِبه     افْتهدَٰ   لهُهْم  اُول
اب   هلِْيم   عهذه ا ا مه ن  َمِْن  لهُهْم  وه  نََِٰصِریْنه

92. જ્યાું સ િી િમે પોિાની મનપસુંદ વસ્ત ને 

અલ્લાહના માગગમાું ખચગ નહી કરો ત્યાું સ િી 
ભલાઇ નહી પામો. અને જે કુંઇ િમે ખચગ કરો 
િેને અલ્લાહ િઆલા ખ બ સારી રીિે જાણે છે. 

َتَٰ  الَِْبَه  تهنهالُوا لهْن  ۬   ِممَها ُتْنِفُقْوا حه   ُتِحبَُْونه  
ا مه ء   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وه ْ ه  فهاَِنه  َشه   ِبه   اّلَلَٰ

 عهِلْيم  

93. િૌરાિ ના અવિરણ પહલેા યાકૂબે જે કઈ 

પોિાના ઉપર હરામ કરી દીધ ું હત ું, િે તસવાય 

દરેક ભોજન ઇસ્રાઇલના સુંિાનો પર હલાલ 

હત ું. િમે કહી દો કે જો િમે સાચા છો િો િૌરાિ 

લઇ આવો અને વાુંચી સુંભળાવો. 

اِم  كَُلُ  عه هانه  الَطه ٓاِءیْله  لَِبهِنْ   ِحَلً  ك   اِْسره
ا اََِله  مه  مه َره ٓاِءیُْل  حه   ِمْن  نهْفِسه   عهلَٰ  اِْسره
هْن  قهْبِل  َهله  ا ىُة    ُتَنه   فهاْتُْوا قُْل   الَتهوْرَٰ

ىةِ  ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  فهاتْلُْوهها   ِبالَتهوْرَٰ صَٰ
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94. િે પછી પણ જે લોકો અલ્લાહ િઆલા પર 

જ ઠાણ ું બાુંિે િે જ અત્યાચારી છે. 

ی فهمهِن  َٰ ِ  عهله  افَْته ْ  الْكهِذبه  اّلَلَٰ   بهْعدِ  ِمنٌۢ
لِكه  َٰٓى ِكه  ذَٰ لِمُْونه ر  ُهُم  فهاُول  الَظَٰ

95. કહી દો કે અલ્લાહ િઆલા સાચો છે, િમે 

સૌ ઇબ્રાહીમ હનીફ ના િરીકાન ું અન સરણ કરો, 
જે મ શદરક ન હિા. 

قه  قُْل  ده ُ  صه ِهْيمه  ِملَهةه  فهاتَهِبُعْوا اّلَلَٰ  اِبْرَٰ
ِنْيًفا    ا  حه مه هانه  وه  الْمُْشِرِكْيه  ِمنه  ك

96. અલ્લાહ િઆલાન ું પ્રથમ ઘર (ઈબાદિ 

કરવાન ું સ્થળ) જે લોકો માટે નક્કી કરવામાું 
આવ્ ું િે જ છે ,જે મક્કામાું છે, જે સમ્રગ 

સષૃ્ટટના લોકો માટે બરકિ અને દહદાયિન ું 
કારણ છે. 

هَوهله  اَِنه   ِببهَكهةه  لهلَهِذْی  لِلنَهاِس  َوُِضعه  بهْيت   ا
كًا ه لهِمْيه   وهُهًدی ُمَبَٰ  لَِلْعَٰ

97. જેમાું સ્પટટ તનશાનીઓ છે, (જેમાુંથી એક) 

મકામે ઇબ્રાહીમ છે, િેમાું જે આવી જાય 

સ રલક્ષિ થઇ જાય છે, અને લોકો પર અલ્લાહ 

િઆલાનો હક એ છે કે જે વયક્તિ િેના ઘર 

સ િી પહોંચી શકિો હોય િે આ ઘરનો હજ કરે, 

અને જે કોઇ આ આદેશનો ઇન્કાર કરશે (િે 

સારી રીિે સમજી લે) કે અલ્લાહ િઆલા સમગ્ર 

સષૃ્ટટથી બેતનયાઝ છે. 

ٌۢ  فِْيهِ  یَٰت  ۬   َمهقهاُم  بهیَِنَٰت   اَٰ ِهْيمه   ْن   اِبْرَٰ مه   وه
لهه   هانه  دهخه ِمًنا    ك ِ   اَٰ ّلِلََٰ   ِحَجُ  النَهاِس  عهله  وه
ِن  الْبهْيِت  اعه  مه ِبْيًل    اِلهْيهِ  اْستهطه مهْن   سه   وه
ه  فهاَِنه  كهفهره  ِنَ   اّلَلَٰ ِن  غه لهِمْيه  عه  الْعَٰ

98. િમે કહી દો કે હ ેદકિાબવાળાઓ ! િમે 

અલ્લાહ િઆલાની આયિોનો ઇન્કાર કેમ કરો 
છો ? જે કુંઇ િમે કરો છો અલ્લાહ િઆલા િેના 
પર સાક્ષી છે. 

  ِباَٰیَِٰت  تهْكُفُرْونه  لِمه  ِب الِْكتَٰ  یَٰ اهْهله  قُْل 
  ۬   ِ ُ   اّلَلَٰ ِهْيد   وهاّلَلَٰ ا عهلَٰ  شه  تهْعمهلُْونه  مه
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99. િે દકિાબવાળાઓને કહો કે િમે જે વયક્તિ 

ઈમાન લાવે છે િેને િમે િઆલાના માગગથી 
કેમ રોકો છો ? અને િમારી ઈચ્છા છે કે િે 

ગેરમાગગ પર ચાલ,ે જો કે િમે પોિે (િેના 
સત્યમાગગ પર હોવાની) સાક્ષી આપો છો, અને 

જે કુંઇ િમે કરી રહ્યા છો અલ્લાહ િઆલા 
િમારા કાયોથી અજાણ નથી. 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل  ْونه  لِمه  الِْكتَٰ ْن  تهُصَدُ   عه
ِبْيِل  ِ  سه مهنه  مهْن  اّلَلَٰ ا اَٰ ِعوهًجا  تهْبُغْونههه
هنُْتْم  ٓاُء    َوها ده ا  ُشهه مه ُ  وه افِل   اّلَلَٰ مَها ِبغه  عه

 ْعمهلُْونه ته 

100. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જો િમે 

દકિાબવાળાઓના કોઇ જૂથની વાિોને માનશો 
િો િે િમને િમારા ઇમાન લાવયા પછી કાદફર 

બનાવી દેશે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  فهِریًْقا ُتِطْيُعْوا اِْن  اَٰ
 بهْعده  یهُردَُْوُكْم  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  َمِنه 

ِفِریْنه  اِیْمهانِكُْم   كَٰ

101. અને િમે કેવી રીિે ઇન્કાર કરી શકો છો, 
જ્યારે કે િમારા પર અલ્લાહ િઆલાની 
આયિો પઢવા આવી રહી છે, અને િમારી 
વચ્ચે પયગુંબર હાજર છે, જે વયક્તિ અલ્લાહ 

િઆલા (ના દીન) ને મજબ િીથી પકડી લેંશે, 

િો િે જરૂર સત્યમાગગ સ િી પહોંચી જશે. 

يْ  هنُْتْم  تهْكُفُرْونه  فه وهكه ا  عهلهْيُكْم   ُتْتلَٰ  وه
یَُٰت  ِ  اَٰ فِْيُكْم  اّلَلَٰ ُسْولُه     وه ْن   ره مه   وه

ِ  یَهْعتهِصْم  اط   اِلَٰ  ُهِدیه  فهقهْد  ِباّلَلَٰ  ِصره
ن   َمُْستهِقْيم 

102. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલાથી 
એવી રીિે ડરો જેવી રીિે કે િેનાથી ડરવાનો 
હક છે. અને િમને મ સલમાનની ક્સ્થતિમાું જ 

મૌિ આવી જોઈએ. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا َقه  اّلَلَٰ ِته   حه  ُتقَٰ
هنُْتْم  اََِله  تهمُْوُتَنه  وهَله  ا  َمُْسلِمُْونه  وه
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103. અલ્લાહ િઆલાની દોરીને સૌ મળી 
મજબ િીથી પકડી લો અને ભાગલા ન પાડો 
અને અલ્લાહ િઆલાની િે સમયની કૃપાને 

યાદ કરો જ્યારે િમે એકબીજાના શત્ર  હિા, િો 
િેણે િમારા દદલોમાું મ હલબિ ભરી દીિી, બસ 

! િમે િેની કૃપાથી ભાઇ ભાઇ બની ગયા, અને 

િમે આગના ઘડાની નજીક પહોંચી ગયા હિા 
િો િેણે િમને બચાવી લીિા, અલ્લાહ િઆલા 
આવી જ રીિે િમારા માટે પોિાની તનશાની 
બયાન કરે છે, જેથી િમે સત્યમાગગ પામી શકો. 

ْبِل  وهاْعتهِصمُْوا ِ  ِبحه ِمْيًعا َوهَله  اّلَلَٰ   جه
قُْوا  ُكُرْوا تهفهَره ِ  نِْعمهته  وهاذْ  اِذْ  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ٓاءً  ُكنُْتْم    قُلُْوِبكُْم  بهْيه  فهاهلَهفه  اهعْده

نًا    ِبِنْعمهِته    فهاهْصبهْحُتْم   وهُكنُْتْم   اِْخوها
فها عهلَٰ  ة   شه ُكْم  النَهارِ  َمِنه  ُحْفره   فهاهنْقهذه
ا    لِكه   َمِْنهه ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   لهُكْم   اّلَلَٰ   اَٰ

لَهُكْم   تهْهتهُدْونه  لهعه

104. િમારા માુંથી એક જૂથ એવ ું હોવ ું જોઇએ, 

જે ભલાઇ િરફ બોલાવે અને સદકાયોનો 
આદેશ આપે અને ખરાબ કાયોથી રોકે અને 

આજ લોકો કામયાબ થશે. 

لْتهُكْن  ْْیِ  اِله  یَهْدُعْونه  اَُمهة   َمِْنُكْم  وه   الْخه
یهاُْمُرْونه  ْونه   ِبالْمهْعُرْوِف  وه یهْنهه ِن  وه   عه
َٰٓى ِكه   الْمُْنكهِر    اُول  الْمُْفلُِحْونه  ُهُم  وه

105. િમે િે લોકો જેવા ન થઇ જશો, જે 

લોકોએ પોિાની પાસે સ્પટટ પ રાવા આવી 
ગયા છિાું ભાગલા પાડયા, અને મિભેદ કયો, 
િે જ લોકો મોટો અઝાબ છે. 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  قُْوا ك   وهاْختهلهُفْوا  تهفهَره
 ْ ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ٓاءهُهُم  مه ُت    جه َٰٓى ِكه   الْبهیَِنَٰ اُول  وه
اب   لهُهْم  ِظْيم    عهذه  عه

106. જે દદવસે કેટલાક ચહરેા સફેદ હશે અને 

કેટલાક કાળા, કાળા ચહરેાવાળાઓ ! (ને 

કહવેામાું આવશે) શ ું િમે જ િે લોકો છો, જેમણે 
ઈમાન લાવયા પછી કૂફર કયો ? હવે પોિાના 
કૂફરનો સ્વાદ ચાખો. 

ا  ُوُجْوه     وهتهْسوهدَُ  ُوُجْوه   تهْبيهَضُ  یَهْومه   فهاهَمه
كهفهْرُتْم  ُوُجْوُهُهْم  اْسوهدَهْت  الَهِذیْنه   اه
ابه  فهُذْوقُوا اِیْمهانِكُْم  بهْعده  ذه  ِبمها الْعه

 تهْكُفُرْونه  ُكنُْتْم 

107. અને સફેદ ચહરેાવાળાઓ અલ્લાહની 
કૃપામાું પ્રવેશ કરશે અને િેમાું હુંમેશા રહશેે. 

ا هَمه ا ْت  الَهِذیْنه  وه   فهِفْ  ُوُجْوُهُهْم  ابْيهَضه
ْحمهةِ  ِ    ره ا ُهْم   اّلَلَٰ لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ
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108. હ ેપયગુંબર ! અમે િે સત્ય આયિોન ું 
પઠન િમારી સમક્ષ કરી રહ્યા છે અને અલ્લાહ 

િઆલા લોકો પર અત્યાચાર કરવાન ું નથી 
ઇચ્છિો. 

یَُٰت  تِلْكه  ِ  اَٰ َقِ    عهلهْيكه  نهْتلُْوهها اّلَلَٰ   ِبالْحه
ا مه ُ  وه لهِمْيه  ُظلْمًا یُِریُْد  اّلَلَٰ  لَِلْعَٰ

109. અલ્લાહ િઆલા માટે જ છે, જે કુંઇ 

આકાશો અને િરિીમાું છે અને અલ્લાહ 

િઆલા િરફ જ દરેક કાયગ મોકલવામાું આવે 

છે. 

 ِ ّلِلََٰ ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
اِله  ِ  وه عُ  اّلَلَٰ  اَْلُُموُْرن  ُتْرجه

110. (મ સલમાનો) િમે જ ઉત્તમ જૂથ છો, જેને 

લોકોના (સ િારા અને દહદાયિ માટે) 

બનાવવામાું આવી છે, િમે સદકાયગનો આદેશ 

આપો છો અને ખરાબ વાિોથી રોકો છો અને 

અલ્લાહ િઆલા પર ઇમાન રાખો છો, જો 
દકિાબવાળા પણ ઇમાન લાવિા િો િેઓ માટે 

સાર  હોિ, િેઓમાું કેટલાક ઇમાનવાળાઓ પણ 

છે, પરુંત   વિારે પડિા લોકો તવદ્રોહી છે. 

ْْیه  ُكنُْتْم  ْت  اَُمهة   خه  لِلنَهاِس  اُْخِرجه
ْونه  ِبالْمهْعُرْوِف  تهاُْمُرْونه  تهْنهه ِن  وه   عه
تُ  الْمُْنكهرِ  ِ    ْؤِمُنْونه وه لهوْ   ِباّلَلَٰ مهنه  وه هْهُل  اَٰ   ا
ِب  ا لهكهانه  الِْكتَٰ ْْیً ُ   لَهُهْم    خه  ِمْٰنُ

ْكثهُرُهُم  الْمُْؤِمُنْونه  ه ا ِسُقْونه   وه  الْفَٰ

111. આ લોકો િમને સિાવવા તસવાય વિારે 

ન કસાન પહોંચાડી શકિા નથી, જો િમારી 
સાથે ્ ધ્િ કરશે િો પીઠ બિાવી પાછા ફરી 
નશે, પછી િેઓની મદદ કરવામાું નહી આવે. 

ْوُكْم  لهْن  هذًی    اََِله   یَهُضَرُ اِْن   ا  یَُقهاتِلُْوُكْم  وه
ُرْونه  َله  ثَُمه  اَْلهدْبهاره  یُوهلَُْوُكُم   یُْنصه
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112. િેઓ દરેક જગ્યા પર અપમાતનિ 

કરવામાું આવશે, તસવાય એ કે અલ્લાહ 

િઆલાના અથવા લોકોના શરણમાું આવી 
જાય, આ લોકો અલ્લાહના ગ સ્સાના હકદાર 

બની ગયા છે અને િેઓ પર લાચારી નાખી 
દેવામાું આવી છે, આ એટલા માટે કે આ લોકો 
અલ્લાહ િઆલાની આયિોનો ઇન્કાર કરિા 
હિા અને કારણ વગર પયગુંબરોને કત્લ કરિા 
હિા, એટલા માટે કે િેઓ અવજ્ઞાકારીઓ અને 

અત્યાચારીઓ હિા. 

ُ   ُضِربهْت  لَهةُ  عهلههْْیِ هیْنه  الَذِ ا ا ا مه  اََِله  ثُِقُفْو 
ْبل   ِ  َمِنه  ِبحه ْبل    اّلَلَٰ  النَهاِس  َمِنه  وهحه
بهٓاُءوْ  ب   وه ِ  َمِنه  ِبغهضه   وهُضِربهْت   اّلَلَٰ
 ُ لِكه   الْمهْسكهنهُة    عهلههْْیِ َهُهْم  ذَٰ هانُْوا ِباهن  ك
ِ  ِباَٰیَِٰت  یهْكُفُرْونه  یهْقُتلُْونه  اّلَلَٰ  اَْلهنٌِْۢبيهٓاءه  وه
ْْیِ  َق     ِبغه لِكه   حه ْوا ِبمها ذَٰ صه هانُْوا  عه ك   وه

 یهْعتهُدْونه  

113. આ દકિાબવાળાઓ બિા સરખા નથી, 
પરુંત   િે દકિાબવાળાઓમાું એક જૂથ (સત્ય 

પર) અડગ રહવેાવાળુું પણ છે, જે રાતત્રના 
સમયે અલ્લાહની દકિાબ પઢે છે અને તસજદા 
પણ કરે છે. 

وهٓاًء    لهیُْسْوا هْهِل  ِمْن   سه ِب  ا   اَُمهة   الِْكتَٰ
یَِٰت  یَهْتلُْونه  قهٓاى ِمهة   ِ  اَٰ نهٓاءه  اّلَلَٰ  وهُهْم  الَهْيِل  اَٰ

 یهْسُجُدْونه 

114. આ લોકો અલ્લાહ િઆલા પર અને 

કયામિના દદવસ પર ઇમાન પણ રાખે છે, 

સદકાયોનો આદેશ આપે છે અને ખરાબ 

કાયોથી રોકે છે અને ભલાઇના કાયોમાું જલ્દી 
કરે છે, આ સદાચારી લોકો છે. 

ِ  یُْؤِمُنْونه  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ یهاُْمُرْونه  اَْلَِٰخرِ  وه  وه
ْونه  ِبالْمهْعُرْوِف  یهْنهه ِن  وه   الْمُْنكهرِ  عه
اِرُعْونه  یُسه ِت    ِف  وه ْْیَٰ َٰٓى ِكه   الْخه اُول  ِمنه  وه
لِِحْيه   الَصَٰ

115. આ લોકો જે કુંઇ પણ ભલાઇ કરશે 

િેઓની નાકદરી કરવામાું નહી આવે અને 

અલ્લાહ િઆલા ડરવાવાળાઓને ખ બ સારી 
રીિે જાણે છે. 

ا مه لُْوا وه ْْی   ِمْن  یهْفعه ْ  خه   یَُْكفهُرْوهُ    فهله
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ  ِبالْمَُتهِقْيه  عهِلْيم 
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116. જે લોકોએ કૂફર કયો િેમન ું િન અને 

િેઓના સુંિાન અલ્લાહ પાસે કુંઇ કામમાું નહી 
આવે, આ િો જહન્નમી લોકો છે, િેમાું જ હુંમેશા 
પડયા રહશેે. 

ْ  ُتْغِنه  لهْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه    عهْٰنُ
هْموهالُُهْم  دُُهْم  وهَله   ا هْوَله ِ  َمِنه  ا ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
َٰٓى ِكه  اُول ُب  وه ا ُهْم   النَهاِر    اهْصحَٰ   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ

117. આ કાદફરો જે કુંઈ પણ દ તનયામાું ખચગ કરે 

છે િેન ું ઉદાહરણ આ રીિે છે કે એક ઝડપી હવા 
ચાલી જેમાું દહમ વરસે, જે અત્યાચારીઓના 
ખેિર ઉપર પડી અને િેને નટટ કરી દીધ ું, 
અલ્લાહ િઆલાએ િેઓ પર અત્યાચાર નથી 
કયો, પરુંત   એ લોકો પોિે પોિાના જીવો પર 

અત્યાચાર કરિા હિા. 

ثهُل  ا مه ِذهِ  ِفْ   یُْنِفُقْونه  مه وةِ  هَٰ يَٰ  الْحه
نْيها ا ِریْح   كهمهثهِل  الَدُ ابهْت  ِصَر   فِْيهه  اهصه
ْرثه  ا قهْوم   حه لهمُْو  ُهْم  ظه هنُْفسه   فهاهْهلهكهْتُه    ا
ا مه لهمهُهُم  وه ُ  ظه َِٰكْن  اّلَلَٰ ل ُهْم  وه   اهنُْفسه

 یهْظلِمُْونه 

118. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે ઇમાનવાળાઓ 

તસવાય બીજાને દોસ્િ ન બનાવો, િેઓ િમારી 
ખરાબી માટે કોઇ કસર છોડિા નથી, િેઓ 

ઇચ્છે છે કે િમે દ ુંખી થઈ જાવ, િેઓની શત્ર િા 
િો િેઓની જબાન વડે જાહરે થઇ ગઇ છે અને 

જે િેઓના હૃદયોમાું છૂપ ું છે િે ઘણ ું જ વિારે 

છે, અમને િમે સ્પટટ માગગદશગન આપી ચ ક્યા 
છે, જો િમે તવચારશો (િો જરૂર િેમનાથી 
બચીને રહશેો.) 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه انه  تهَتهِخُذْوا َله  اَٰ   ةً ِبطه
بهاًَل    یهاْلُْونهُكْم  َله  دُْونِكُْم  َمِْن  دَُْوا   خه   وه
ا ِنَتُْم    مه ِت  قهْد   عه ٓاءُ  بهده  ِمْن  الْبهْغضه

  ۬ هفْوهاِهِهْم   ا  ا مه ُ    ُصُدْوُرُهْم  ُتْخِفْ  وه ْكَبه   اه
تهْعِقلُْونه  ُكنُْتْم  اِْن  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  بهیَهنَها قهْد 
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119. સાુંભળો ! િમે એવા લોકો છે, જે યહદૂી 
લોકો સાથે મ હલબિ રાખો છો પરુંત   િેઓ 

િમને પસુંદ નથી કરિા, જો કે િમે દરેક 

આકાશીય દકિાબો પર ઈમાન િરાવો છો, 
જ્યારે િેઓ િમારી સાથે મ લાકાિ કરે છે િો 
કહ ેછે કે અમે ઈમાન લઈ આવયા, પરુંત   જ્યારે 

િમારાથી જ દા થાય છે િો ગ સ્સાના કારણે 
આંગળીઓ ચાવે છે, િમે િેમને કહી દો કે 

િમારા ગ સ્સામાું જ મતૃ્્  પામો, અલ્લાહ 

િઆલા દદલોના ભેદોને ખ બ સારી રીિે જાણે 
છે. 

اهنُْتْم  ءِ  هَٰ   یُِحبَُْونهُكْم  وهَله  ُتِحبَُْونهُهْم  اُواَله
ُتْؤِمُنْونه  ِب  وه اِذها  كُلَِه     ِبالِْكتَٰ   لهُقْوُكْم  وه

ا ۬   قهالُْو   ۬ نَها   مه اِذها  اَٰ لهْوا وه َضُ  خه  عهلهْيُكُم   ْواعه
ْيِظ    ِمنه  اَْلهنهاِمله    ُمْوُتْوا قُْل   الْغه
ْيِظكُْم    ه  اَِنه   ِبغه ٌۢ  اّلَلَٰ اِت  عهِلْيم   ِبذه
ُدْوِر   الَصُ

120. જો િમને કોઈ ભલાઇ મળે િો આ લોકો 
દ ુંખી થાય છે, અને જો િમારા પર કોઈ 

મ સીબિ આવી જાય િો ખ શ થાય છે, િમે જો 
સબર રાખો અને ડરવાવાળા બની જાવ િો 
િેઓન ું કપટ િમને કુંઇ ન કસાન નહી પહોંચાડે, 

અલ્લાહ િઆલાએ િેઓના કાયોને ઘેરી રાખ્યા 
છે. 

ْسكُْم  اِْن  نهة   تهمْسه سه اِْن   تهُسْؤُهْم ؗ  حه  وه
یَِئهة   ُتِصْبُكْم  ُحْوا سه ا    یَهْفره اِْن   ِبهه   وه
ْوا تهَتهُقْوا تهْصَِبُ ُكْم  َله  وه ْيُدُهْم  یهُضَرُ  كه

يْ  ه  اَِنه   ـ ًا   شه ن  یهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ  ُمِحْيط 

121. અને ( હ ેપયગુંબર ઉહદના ્ દ્ધનો િે 

સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે િે િમે પરોઢમાું 
પોિાના ઘરેથી નીકળ્યા અને મ સલમાનોને 

્ ધ્િના મેદાનમાું ્ ધ્િના મોરચા પર 

શીસ્િબધ્િ બેસાડી રહ્યા હિા, અલ્લાહ િઆલા 
બધ ું જ સાુંભળવાવાળો અને, જાણવાવાળો છે. 

اِذْ  ْوته  وه هْهِلكه  ِمْن  غهده  الْمُْؤِمِنْيه  ُتبهَوُِئ  ا
قهاعِده  اِل    مه ُ   لِلِْقته ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهِلْيم     سه
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122. જ્યારે િમારા માુંથી બે જૂથ પોિાને 

કમજોર સમજવા લાગ્યા જો કે અલ્લાહ િઆલા 
િેઓનો દોસ્િ અને મદદ કરનાર હિો અને 

ઈમાનવાળાઓએ અલ્લાહ પર જ તવચવાસ 

કરવો જોઇએ. 

ِ  ههمَهْت  اِذْ  ٓاى ِفهتَٰ هْن  ِمْنُكْم  َطه له    ا   تهْفشه
 ُ لَِيُُهمها    وهاّلَلَٰ ِ  وهعهله   وه َهِل  اّلَلَٰ   فهلْیهتهوهك

 الْمُْؤِمُنْونه 

123. બદરના ્ ધ્િ વખિે અલ્લાહ િઆલાએ 

ઠીક િે સમયે િમારી મદદ કરી હિી જ્યારે કે 

િમે ઘણી જ નબળી ક્સ્થિીમાું હિા, એટલા 
માટે અલ્લાહથી જ ડરિા રહો, જેથી િમે 

આભારી બની શકો. 

لهقهْد  ُكُم  وه ره ُ  نهصه هنُْتْم  اّلَلَٰ هِذلَهة     ِببهْدر  َوها   ا
ه  فهاتَهُقوا لَهُكْم  اّلَلَٰ  تهْشكُُرْونه   لهعه

124. અને જ્યારે (બદરના ્ દ્ધમાું) િમે 

ઇમાનવાળાઓને દદલાસો આપી રહ્યા હિા, શ ું 
આકાશ માુંથી ત્રણ હજાર ફદરશ્િાઓ ઉિારી 
અલ્લાહ િઆલાની િમને મદદ કરવી િમારા 
માટે પ રિી નથી? 

هلهْن  لِلْمُْؤِمِنْيه   تهُقْوُل  اِذْ  هْن  یَهْكِفيهُكْم  ا   ا
ُكْم  بَُُكْم  یَُِمَده َٰثهةِ  ره َٰف   ِبثهل ل كهةِ  َمِنه  اَٰ َٰٓى ِ  الْمهل
لِْيه    ُمَْنه

125. કેમ નહી પરુંત   જો િમે સબર રાખો અને 

અલ્લાહ િઆલાથી ડરવા લાગો અને જો 
દ શ્મન િમારી સાથે ્ દ્ધ કરે િો અલ્લાહ 

િઆલા ખાસ પ્રકારના પાુંચ હજાર ફદરશ્િાઓ 

વડે િમારી મદદ કરશે. 

ْوا اِْن   بهلَٰ     تهَتهُقْوا تهْصَِبُ یهاْتُْوُكْم  وه   َمِْن  وه
ا فهوِْرِهْم  ذه ُكْم  هَٰ بَُُكْم  یُمِْددْ ةِ  ره مْسه   ِبخه
َٰف   ل كهةِ  َمِنه  اَٰ َٰٓى ِ َوِِمْيه  الْمهل  ُمسه

126. ફદરશ્િાઓ દ્વારા મદદની ખબર િો 
અલ્લાહ િઆલાએ િમને એટલા માટે જણાવી 
છે કે િમે ખ શ થઈ જાવ અને િમારા દદલને 

શાુંતિ મળેજોકે મદદ િો અલ્લાહ િઆલા 
િરફથી જ છે, જે તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

ا مه لههُ  وه عه ُ  جه ی اََِله  اّلَلَٰ   لهُكْم  بُْشرَٰ
َنه  لِتهْطمهى ِ ا  ِبه     قُلُْوبُُكْم   وه مه   اََِله  النَهْصرُ  وه

ِ  ِعْندِ  ِمْن  ِزیْزِ  اّلَلَٰ ِكْيِم   الْعه  الْحه
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127. (અને બદરના ્ દ્ધમાું અલ્લાહ િઆલાએ 

મ સલમાનોની મદદ એટલા માટે કરી કે) 

કાદફરોનો એક બાઝને નાખે અથવા િો િેઓન ું 
એવ ું અપમાન કરે કે િે અસફળ અપમાતનિ 

બની પાછા ફરી જાય. 

عه  فًا لِيهْقطه ره ا الَهِذیْنه  َمِنه  طه هوْ  كهفهُرْو    ا
 ْ ُ ِلُبْوا یهْكِبهَته ٓاى ِِبْيه   فهیهْنقه  خه

128. હ ેપયગુંબર ! િમારા હાથમાું કુંઇ જ નથી 
અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છે િો િેઓની િૌબા કબ લ 

કરે અથવા િો અઝાબ આપે, કારણ કે િેઓ 

અત્યાચારી છે. 

ء   اَْلهْمرِ  ِمنه  لهكه  لهیْسه  ْ   یهُتْوبه  اهوْ  َشه
 ْ هوْ  عهلههْْیِ بهُهْم  ا َذِ َهُهْم  یُعه لِمُْونه  فهاِن  ظَٰ

129. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઇ પણ છે બધ ું 
અલ્લાહન ું જ છે, િે જેને ઇચ્છે િેને માફ કરે જેને 

ઇચ્છે િેને સજા આપે, અલ્લાહ િઆલા માફ 

કરનાર, કૃપાળુ છે. 

 ِ ّلِلََٰ ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
ٓاءُ  لِمهْن  یهْغِفرُ  ُب  یَهشه َذِ یُعه ٓاُء    مهْن  وه  یَهشه
 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 

130. હ ેઇમાનવાળાઓ ! વિારીને વયાજ ન 

ખાઓ અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો, 
જેથી િમે સફળ બનો. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه بَٰ وا تهاْكُلُوا َله  اَٰ   الَرِ
افًا فهًة  اهْضعه عه تَهُقوا   َمُضَٰ ا ه  وه لَهُكْم  اّلَلَٰ   لهعه
 ُتْفلُِحْونه  

131. અને િે આગથી ડરો, જે ઇન્કારીઓ માટે 

િૈયાર કરવામાું આવી છે. 

تَهُقوا ا ْت  الَهِتْ   النَهاره  وه  لِلْكَِٰفِریْنه   اُعَِده

132. અને અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરના 
આજ્ઞાકારી બનો, જેથી િમારા પર દયા 
કરવામાું આવે. 

هِطْيُعوا ا ه  وه ُسْوله  اّلَلَٰ لَهُكْم   وهالَره  لهعه
مُْونه    ُتْرحه
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133. અને પોિાના પાલનહારની માફી િરફ 

અને િે જન્નિ િરફ ભાગો જેની ચોડાઇ આકાશો 
અને િરિી બરાબર છે, જે ડરવાવાળાઓ માટે 

િૈયાર કરવામાું આવી છે. 

اِرُعْو ا ة   اِلَٰ  وهسه ْغِفره بَُِكْم  َمِْن  مه نَهة    َره   وهجه
ا ْرُضهه وَُٰت  عه مَٰ ْت   وهاَْلهْرُض    الَسه  اُعَِده
 لِلْمَُتهِقْيه  

134. જે લોકો ખ શહાલી અને િુંગીમાું પણ 

અલ્લાહ ના માગગમાું ખચગ કરે છે, ગ સ્સો 
પીવાવાળા અને લોકોને માફ કરવાવાળા છે, 

અલ્લાહ િઆલા િે સદાચારી લોકોથી 
મોહલબિ કરે છે. 

ٓاءِ  ِف  یُْنِفُقْونه  الَهِذیْنه  َره ٓاءِ  الَسه َره   وهالَضه
الْكَِٰظِمْيه  ْيظه  وه افِْيه  الْغه الْعه ِن  وه   عه
ُ   النَهاِس     الْمُْحِسِنْيه   یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ

135. જ્યારે િેમનાથી કોઇ તનલગજ્જ કાયગ થઇ 

જાય અથવા કોઇ ગ નોહ કરી લે િો િરિ જ 

અલ્લાહના નામન ું સ્મરણ અને પોિાના પાપો 
માટે માફી માુંગે છે. અલ્લાહ િઆલા તસવાય 

બીજ ું કોણ ગ નાહ માફ કરી શકે છે ? અને જાણ 

હોવા છિાુંય પોિે કરેલ કામો પર અડગ નથી 
રહિેા. 

الَهِذیْنه  لُْوا اِذها وه ةً  فهعه هوْ  فهاِحشه ا ا لهمُْو   ظه
ُهْم  ه  ذهكهُروا اهنُْفسه   اْستهْغفهُروافه  اّلَلَٰ
ْن  لُِذنُْوِبِهْم  مه نُْوبه  یَهْغِفرُ  وه ُ  اََِله  الَذُ   اّلَلَٰ

لهْم  ْوا وه ا عهلَٰ  یُِصَرُ لُْوا مه   وهُهْم  فهعه
 یهْعلهمُْونه 

136. િેઓનો બદલો િેઓના પાલનહાર 

િરફથી માફી છે અને જન્નિો છે, જેની નીચે 
નહરેો વહી રહી છે, જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. િે 

સદકાયગ કરવાવાળા લોકો માટે કેટલો સારો 
ર્વાબ છે. 

َٰٓى ِكه  ٓاُؤُهْم  اُول زه ة   جه ْغِفره بَِِهْم  َمِْن  َمه  َره
نََٰت   ا ِمْن  تهْجِرْی  وهجه رُ  تهْحِتهه  اَْلهنْهَٰ
لِِدیْنه  ا    خَٰ ِمِلْيه   اهْجرُ  وهنِْعمه   فِْيهه  الْعَٰ

137. અલ્લાહની સ ન્નિ પ્રમાણે પહલેા પણ 

આવા કીસ્સાઓ થઇ ગયા છે, િો િરિીમાું હરી 
ફરીને જોઇ લો કે જ ઠલાવવાળાઓની કેવી દશા 
થઇ ? 

لهْت  قهْد  ْوا  ُسنهن     قهْبِلُكْم   ِمْن  خه   فهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض  ِف    عهاقِبهةُ  ك

ِبْيه   الْمُكهَذِ
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138. આ દકસ્સાઓ લોકો માટે ખ લ્લી ચેિવણી 
છે અને ડરવાવાળાઓ માટે દહદાયિ અને 

તશખામણ છે. 

ا ة   وهُهًدی لَِلنَهاِس  بهيهان   هَٰذه ْوِعظه مه   وه
 لَِلْمَُتهِقْيه 

139. હ ેમ સલમાનો ! િમે ના સ સ્િી કરો અને 

ન િો ઉદાસ થાવ, િમે જ તવજય પ્રાપ્િ કરશો 
જો િમે ઇમાનવાળાઓ છો. 

نُْوا وهَله  تهِهُنْوا وهَله  هنُْتُم  تهْحزه ا  اَْلهعْلهْونه  وه
 َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن 

140. જો િમે ઘાયલ થયા હોય િો િમારા 
તવરોિી લોકો પણ આવી જ રીિે ઘાયલ થઇ 

ગયા છે, અમે િે દદવસોને લોકો માટે બદલિા 
રહીએ છીએ, (ઉહદ ્ ધ્િની હાર) એટલા માટે 

હિી કે ઇમાનવાળાઓ જાહરે કરી દેં અને 

િમારા માુંથી કેટલાકને શહીદનો દરજ્જો 
આપીએ, અલ્લાહ િઆલા અત્યાચારીઓથી 
મોહલબિ નથી કરિો. 

ْسكُْم  اِْن  َسه  فهقهْد  قهْرح   یَهمْسه   الْقهْومه  مه
ا اَْلهیَهاُم  وهتِلْكه   َمِثْلُه     قهْرح   اِولُهه   بهْيه  نُده
لِيهْعلهمه   النَهاِس    ُ  وه ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  اَٰ
یهَتهِخذه  ٓاءه    ِمْنُكْم  وه ُ   ُشههده  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه    الَظَٰ

141. (આ કારણ પણ હત ું) કે અલ્લાહ િઆલા 
ઇમાનવાળાઓને િદ્દન અલગ કરી દેં અને 

ઇન્કારીઓને ખિમ કરી દેં. 

صه  لُِيمهَحِ ُ  وه ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه قه  اَٰ یهمْحه   وه
 الْكَِٰفِریْنه 

142. શ ું િમે સમજી બેઠા છો કે િમે જન્નિમાું 
જિા રહશેો જો કે અત્યાર સ િી અલ્લાહ 

િઆલાએ જાહરે નથી ક્ ગ કે િમારા માુંથી 
ત્જહાદ કરવાવાળા કોણ લોકો છે અને સબર 

કરવાવાળાઓ કોણ છે ? 

هْم  ِسْبُتْم  ا هْن  حه نَهةه  تهْدُخلُوا ا لهمَها الْجه   وه
ُ  یهْعلهِم  ُدْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ هه  ِمْنُكْم  جَٰ
یهْعلهمه  یْنه  وه َِبِ  الَصَٰ

143. ્ ધ્િ પહલેા િો િમે શહીદ થવાની ઇચ્છા 
કરિા હિા, કે હવે િો િમે પોિે જ (ઉહદના 
્ દ્ધમાું) િેને પોિાની આંખોથી પોિાની સામે 

જોઇ લીધ ું. 

لهقهْد    قهْبِل  ِمْن  الْمهْوته  تهمهنَهْونه  ُكنُْتْم  وه
هْن  هیُْتمُْوهُ  فهقهْد  تهلْقهْوهُ  ا ا هنُْتْم  ره ا   وه

ن   تهْنُظُرْونه
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144. મ હમ્મદ િો ફકિ પયગુંબર જ છે, િેમના 
પહલેા ઘણા પયગુંબરો થઇ ચ કયા છે, શ ું જો િે 

મતૃ્્  પામે અથવા િો િે શહીદ થઇ જાય િો 
િમે (ઇસ્લામ માુંથી) પોિાની એડી વડે ફરી 
જશો ? અને જે પણ પોિાની એડી વડે પાછો 
ફરી જાય િો િે કદાતપ અલ્લાહ િઆલાન ું કુંઇ 

બગાડી શકવાનો નથી, નજીક માુંજ અલ્લાહ 

િઆલા આભારીઓને સારૂ વળિર આપશે. 

ا مه مَهد   وه ُسْول     اََِله  ُمحه لهْت  قهْد   ره   ِمْن  خه
ُسُل    قهْبلِهِ  هفهاۡى ِْن   الَرُ هوْ  َمهاته  ا   قُِتله  ا

نْقهلهْبُتْم  لَٰ   ا هْعقهاِبكُْم    عه مهْن   ا  یَهْنقهلِْب  وه
ِقبهْيهِ  عهلَٰ  ْ  عه ه  یَهُضَره  فهله ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه

يهْجِزی ُ  وهسه ِكِریْنه  اّلَلَٰ  الَشَٰ

145. અલ્લાહ ના આદેશ વગર કોઇ જીવ નથી 
મરી શકત ું, મૌિનો સમય નક્કી જ છે, જે 

વયક્તિ દ તનયામાું જ બદલો પ્રાપ્િ કરવાની 
ઈચ્છા માટે કામ કરશે િો અમે િેને દ તનયામાું 
જ બદલો આપી દઇએ છીએ. અને જે 

આલખરિનો સવાબ ઇચ્છિો હોય િો અમે િેને 

આલખરિમાું બદલો આપીશ ું અને આભારી 
લોકોને અમે નજીક માુંજ સારૂ વળિર આપીશ ું. 

ا مه هانه  وه هْن  لِنهْفس   ك ِ  ِباِذِْن  اََِله  تهمُْوته  ا  اّلَلَٰ
ًل    ِكتًَٰبا ْن   َمُؤهَجه مه هوهابه   یَُِردْ  وه نْيها ث  الَدُ
ا    نُْؤتِه   ْن   ِمْنهه مه هوهابه  یَُِردْ  وه ةِ  ث   اَْلَِٰخره
ا    نُْؤتِه   نهْجِزی  ِمْنهه ِكِریْنه  وهسه  الَشَٰ

146. કેટલાય પયગુંબરો સાથે મળી ઘણા 
અલ્લાહવાળા લોકો ત્જહાદ કરી ચ કયા છે, 

િેઓને પણ અલ્લાહના માગગમાું િકલીફ પડી, 
ન િો િેઓ (કૂફરની સામે) દહિંમિ હારી, ન િો 
આળસ  બની ગયા અને ન િો િેમણે કમજોરી 
દાખવી અને અલ્લાહ સબર કરનાર લોકોને 

પસુંદ કરે છે. 

هیَِْن  ها ك ه    قَٰتهله    نَهِبَ   َمِْن  وه عه َيُْونه  مه   كهِثْْی     ِربَِ
ابهُهْم  لِمها   وهههُنْوا فهمها هصه ِبْيِل  ِفْ  ا ِ  سه   اّلَلَٰ
ا مه ُعُفْوا وه ا ضه مه ُ   اْستهكهانُْوا    وه   یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ

یْنه  َِبِ  الَصَٰ
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147. િે આવ ું જ કહિેા રહ્યા કે હ ેપાલનહાર ! 

અમારા ગ નાહને માફ કરી દેં અને અમારા 
કાયોમાું જે વિારાનો અત્યાચાર થયો છે િેને 

પણ માફ કરી દેં અને અમને અડગ રાખ અને 

ઇન્કારીઓના જૂથ સામે અમારી મદદ કર. 

ا مه هانه  وه هْن  اََِله   قهْولهُهْم  ك بَهنها قهالُْوا  ا  اْغِفرْ  ره
افهنها ذُنُْوبهنها لهنها ْ   وهاِْسره هْمِرنها ِف ه  ا ث ْت وه   بَِ

نها امه نُْصْرنها اهقْده   الْقهْوِم  عهله  وها
 الْكَِٰفِریْنه 

148. અલ્લાહ િઆલાએ િેઓને દ તનયાન ું ફળ 

પણ આપ્્ ું અને આલખરિના ફળની શે્રટઠિા 
પણ આપી અને અલ્લાહ િઆલા સદાચારી 
લોકોથી મોહલબિ કરે છે. 

هُىُ  ُ  فهاَٰتَٰ هوهابه  اّلَلَٰ نْيها ث هوهاِب  وهُحْسنه  الَدُ  ث
ةِ   اَْلَِٰخ  ُ   ره ن  یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ  الْمُْحِسِنْيه

149. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જો િમે ઇન્કારીઓની 
વાિોને માનશો િો િે િમને િમારી એડીઓ 

વડે (ઇસ્લામથી) પાછા ફેરવી દેશે, પછી િમે 

તનટફળ થઇ જશો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  الَهِذیْنه  ُتِطْيُعوا اِْن  اَٰ
لَٰ   یهُردَُْوُكْم  كهفهُرْوا هْعقهاِبكُْم  عه   ا

ِلُبْوا ِسِریْنه  فهتهْنقه  خَٰ

150. પરુંત   અલ્લાહ જ િમારો દોસ્િ છે અને િે 

જ ઉત્તમ મદદ કરનાર છે. 

ُ  بهِل  َٰىكُْم    اّلَلَٰ ْول ْْیُ   مه النََِٰصِریْنه   وهُهوهخه
 

151. નજીક માુંજ અમે કાદફરોના દદલોમાું 
િમારો ભય નાખી દઇશ ું, િે કારણે કે આ લોકો 
અલ્લાહ સાથે િે વસ્ત ઓને ભાગીદાર ઠેરવે છે 

જેના કોઇ પ રાવા અલ્લાહ િઆલાએ નથી 
ઉિાયાગ, િેઓન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે. અને િે 

અત્યાચારી લોકોન ું ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

ُنلِْقْ  ْعبه  كهفهُروا الَهِذیْنه  قُلُْوِب  ِفْ  سه  الَرُ
ُكْوا ِبمها   هْشره ِ  ا ا ِباّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ ًنا    ِبه   یَُنه   ُسلْطَٰ

ىُهُم  اْوَٰ مه ِبْئسه   النَهاُر    وه ثْوهی وه   مه
لِِمْيه   الَظَٰ
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152. અલ્લાહ િઆલાએ જે વચન િમને 

આપ્્ ું હત ું િે પરૂ ું કરી બિાવ્ ું, જ્યારે કે 

િમેં(ઉહદના ્ દ્ધમાું શરૂ શરૂમાું) અલ્લાહના 
આદેશથી કાદફરોને ખબૂ કિલ કરી રહ્યા હિા, 
અહીં સ િી કે જ્યારે િમે કમજોરી દાખવી અને 

પયગુંબરના કાયગમાું ઝઘડો કરવા લાગ્યા અને 

પોિાની પસુંદની વસ્ત  (ગનીમિનો માલ) 

જોઈ લીિા પછી િમે (પોિાના સરદારના 
આદેશની) અવજ્ઞા કરી, િમારા માુંથી કેટલાક 

િો દ તનયા ઇચ્છિા હિા અને કેટલાક િો 
આલખરિની ઈચ્છા કરિા હિા, પછી અલ્લાહ 

િઆલાએ િમને કાદફરો તવર દ્ધ કમજોર કરી 
દીિા, જેથી િેં િમારી આઝમાયશ કરે, અને 

ખરેખર અલ્લાહ િઆલાએ િમારો આ ગ નોહ 

માફ કરી દીિો, કારણકે િે મોતમનો માટે ઘણો 
કૃપાળુ છે. 

لهقهْد  قهُكُم  وه ده ُ  صه ه    اّلَلَٰ   اِذْ  وهعْده
ْونهُهْم  َتَٰ    ِباِذْنِه     تهُحَسُ   فهِشلُْتْم  اِذها حه
تهنهازهْعُتْم  یُْتْم  اَْلهْمرِ  ِف  وه ْ  وهعهصه   َمِنٌۢ

ا   بهْعدِ  ىكُْم  مه هرَٰ ا ا   َمهْن  ِمْنُكْم   ُتِحبَُْونه    َمه
یُْد  نْيها یَُِر ِمْنُكْم  الَدُ یُْد  َمهْن  وه  یَُِر
ةه    فهُكْم  ثَُمه   اَْلَِٰخره ره ْ  صه  عهْٰنُ

لهقهْد   لِيهْبتهِليهُكْم    ا وه فه ْنُكْم    عه ُ   عه   وهاّلَلَٰ
 الْمُْؤِمِنْيه   عهله  فهْضل   ذُوْ 

153. (અને િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

(ઉહદના ્ દ્ધમાું) િમે ભાગદોડ કરી રહ્યા હિા 
અને િમે કોઇની િરફ ધ્યાન પણ નહિા 
કરિા, જો કે અલ્લાહ િઆલાના પયગુંબર 

િમને િમારી પાછળથી અવાજ આપી રહ્યા 
હિા, બસ ! િમને ઉદાસી પહોંચી, જેથી િમે 

છટી ગયેલી વસ્ત  પર ઉદાસ ન થાઓ, અને ન 

પહોંચવાવાળી (િકલીફ) પર ઉદાસ થાઓ, 

અલ્લાહ િઆલાને િમારા દરેક કાયોની જાણ 

છે. 

لَٰ   تهلْو نه  وهَله  ُتْصِعُدْونه  اِذْ  د    عه اهحه
ُسْوُل  ْ   یهْدُعْوُكْم  َوهالَره ىكُْم  ِف  اُْخرَٰ
هابهُكْم  ٌۢا فهاهث مًَ َم   غه نُْوا لَِكهْيله  ِبغه  عهلَٰ  تهْحزه

ا ا   وهَله  فهاتهُكْم  مه ابهُكْم    مه هصه ُ   ا ٌۢ  وهاّلَلَٰ ِبْْی   خه
 تهْعمهلُْونه  ِبمها
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154. ત્યારબાદ અલ્લાહ િઆલાએ િમારા 
માુંથી કેટલાક લોકોને શાુંતિવાળી ઊંઘ આપી 
દીિી, કેટલાક લોકો એવા પણ હિા જેમને 

પોિાના જીવની લચિંિા થઈ રહી હિી, િે 

અલ્લાહ િઆલા તવશે ખોટી આશુંકાઓ સેવી 
રહ્યા હિા અને કહિેા હિા શ ું આ બાબિે અમને 

પણ કોઇ વસ્ત નો અતિકાર છે ? િમે કહી દો કે 

દરેક કાયગ પર અલ્લાહનો અતિકાર છે, આ 

લોકો પોિાના હૃદયોના ભેદોને િમારી સમક્ષ 

જાહરે નથી કરિા. કહ ેછે કે જો અમને આ 

બાબિે (ઉહદન ું ્ દ્ધમાું) કુંઇ પણ અમારો 
અતિકાર હોિ િો અહીં કત્લ કરવામાું ન 

આવિા, િમે કહી દો કે જો િમે ઘરોમાું હોિ િો 
પણ જેના ભાગ્યમાું કત્લ થવાન ું હત ું િે િો 
કિલ થવાની જગ્યા િરફ ચાલી આવિા, આ 

હાર એટલા માટે હિી કે અલ્લાહ િઆલા જે 

કઈ િમારા હૃદયમાું છપાયેલી છું, િેના વડે 

અલ્લાહ િમારી આજમાયશ કરે, અને જે કુંઈ 

(ખોટ) િમારા દદલોમાું છે, િેનાથી અલ્લાહ 

િમને પાક કરી દે, અને અલ્લાહ દદલોના 
ભેદોને પણ સારી રીિે જાણે છે. 

له  ثَُمه  هنْزه ْ  عهلهْيُكْم  ا َمِ  بهْعدِ  َمِنٌۢ نهةً  الْغه   اهمه
اًسا ٓاى ِفهةً  یَهْغَشَٰ  نَُعه ٓاى ِفهة    َمِْنُكْم    طه   وهطه
ْ  قهْد  هنُْفُسُهْم  اهههمَههَْتُ ِ  یهُظنَُْونه  ا   ِباّلَلَٰ
ْْیه  َقِ  غه َنه  الْحه اِهِلَيهِة    ظه  یهُقْولُْونه   الْجه
ء     ِمْن  اَْلهْمرِ  ِمنه  لَهنها ههْل  ْ   اَِنه  قُْل   َشه

ِ    كُلَهه   اَْلهْمره  ْ   یُْخُفْونه   ّلِلََٰ هنُْفِسِهْم  ِف ا ا   َمه
هانه  لهوْ  یهُقْولُْونه   لهكه    یُْبُدْونه  َله    ِمنه  لهنها ك

ء   اَْلهْمرِ  ْ ُهنه  قُِتلْنها َمها َشه  لَهوْ  قُْل   ا   هَٰ
زه  بُُيْوتِكُْم  ِفْ  ُكنُْتْم  ه  ُكِتبه  الَهِذیْنه  لهَبه
 ُ اِجِعِهْم    اِلَٰ  الْقهْتُل  عهلههْْیِ  مهضه
لِيهْبتهِله  ُ  وه ا اّلَلَٰ   ُصُدْوِرُكْم  ِفْ  مه
صه  لُِيمهَحِ ا وه ُ   قُلُْوِبكُْم    ِفْ  مه ٌۢ  وهاّلَلَٰ   عهِلْيم 

اِت  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ

155. જે દદવસે બને્ન લશ્કરો આમનો સામનો 
થયો, િો િમારા માુંથી કેટલાક લોકો જે હારી 
ગયા, એટલા માટે કે િેમની કેટલીક ભલૂના 
કારણે શેિાને િેમના કદમ ડગમગાવી દીિા, 
અલ્લાહ િઆલાએ િેમને માફ કરી દીિા છે, 

બેશક અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર અને 

િૈયગવાન છે. 

لَهْوا الَهِذیْنه  اَِنه    الْتهقه  ْومه یه  ِمْنُكْم  تهوه
ِن    مْعَٰ نَهمها  الْجه لَهُهُم  اِ ُن  اْستهزه ْيطَٰ   الَشه
ا ِببهْعِض  ُبْوا    مه لهقهْد   كهسه ا وه فه ُ  عه   اّلَلَٰ
   ْ ْٰنُ ه  اَِنه   عه ُفوْر   اّلَلَٰ ن  غه لِْيم   حه



 

આલે ઈમરાન 

 

115 

 

عمران  لآ  

156. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે િે કાદફરો જેવા ન 

થઇ જશો કે જ્યારે િેમના ભાઈ સફરમાું અથવા 
ત્જહાદ માટે નીકળિા િો િેમને કહિેા, જો િમે 

અમારી સાથે િો ન કિલ થિા અને ન િો 
િમને કિલ કરવામાું આવિા, અલ્લાહ 

િઆલા િેઓની આ પ્રમાણેની વાિોને 

અફસોસ કરવાન ું સ્ત્રોિ બનાવી દે છે, અને 

(સત્યિા એ છે કે ) અલ્લાહ જ જીતવિ રાખે છે 

અને અલ્લાહ જ મતૃ્્  પણ આપે છે અને જે કઈ 

કામ િમે કરી રહ્યા છો િેને અલ્લાહ ખબૂ જોઈ 

રહ્યો છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا َله  اَٰ  ك
قهالُْوا  كهفهُرْوا نِِهْم  وه بُْوا اِذها َِلِْخوها ره  ِف  ضه
هوْ  اَْلهْرِض  هانُْوا ا هانُْوا لَهوْ  ُغَزًی ك نها ك ا ِعْنده  مه
اتُْوا ا مه مه له   قُِتلُْوا    وه ُ  لِيهْجعه لِكه  اّلَلَٰ   ذَٰ
ةً  ْسره ُ   قُلُْوِبِهْم    ِفْ  حه یُِمْيُت    یُْح   وهاّلَلَٰ   وه
 ُ  بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ

157. જો અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું શહીદ 

કરવામાું આવો અથવા િો મતૃ્્  પામો િો 
તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલાની માફી અને દયા 
િેનાથી ઉત્તમ છે જેને આ લોકો ભેગ ું કરી રહ્યા 
છે. 

ْن  لهى ِ ِبْيِل   ِفْ  قُِتلُْتْم   وه ِ  سه هوْ  اّلَلَٰ   ُمَتُْم  ا
ة   ِ  َمِنه  لهمهْغِفره ْحمهة    اّلَلَٰ ْْی   وهره  َمِمَها خه
 یهْجمهُعْونه 

158. તનિંશુંક િમે મરી જાવ અથવા િો િમને 

મારવામાું આવે, ભેગા િો અલ્લાહ િઆલા 
િરફ જ કરવામાું આવશો. 

ْن  لهى ِ َتُْم  وه هوْ  َمُ ۡاِله  قُِتلُْتْم  ا ِ  َله   اّلَلَٰ
ُرْونه   ُتْحشه
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159. અલ્લાહ િઆલાની દયાના કારણે િમે (હ ે

પયગુંબર) િેઓ પર નમ્રિા દાખવો છો અને 

જો િમે ખરાબ જબાન અને સખિ હૃદયના 
હોિ િો આ સૌ િમારી પાસેથી છૂટી જિા, 
એટલા માટે િમે િેઓને માફ કરો અને િેઓ 

માટે માફી માુંગિા રહો અને કાયગની સલાહ-

સ ચન િેઓથી લેિા રહો, પછી જ્યારે િમારો 
મજબ િ તનણગય થઇ જાય િો અલ્લાહ િઆલા 
પર ભરોસો કરો, તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા 
ભરોસો કરનારને પસુંદ કરે છે. 

ْحمهة   فهِبمها ِ  َمِنه  ره لهوْ   لهُهْم    لِْنته   اّلَلَٰ   وه
ا ُكْنته  ْواَله نْفه  الْقهلِْب  غهِلْيظه  فهَظً   ِمْن  َضُ
ْولِكه  ْ  فهاْعُف  حه   لهُهْم  وهاْستهْغِفرْ  عهْٰنُ

اوِْرُهْم  ْمته  فهاِذها  اَْلهْمِر    ِف  وهشه زه  عه
َهْل  ِ    عهله  فهتهوهك ه  اَِنه   اّلَلَٰ   یُِحَبُ  اّلَلَٰ

 الْمُتهوهكَِِلْيه 

160. જો અલ્લાહ િઆલા િમારી મદદ કરે િો 
િમારા પર કોઇ તવજય મેળવી શકત ું નથી અને 

જો િે િમને છોડી દે િો િે પછી કોણ છે જે 

િમારી મદદ કરી શકે ? ઇમાનવાળાઓએ 

અલ્લાહ િઆલા પર જ ભરોસો કરવો જોઇએ. 

ُ  یَهْنُصْرُكُم  اِْن  اِْن   لهُكْم    غهالِبه  فهله  اّلَلَٰ  وه
ْ  یهْنُصُرُكْم  الَهِذْی  ذها فهمهْن  یَهْخُذلُْكْم   َمِنٌۢ
ِ  وهعهله   بهْعِده     َهِل  اّلَلَٰ الْمُْؤِمُنْونه   فهلْیهتهوهك
 

161. શકય નથી કે પયગુંબર લખયાનિ કરે, 

અને જે કોઈ લખયાનિ કરશે,િો િેણે જેમાું 
લખયાનિ કરી હશે, િે િેની સાથે હાજર થઈ 

જશે, પછી દરેક વયક્તિને પોિાના કાયો નો 
પ રેપ રો બદલો આપવામાું આવશે અને િેમના 
પર સહજે પણ અત્યાચાર કરવામાું નહી આવે. 

ا مه هانه  وه هْن  لِنهِبَ   ك ْن   یَهُغَله    ا مه   یَهْغلُْل  وه
مهِة    یهْومه  غهَله  ِبمها یهاِْت    كَُلُ  ُتوهَفَٰ  ثَُمه   الِْقيَٰ
ا نهْفس   بهْت  َمه  یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  كهسه

162. શ ું િે વયક્તિ જેના માટે અલ્લાહ 

િઆલાની રજામુંદી છે િેના જેવો છે, જે 

અલ્લાહ િઆલાના રોર્ને પાત્ર થયો ? અને 

જેન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે જે ઘણ ું જ ખરાબ ઠેકાણ ું 
છે. 

هفهمهِن  تَهبهعه  ا ِ  ِرْضوهانه  ا ْ  اّلَلَٰ   بهٓاءه  كهمهنٌۢ
ط   خه ِ  َمِنه  ِبسه ىهُ  اّلَلَٰ اْوَٰ مه نَهُم    وه هه   جه
ِبْئسه   الْمهِصْْیُ  وه
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163. અલ્લાહ િઆલા પાસે િેઓના અલગ-

અલગ દરજ્જા છે અને િેઓના દરેક કાયગને 

અલ્લાહ િઆલા ખ બ સારી રીિે જોઇ રહ્યો છે. 

ت   ُهْم  ِ    ِعْنده  دهرهجَٰ ُ   اّلَلَٰ ٌۢ  وهاّلَلَٰ   ِبمها بهِصْْی 
 یهْعمهلُْونه 

164. તનિંશુંક મ સલમાનો પર અલ્લાહ 

િઆલાનો મોટો ઉપકાર છે કે િેમની વચ્ચે 
િેમના માુંથી જ એક પયગુંબર મોકલ્યા, જે 

િેઓને િેની આયિો પઢીને સુંભળાવે છે અને 

િેઓને પતવત્ર કરે છે અને િેઓને દકિાબ અને 

દહકમિ તશખવાડે છે, જો કે આ પહલેા િેઓ 

ખ લ્લી પથભ્રટટિામાું હિા. 

َنه  لهقهْد  ُ  مه   بهعهثه  اِذْ  الْمُْؤِمِنْيه  عهله  اّلَلَٰ
 ْ ُسْوًَل  فهِْْیِ هنُْفِسِهْم  َمِْن  ره   یهْتلُْوا ا
 ْ یَِٰته   عهلههْْیِ ْ  اَٰ َكِهْْیِ یُزه لَِمُُهُم  وه یُعه  وه
اِْن   وهالِْحكْمهةه    الِْكتَٰبه  هانُْوا وه   قهْبُل  ِمْن  ك
َٰل   لهِفْ  ل ِبْي    ضه  َمُ

165. જ્યારે (ઉહદના દદવસે) િમારા પર 

મ સીબિ આવી િો િમે પોકારી ઉઠયા કે આ 

ક્યાુંથી આવી ગઈ, જો કે િમે િેના કરિાું 
બમણો સદમો કાદફરોને પહોંચાડી ચ ક્યા છો, 
આપ મ સલમાનોને કહી દો કે આ મ સીબિ િો 
િમારા કાયોના કારણે જ િમને પહોંચી છે, 

ખરેખર અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ 

િરાવે છે. 

لهمَها   هوه ابهْتُكْم  ا هصه ْبُتْم  قهْد  َمُِصیْبهة   ا  اهصه
ا    هَنَٰ  قُلُْتْم   َمِثْلهْيهه ا    ا ذه  ُهوهِمْن  قُْل   هَٰ
هنُْفِسكُْم    ِعْندِ  ه  اَِنه   ا ء   كَُلِ  لَٰ عه  اّلَلَٰ ْ   َشه
 قهِدیْر  

166. અને જે દદવસે બને્ન લશ્કરોનો આમનો 
સામનો થયો અને િમને જે મ સીબિ પહોંચી, 
િે અલ્લાહના હ કમથી હિી અને એટલા માટે 

પણ કે અલ્લાહ મોતમનો પણ જોઈ લે. 

ا   مه ابهُكْم  وه هصه ِن  الْتهقه  یهْومه  ا مْعَٰ   الْجه
ِ  فهِباِذِْن  لِيهْعلهمه  اّلَلَٰ  الْمُْؤِمِنْيه   وه
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167. અને મ નાદફકોને પણ જાણી લઇએ, જ્યારે 

િેમને કહવેામાું આવ્ ું કે અલ્લાહના માગગમાું 
ત્જહાદ કરો, અથવા (કમસે કમ મદીના 
શહરેની) સુંરક્ષણ કરો, િો િેઓ કહવેા લાગ્યા કે 

જો અમે ્ ધ્િ કરવાન ું જાણિા હોિ િો જરૂર 

સાથ આપિા, િેઓ િે દદવસે ઇમાન કરિા 
કૂફરની વિારે નજીક હિા, પોિાના મોઢાઓથી 
િે વાિો કહ ેછે જે િેઓના હૃદયોમાું નથી અને 

અલ્લાહ િઆલા ખ બ જ જાણે છે જેને િેઓ 

છૂપાવે છે. 

لِيهْعلهمه  ۬   الَهِذیْنه  وه   لهُهْم  وهقِْيله   نهافهُقْوا  
الهْوا ِبْيِل  ِفْ  قهاتِلُْوا تهعه ِ  سه هِو  اّلَلَٰ   ادْفهُعْوا    ا
ُكْم    قِتهاًَل  نهْعلهُم  لهوْ  ْواقهالُ  ُهْم   ََله تَهبهْعنَٰ

ذ   لِلُْكْفرِ  ى ِ ُب  یهْومه هقْره ْ  ا   لِْلِیْمهاِن     ِمْٰنُ
ا ِباهفْوهاِهِهْم  یهُقْولُْونه    قُلُْوِبِهْم     ِفْ  لهیْسه  َمه
 ُ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ  یهْكُتمُْونه   ِبمها ا

168. આ િે લોકો છે, જેઓ પોિે િો બેસી રહ્યા 
અને પોિાના ભાઇઓને કહવેા લાગ્યા કે જો 
િમે અમારી વાિ માની લેિા િો કત્લ કરવામાું 
ન આવિા. િમે કહી દો કે જો િમે સાચા હોય 

િો પોિાન ું મતૃ્્  પોિાનાથી હટાવી બિાવો. 

هلَهِذیْنه  نِِهْم  قهالُْوا ا ُدْوا َِلِْخوها   لهوْ  وهقهعه
اُعْونها ا اهطه ْن  ُءْوافهادْره  قُْل   قُِتلُْوا    مه  عه
هنُْفِسكُُم  ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  الْمهْوته  ا  صَٰ

169. જે લોકો અલ્લાહના માગગમાું શહીદ 

કરવામાું આવયા છે િેઓને કદાતપ મિૃક ન 

સમજો, પરુંત   િે જીતવિ છે, પોિાના પાલનહાર 

પાસે િેઓને રોજી આપવામાું આવે છે. 

َه  وهَله  به ِبْيِل  ِفْ  قُِتلُْوا الَهِذیْنه  تهْحسه   سه
 ِ ا    اّلَلَٰ تً هْموها بَِِهْم  ِعْنده  اهْحيهٓاء   بهْل   ا   ره

 یُْرزهقُْونه  

170. અલ્લાહ િઆલાએ પોિાની કૃપા જે 

િેઓને આપી રાખી છે િેનાથી ઘણા ખ શ છે 

અને િે લોકો માટે પણ ખ શ થાય છે, જે િેઓના 
માગે છે, અને હજ  સ િી (શહીદ થઈ) િેમની 
સાથે મ લાકાિ નથી કરી, િેઓને ન કોઇ ભય 

છે અને ન િો િેઓ ઉદાસ થશે. 

هُىُ  ِبمها   فهِرِحْيه  تَٰ ُ  اَٰ   فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ
یهْستهْبِشُرْونه  ُقْوا لهْم  ِبالَهِذیْنه  وه  یهلْحه

لِْفِهْم    َمِْن  ِبِهْم  هََله   خه ْوف   ا ْ  خه   عهلههْْیِ
نُْونه   ُهْم  وهَله   یهْحزه
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171. અલ્લાહની જે કૃપા અને ઇનામ મળી રહી 
છે, િેનાથી િેઓ ખ શ થાય છે, તનિઃશુંક અલ્લાહ 

િઆલા ઇમાનવાળાના વળિરને વયથગ નથી 
કરિો. 

ِ  َمِنه  ِبِنْعمهة   یهْستهْبِشُرْونه  فهْضل     اّلَلَٰ  وه
هَنه  ا ه  وه  الْمُْؤِمِنْيه  اهْجره  یُِضْيعُ  َله  اّلَلَٰ

172. જે લોકો ઘાયલ થયા પછી પણ અલ્લાહ 

અને પયગુંબરના આદેશોને કબ લ કયાગ િેઓ 

માુંથી જે લોકોએ સદકાયગ કયાગ અને ડરવા 
લાગ્યા, િેઓ માટે પ ટકળ પ્રમાણમાું વળિર છે. 

هلَهِذیْنه  ابُْوا ا ِ  اْستهجه ُسْوِل  ّلِلََٰ الَره ْ  وه   ِمنٌۢ
ا   بهْعدِ  ابهُهُم  مه هصه ۬   ا  لِلَهِذیْنه   الْقهْرُح ۛ

ُنْوا ْ  اهْحسه تَهقهْوا ِمْٰنُ ا هْجر   وه ِظْيم    ا  عه

173. આ િે લોકો છે કે જ્યારે લોકોએ િેમને 

કહ્ ું કે િમારી તવર દ્ધ એક ભવય લશ્કર ભેગ ું કરી 
દીધ ું છે, એટલા માટે િમે િેમનાથી બચી જાઓ 

િો િેમન ું ઈમાન વિારે થઈ ગ્ ું અને કહવેા 
લાગ્યા અમારા માટે િો અલ્લાહ જ ઓરિો છે 

અને િે ખબૂ જ સારો કારસાજ છે. 

هلَهِذیْنه   قهْد  النَهاسه  اَِنه  اُس النَه  لهُهُم  قهاله  ا
مهُعْوا ْوُهْم  لهُكْم  جه ادهُهْم  فهاْخشه  فهزه
  ۬ قهالُْوا  اِیْمهانًا   ْسُبنها وه ُ  حه   وهنِْعمه   اّلَلَٰ

 الْوهِكْيُل 

174. આ લોકો અલ્લાહની નેઅમિ અને 

કૃપાની સાથે પરિ ફયાગ, િેઓને કુંઇ પણ 

િકલીફ ન પહોંચી, િેઓએ અલ્લાહ િઆલાની 
રજામુંદીન ું અન સરણ ક્ ું, અલ્લાહ ઘણો જ 

કૃપાળુ છે. 

ِ  َمِنه  ِبِنْعمهة   فهانْقهلهُبْوا   لَهْم  وهفهْضل   اّلَلَٰ
ْسُهْم  تَهبهُعْوا  ُسْوٓء     یهمْسه ا ِ    ِرْضوهانه  وه   اّلَلَٰ

 ُ ِظْيم   فهْضل   ذُوْ  وهاّلَلَٰ  عه

175. આ ખબર આપનાર ફકિ શેિાન જ છે, જે 

પોિાના તમત્રોથી ભયભીિ કરે છે, િમે િે 

ઇન્કારીઓથી ભયભીિ ન થાઓ અને મારો ડર 

રાખો, જો િમે ઇમાનવાળાઓ હોય. 

نَهمها لِكُُم  اِ ُن  ذَٰ ْيطَٰ َوُِف  الَشه ه   یُخه هْولِيهٓاءه   ا
افُْوُهْم  فهله  افُْوِن  تهخه   ُكنُْتْم  اِْن  وهخه

 َمُْؤِمِنْيه 
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176. (હ ેનબી) ! જે લોકો કૂફરમાું આગળ વિી 
દોડભાગ કરી રહ્યા છે, િેઓ િમને ઉદાસ ન 

કરી દે, તનિંશુંક આ અલ્લાહ િઆલાના (દીનન ું) 
કુંઇ પણ બગાડી નથી શકિા, અલ્લાહ 

િઆલાની ઇચ્છા છે કે િેઓને આલખરિ માુંથી 
કોઇ ભાગ ન મળે અને િેમન માટે મોટો અઝાબ 

છે. 

اِرُعْونه  الَهِذیْنه  یهْحُزنْكه  وهَله   ِف  یُسه
نَهُهْم   الُْكْفِر    وا لهْن  اِ ه  یَهُضَرُ ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
ُ  یُِریُْد  هََله  اّلَلَٰ له  ا ا لهُهْم  یهْجعه َظً  ِف  حه
ةِ    لهُهْم   اَْلَِٰخره اب   وه ِظْيم   عهذه  عه

177. જે લોકોએ ઈમાનના બદલામાું કૂફરને 

ખરીદી લીધ ું છે, િેઓ અલ્લાહ િઆલાના 
દીનન ું કુંઈ પણ બગાડી શકિા નથી અને િેમન 

માટે દ િઃખદાયી અઝાબ છે. 

ُوا الَهِذیْنه  اَِنه  ه  لهْن  ِباَْلِیْمهاِن  الُْكْفره  اْشَته
وا ه  یَهُضَرُ ْيـ ًا    اّلَلَٰ لهُهْم   شه اب   وه هلِْيم    عهذه ا
 

178. કાદફરો કદાતપ અમારી આપેલી મહોલિને 

પોિાના માટે ઉત્તમ ન સમજે, આ મહોલિ િો 
એટલા માટે છે કે િે ગ ના કરવામાું વિી જાય, 

િેઓ માટે જ અપમાતનિ કરી દેનાર અઝાબ 

છે. 

َه  وهَله  به ا الَهِذیْنه  یهْحسه هنَهمها كهفهُرْو   نُمِْلْ  ا
ْْی   لهُهْم  هنُْفِسِهْم    خه نَهمها  ََلِ  لهُهْم  نُمِْلْ  اِ

ا ا    لِيهْزدهادُْو  ثْمً لهُهْم   اِ اب   وه  َمُِهْي   عهذه

179. જે ક્સ્થિીમાું િમે છો િેના પર 

ઇમાનવાળાઓને છોડી નહી દે, જ્યાું સ િી કે 

પતવત્ર અને અપતવત્ર લોકોને અલગ ન કરી દે, 

અને અલ્લાહ િઆલા િમને ગૈબની વાિ નહી 
જણાવે, પરુંત   (આ કામ માટે) અલ્લાહ િઆલા 
પોિાના પયગુંબરો માુંથી જેને ઇચ્છે િેને પસુંદ 

કરી લે છે, એટલા માટે િમે અલ્લાહ િઆલા 
પર અને િેના પયગુંબરો પર ઇમાન લાવો, જો 
િમે ઇમાન લાવશો અને ડરશો િો િમારા માટે 

ખ બ જ મોટ ું વળિર છે. 

ا هانه  مه ُ  ك ره  اّلَلَٰ ا   عهلَٰ  الْمُْؤِمِنْيه  لِيهذه  مه
هنُْتْم  َتَٰ  عهلهْيهِ  ا ِبْيثه  یهِمْيزه  حه  ِمنه  الْخه
ِب    َيِ ا  الَطه مه هانه  وه ُ  ك كُْم   اّلَلَٰ   عهله  لُِيْطِلعه
ْيِب  َِٰكَنه  الْغه ل ه  وه ِبْ  اّلَلَٰ ُسلِه   ِمْن  یهْجته   َرُ
ْن  ٓاُء  مه ِمُنْوا  یَهشه ِ  فهاَٰ اِْن   وهُرُسلِه     ِباّلَلَٰ   وه

تهَتهُقْوا ُتْؤِمُنْوا ِظْيم   اهْجر   فهلهُكْم  وه  عه
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180. જે લોકો પર અલ્લાહ િઆલાએ પોિાની 
કૃપા કરી રાખી છે િે િેમાું પોિાની કુંજ સીને 

પોિાના માટે ઉત્તમ ન સમજે, પરુંત   િે િેઓ 

માટે ખ બ જ ખરાબ છે, કયામિના દદવસે આ 

લોકોને પોિાની જે વસ્ત માું કુંજૂસાઈ કરી રહ્યા 
છે, િેનો હાર પહરેાવામાું આવશે, આકાશો અને 

િરિીનો વારસો અલ્લાહ િઆલા માટે જ છે 

અને જે કુંઇ પણ િમે કરી રહ્યા છો િેને અલ્લાહ 

િઆલા જાણે છે. 

َه  وهَله  به لُْونه  الَهِذیْنه  یهْحسه   ِبمها   یهْبخه
هُىُ  تَٰ ُ  اَٰ ا فهْضلِه   ِمْن  اّلَلَٰ ْْیً   لَهُهْم    ُهوهخه
َر   بهْل  َوهقُْونه   لَهُهْم    ُهوهشه ُيطه ا سه  ِبه   بهِخلُْوا مه
مهِة    یهْومه  ِ   الِْقيَٰ ّلِلََٰ اُث  وه وَِٰت  ِمْْیه مَٰ  الَسه

ُ   وهاَْلهْرِض    ن  تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ ِبْْی   خه

181. તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલાએ િે લોકોની 
વાિ પણ સાુંભળી જેમણે કહ્ ું કે અલ્લાહ 

િઆલા ફકીર છે અને અમે િનવાન છે, 

િેઓની આ વાિને અમે લખી લઇશ ું અને 

િેઓન ું પયગુંબરોને કારણ વગર કત્લ કરી દેવ ું 
પણ (લખી લઇશ ું), અને અમે એમને કહીશ ું કે 

સળગિી આગનો મજા માળો. 

ِمعه  لهقهْد  ُ  سه ا الَهِذیْنه  قهْوله  اّلَلَٰ ه  اَِنه  قهالُْو   اّلَلَٰ
هْغِنيهٓاُء    ْحُن فهِقْْی  َوهنه  نهْكُتُب   ا ا سه  مه
قهْتلهُهُم  قهالُْوا ْْیِ  اَْلهنٌِْۢبيهٓاءه  وه َق     ِبغه   حه
نهُقْوُل  ابه  ذُْوقُْوا  وه ِریِْق  عهذه  الْحه

182. આ િમારા કરેલા કાયોનો બદલો છે અને 

અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓ પર જ લ્મ 

નથી કરિો. 

لِكه  ْت  ِبمها ذَٰ مه هیِْدیُْكْم  قهَده هَنه  ا ا ه  وه   اّلَلَٰ
م   لهیْسه  َله ِبْيِد    ِبظه  لَِلْعه
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183. (યહદૂી િે લોકો છે) જેમણે કહ્ ું કે અલ્લાહ 

િઆલાએ અમારી પાસે વચન લીધ ું છે કે અમે 

કોઇ પયગુંબર ઉપર ત્યાું સ િી ઈમાન ન 

લાવીએ જ્યાું સ િી (િેના દ્વારા આ આ 

મ અત્જઝો જાહરે ન થાય) કે િે અમારી પાસે 

ક રબાની લાવે, જેને આગ ખાઈ જાય. િમે 

િેમને કહી દો કે મારા પહલેા િમારી પાસે કઈ 

પયગુંબર આવી ચ ક્યા છે, જે સ્પટટ તનશાનીઓ 

લાવયા હિા અને િે તનશાનીઓ પણ જેની િમે 

હમણાું ઈચ્છા કરી રહ્યા છો, જો િમે િમારી 
વાિમાું સાચા હિા િો િમે િેમને કિલ કેમ 

કયાગ હિા? 

هلَهِذیْنه  ه  اَِنه  لُْو اقها ا ِهده  اّلَلَٰ هََله  اِلهیْنها   عه  ا
ُسْول   نُْؤِمنه  َتَٰ  لِره   ِبُقْربهان   یهاْتِیهنها حه
ٓاءهُكْم  قهْد  قُْل   النَهاُر    تهاْكُلُهُ   َمِْن  ُرُسل   جه
ِت  قهْبِلْ  ِبالَهِذْی  ِبالْبهیَِنَٰ   فهِلمه  قُلُْتْم  وه

ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  قهتهلُْتمُْوُهْم   صَٰ

184. િો પણ આ લોકો િમને જ ઠલાવે િો (િમે 

સબર કરો) િમારા પહલેા પણ ઘણા 
પયગુંબરોને જ ઠલાવવામાું આવયા છે જે ખ લ્લા 
પ રાવા, (આસ્માની) પ ક્સ્િકાઓ અને પ્રકાતશિ 

દકિાબ લઇને આવયા. 

بُْوكه  فهاِْن  َذه به  فهقهْد  كه  َمِْن  ُرُسل   ُكَذِ
ٓاُءوْ  قهْبِلكه  بُرِ  ِبالْبهیَِنَِٰت  جه الَزُ الِْكتَِٰب  وه  وه
 الْمُِنْْیِ 

185. દરેક જીવને મતૃ્્ નો સ્વાદ ચાખવાનો છે 

અને કયામિના દદવસે િમને પોિાનો પ રો 
બદલો આપવામાું આવશે. બસ ! જે વયક્તિ 

આગથી બચાવી લેવામાું આવયો અને જન્નિમાું 
દાખલ કરી દેવામાું આવયો, ખરેખર િે સફળ 

થઇ ગયો અને દ તનયાન ું જીવન િો ફકિ િોકો 
જ છે. 

نَهمها  الْمهْوِت    ذهٓاى ِقهةُ  نهْفس   كَُلُ  اِ  ُتوهفَهْونه  وه
ُكْم  مهِة    یهْومه  اُُجوْره   ُزْحِزحه  فهمهْن   الِْقيَٰ

ِن  اُدِْخله  النَهارِ  عه نَهةه  وه ا  فهازه    فهقهْد  الْجه مه  وه
وةُ  يَٰ نْيها   الْحه تهاعُ  اََِله  الَدُ  الُْغُرْوِر  مه
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186. (મ સલમાનો) તનિંશુંક િમારા િન અને 

પ્રાણો વડે િમારી કસોટી કરવામાું આવશે અને 

આ પણ સત્ય છે કે િમને િે લોકોની જે લોકોને 

િમારાથી પહલેા દકિાબ આપવામાું આવી અને 

મ શદરકોની ઘણી જ દ ુંખદાયક વાિો પણ 

સાુંભળવી પડશે અને જો િમે સબર કરશો અને 

ડરિા રહશેો િો ખરેખર આ ઘણી જ 

દહમ્મિવાળુ કાયગ છે. 

ْ   لهتُْبلهُوَنه  هْموهالِكُْم  ِف هنُْفِسكُْم  ا ا   وه
لهتهْسمهُعَنه   الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  ِمنه  وه

ِمنه  قهْبِلُكْم  ِمْن  ا الَهِذیْنه  وه ُكْو  هذًی اهْشره  ا
ا    ِثْْیً اِْن   كه ْوا وه تهَتهُقْوا تهْصَِبُ لِكه  فهاَِنه  وه   ذَٰ
ْزِم  ِمْن   اَْلُُموِْر  عه

187. અલ્લાહ િઆલાએ જ્યારે 

દકિાબવાળાઓ પાસેથી વચન લીધ ું કે િમે આ 

(દકિાબ) ને દરેક લોકો સામે જરૂરથી બયાન 

કરશો અને છપાવશો નહી, િો પણ િે લોકોએ 

આ વચનને પોિાની પીઠ પાછળ નાખી દીધ ું 
અને િેને ઘણી જ નજીવી દકિંમિે વેચી નાખી, 
િેઓનો આ વેપાર િદ્દન ખરાબ છે. 

ذه  اِذْ وه  ُ  اهخه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  ِمیْثهاقه  اّلَلَٰ
نُنَهه   الِْكتَٰبه    تهْكُتمُْونهه  ؗ  وهَله  لِلنَهاِس   لهُتبهَيِ
ْوا ُظُهوِْرِهْم  وهرهٓاءه  فهنهبهُذْوهُ  ه   ِبه   وهاْشَته
همهًنا ا فهِبْئسه   قهِلْيًل    ث ْونه  مه ُ  یهْشَته

188. જે લોકો પોિાના ખરાબ કૃત્યોના કારણે 
ખ શ છે, અને ઇચ્છે છે કે જે િેઓએ નથી ક્ ગ 
િેના પર પણ િેમની પ્રશુંસા કરવામાું આવે, 

િમે આવ ું ન સમજો કે િેઓ અઝાબથી બચી 
જશે, િેઓ માટે િો દ ુંખદાયી અઝાબ છે. 

َه  َله  به ُحْونه  الَهِذیْنه  تهْحسه هتهْوا ِبمها   یهْفره   ا
یُِحبَُْونه  هْن  وه لُْوایهفْ  لهْم  ِبمها یَُْحمهُدْوا ا   عه

ْ  فهله  ُ بهَٰنه اِب    َمِنه  ِبمهفهازهة   تهْحسه ذه   الْعه
لهُهْم  اب   وه هلِْيم   عهذه  ا

189. આકાશો અને િરિીનો માલલક અલ્લાહ 

િઆલા જ છે અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  
પર શક્તિ િરાવે છે. 

 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُملُْك  وه مَٰ ُ   وهاَْلهْرِض    الَسه   وهاّلَلَٰ
ء   كَُلِ  عهلَٰ  ْ ن  َشه  قهِدیْر 

190. આકાશો અને િરિીના સર્જનમાું અને 

રાિ-દદવસના હરેફેરમાું, ખરેખર બ ધ્િીશાળી 
લોકો માટે તનશાની છે. 

لِْق  ِفْ  اَِنه  وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
ِف  ارِ  الَهْيِل  وهاْخِتله َٰیَٰت   وهالنَههه ُوِل  َله   ََلِ
 اَْلهلْبهاِب ۬  
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191. જે લોકો અલ્લાહના નામન ું સ્મરણ ઉભા-
ઉભા, બેસી અને પડખા ફેરવિા કરે છે, અને 

આકાશો અને િરિીના સર્જનમાું લચિંિન-મનન 

કરે છે અને કહ ેછે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! િે 

આ કારણ વગર નથી બનાવ્ ું, ત ું પતવત્ર છે, 

બસ ! અમને જહન્નમના અઝાબથી બચાવી લેં. 

ه  یهْذُكُرْونه  الَهِذیْنه  مًا  اّلَلَٰ َوهقُُعْودًا  قِيَٰ
یهتهفهَكهُرْونه  ُجُنْوِبِهْم  َوهعهلَٰ  لِْق  ِفْ   وه   خه

وَِٰت  مَٰ بَهنها  وهاَْلهْرِض    الَسه ا ره لهْقته  مه ا خه  هَٰذه
نهكه   بهاِطًل    ابه  فهِقنها ُسْبحَٰ  النَهاِر  عهذه

192. હ ેઅમારા પાલનહાર ! ત ું જેને જહન્નમમાું 
નાખી દે, ખરેખર િે િેને અપમાતનિ કયો અને 

અત્યાચારીઓની મદદ કરનાર કોઇ નથી. 

بَهنها   ْن  اِنَهكه  ره   فهقهْد  النَهاره  ُتْدِخِل  مه
یْتهه     ا  اهْخزه مه لِِمْيه  وه ار   ِمْن  لِلَظَٰ هنْصه  ا

193. હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે સાુંભળ્્ ું કે 

અવાજ આપનાર મોટા અવાજે ઇમાન િરફ 

પોકારી રહ્યો છે, કે લોકો ! પોિાના પાલનહાર 

પર ઇમાન લાવો, બસ ! અમે ઇમાન લાવયા, હ ે

પાલનહાર ! હવે ત ું અમારા ગ ના માફ કરી દેં 
અને અમારી બ રાઇ અમારાથી દ ર કરી દેં અને 

અમને સદાચારી લોકો સાથે મતૃ્્  આપ. 

بَهنها   ِمْعنها اِنَهنها ره  لِْلِیْمهاِن  یَُنهاِدْی  ُمنهاِدیًا سه
هْن  ِمُنْوا ا بَُِكْم  اَٰ ۬   ِبره نَها   بَهنها  فهاَٰمه   فهاْغِفرْ  ره
رْ  ذُنُْوبهنها لهنها نَها وهكهَفِ اَٰتِنها عه َيِ تهوهفَهنها سه   وه
اِر   مهعه   اَْلهبْره

194. હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને િે આપ 

જેન ું વચન િે અમારી સાથે પોિાના પયગુંબરો 
વડે ક્ ગ છે અને અમને કયામિના દદવસે 

અપમાતનિ ન કર, ખરેખર ત ું વચન ભુંગ 

કરનાર નથી. 

بَهنها تِنها ره اَٰ ا وه   وهَله  ُرُسِلكه  عهلَٰ  وهعهْدتَهنها مه
مهِة    یهْومه  ُتْخِزنها نَهكه   الِْقيَٰ  ُتْخِلُف  َله  اِ
اده   الِْمْيعه
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195. બસ ! િેઓના પાલનહારે િેઓની દ આ 

કબ લ કરી અને કહ્ ું િમારા માુંથી કોઇ અમલ 

કરનારના અમલને, ભલે િે પ રૂર્ હોય અથવા 
સ્ત્રી, કદાતપ વયથગ નથી કર ું, કારણકે િમે સૌ 
એકબીજા માુંથી છો, એટલા માટે િે લોકો જેમણે 
દહજરિ કરી અને પોિાના ઘરો માુંથી કાઢી 
નાખવામાું આવયા અને જેમને મારા માગગમાું 
િકલીફ આપવામાું આવી અને જે લોકોએ 

ત્જહાદ ક્ ગ, અને શહીદ કરવામાું આવયા, હ ું 
જરૂર િેમની બ રાઇને િેઓથી દૂર કરી દઇશ 

અને ખરેખર િેઓને િે જન્નિોમાું દાખલ કરીશ 

જેની નીચે નહરેો વહી રહી હશે, આ છે વળિર 

અલ્લાહ િઆલા િરફથી, અને અલ્લાહ 

િઆલા પાસે જ ઉત્તમ વળિર છે. 

ابه  بَُُهْم  لهُهْم  فهاْستهجه ْ  ره هَنِ   اُِضْيعُ  َله   ا
مهله  هوْ  ذهكهر    َمِْن  َمِْنُكْم  عهاِمل   عه ُنْثَٰی    ا  ا

ْ  ْعُضكُْم به  ُرْوا فهالَهِذیْنه   بهْعض     َمِنٌۢ   ههاجه
اُْوذُْوا ِدیهاِرِهْم  ِمْن  وهاُْخِرُجْوا   ِفْ  وه
ِبْيِلْ  َنه  وهقُِتلُْوا وهقَٰتهلُْوا سه ره َفِ كه ُ ْ  َله  عهْٰنُ
اَٰتِِهْم  َيِ ْ  سه ُ ُدِْخلهَٰنه نََٰت   وهَله   تهْجِرْی  جه

ا ِمْن  ُر    تهْحِتهه هوهابًا  اَْلهنْهَٰ ِ    ِعْندِ  َمِْن  ث   اّلَلَٰ
 ُ ه   وهاّلَلَٰ  الثَهوهاِب   ُحْسُن  ِعْنده

196. (હ ેનબી !) િમને કાદફરોન ું શહરેોમાું 
હરવ ું-ફરવ ું િોકામાું ન નાખી દે. 

نَهكه  َله    ِف  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  تهقهلَُُب  یهُغَره
ِد    الِْبله

197. આ િો ઘણો જ ઓછો ફાયદો છે, 

ત્યારબાદ (મતૃ્્  પછી) િેમન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે. 

અને િે ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

تهاع   ىُهْم  ثَُمه  قهِلْيل   مه اْوَٰ نَهُم    مه هه   جه
ِبْئسه  ادُ  وه  الِْمهه

198. પરુંત   જે લોકો પોિાના પાલનહારથી 
ડરિા રહ્યા િેઓ માટે જન્નિો છે, િેની નીચે 
નહરેો વહી રહી છે, િેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે, આ 

મહમેાની છે અલ્લાહ િરફથી અને સદાચારી 
લોકો માટે જે કુંઇ અલ્લાહ િઆલા પાસે છે િે 

ઘણ ું જ ઉત્તમ છે. 

َِٰكِن  تَهقهْوا الَهِذیْنه  ل بَهُهْم  ا نََٰت   لهُهْم  ره   جه
ا ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ   خَٰ
ا ِ    ِعْندِ  َمِْن  نُُزًَل  فِْيهه ا  اّلَلَٰ مه ِ  ِعْنده  وه  اّلَلَٰ
ْْی   ارِ  خه هبْره    لَِْل
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199. તનિંશુંક દકિાબવાળાઓ માુંથી કેટલાક 

એવા પણ છે જે અલ્લાહ િઆલા પર ઇમાન 

લાવે છે અને િમારી િરફ જે અવિદરિ 

કરવામાું આવ્ ું છે અને િેઓની િરફ જે 

અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું િેના પર પણ, 

અલ્લાહ િઆલાથી ડરે છે અને અલ્લાહ 

િઆલાની આયિોને નજીવી દકિંમિે વેચિા 
પણ નથી, િેઓન ું વળિર િેઓના પાલનહાર 

પાસે છે, ખરેખર અલ્લાહ િઆલા નજીક માુંજ 

દહસાબ લેવાવાળો છે. 

اَِنه  هْهِل  ِمْن  وه ِب  ا ِ  یَُْؤِمُن  لهمهْن   الِْكتَٰ   ِباّلَلَٰ
ا   مه ُنِْزله  وه ا   اِلهْيُكْم  ا مه ُنِْزله  وه ْ  ا  اِلههْْیِ

ِشِعْيه  ِ    خَٰ ْونه  َله   ّلِلََٰ ُ ِ  ِباَٰیَِٰت  یهْشَته   اّلَلَٰ
همهًنا َٰٓى ِكه   قهِلْيًل    ث هْجُرُهْم  لهُهْم  اُول  ِعْنده  ا
بَِِهْم    ه  اَِنه   ره ِریْعُ  اّلَلَٰ اِب  سه  الِْحسه

200. હ ેઇમાનવાળાઓ !િમે સબર કરો, અડગ 

રહો અને ત્જહાદ માટે િૈયાર રહો અને અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરિા રહો, જેથી િમે સફળ બનો. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ْوا اَٰ اِبُرْوا اْصَِبُ  وهصه
اِبُطْوا  تَهُقوا وهره ا ه  وه لَهُكْم  اّلَلَٰ   لهعه
ن   ُتْفلُِحْونه



 

અન ્તનસા 
 

127 

 

 النساء

અન ્તનસા  النساء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેલોકો ! પોિાના િે પાલનહારથી ડરિા 
રહો, જેણે િમને એક જીવ વડે પેદા કયાગ અને 

િેનાથી િેની પત્ત્નને પેદા કરી િે બને્ન વડે 

(દ તનયામાું) ઘણા પરૂૂર્ો અને સ્ત્રીઓને ફેલાવી 
દીિા, િે અલ્લાહથી ડરો જેન ું નામ લઇ એક 

બીજાથી માુંગો છો અને સબુંિો િોડવાથી બચો, 
તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા િમારી દેખરેખ કરી 
રહ્યો છે. 

ا تَهُقْوا النَهاُس  یَٰ اهیَُهه بَهُكُم  ا   الَهِذْی  ره
لهقهُكْم  لهقه  نَهْفس   َمِْن  خه ة  َوهخه ا َوهاِحده  ِمْنهه
ا هه بهَثه  زهْوجه اًَل  ِمْنُهمها وه ا  ِرجه ِثْْیً كه
ٓاًء    تَهُقوا  َوهنِسه ا ه  وه لُْونه  الَهِذْی  اّلَلَٰ ٓاءه   تهسه

امه    ِبه   ه  اَِنه   وهاَْلهْرحه هانه  اّلَلَٰ   عهلهْيُكْم  ك
قِیْبً   ا ره

2. અને અનાથોને િેઓન ું િન પાછું આપી દો 
અને િેમની કોઈ સારી વસ્ત ના બદલામાું 
ખરાબ વસ્ત  ન આપો, અને ન િો પોિાના િન 

સાથે િેઓ (અનાથો) ન ું િન ભેળવી ખાઇ 

જાઓ, તનિંશુંક આ ઘણો જ મોટો ગ નો છે. 

تُوا اَٰ هْموهالهُهْم  الْیهتَٰمَٰ   وه لُوا وهَله  ا   تهتهبهَده
ِبْيثه  ِب  الْخه َيِ ا وهَله  ِبالَطه هْموهالهُهْم  تهاْكُلُْو   ا

هْموهالِكُْم    اِلَٰ   نَهه    ا هانه  اِ ا  ُحْوبًا ك ِبْْیً  كه

3. જો િમને ભય હોય કે અનાથ છોકરીઓ 

સાથે લગ્ન કરી િમે ન્યાય નહી કરી શકો િો 
બીજી સ્ત્રીઓ માુંથી જે પણ િમને પસુંદ આવે 

િમે િેઓ સાથે લગ્ન કરી લો, બે-બે, ત્રણ-ત્રણ, 

ચાર-ચાર સાથે, પરુંત   જો િમને ન્યાય ન 

કરવાનો ભય હોય િો એક જ પ રિી છે, અથવા 
િમારી બાુંદીઓ પરૂિી છે, જે િમારી માલલકી 
હઠેળ છે, આ પ્રમાણે કરવાથી િમે અન્યાયમાું 
બચી જશો. 

اِْن  هََله  ِخْفُتْم  وه   الْیهتَٰمَٰ  ِف   ُتْقِسُطْوا ا
ا فهانِْكُحْوا ابه  مه ٓاءِ  َمِنه  لهُكْم  طه  النَِسه
ثْنَٰ  َٰثه  مه ثُل هََله  ِخْفُتْم  فهاِْن   وهُربَٰعه    وه  ا
ةً  تهْعِدلُْوا هوْ  فهوهاِحده ا ا لهكهْت  مه هیْمهانُُكْم    مه   ا
لِكه  هََله  اهدْنَٰ   ذَٰ  تهُعْولُْوا   ا
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4. અને સ્ત્રીઓને િેણીઓની મહરે રાજી-ખ શીથી 
આપી દો, હાાઁ જો િે પોિે પોિાની રજામુંદીથી 
થોડીક મહરે છોડી દે િો િેને શોખથી રાજી થઇ 

ખાઇ લો. 

تُوا اَٰ ٓاءه  وه ُدقَِٰتِهَنه  النَِسه   فهاِْن   نِْحلهًة    صه
ْن  لهُكْم  ِطْبه  ء   عه ْ   فهكُلُْوهُ  نهْفًسا َمِْنهُ  َشه
ِریْٓـ ًا  ههِنْيٓـ ًا  َمه

5. નાસમજને પોિાન ું િન ન આપો, જેને 

અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે રોજીન ું સાિન 

બનાવ્ ું છે, હાાઁ િેઓને િે િન માુંથી ખવડાવો 
અને પહરેાવો અને િેઓ સાથે નમ્રિાથી વાિ 

કરો. 

ٓاءه  ُتْؤُتوا وهَله  فههه هْموهالهُكُم  الَسُ   الَهِتْ  ا
له  عه ُ  جه مًا َوهاْرُزقُْوُهْم  لهُكْم  اّلَلَٰ ا قِيَٰ  فِْيهه

ْكُسْوُهْم  قُْولُْوا وها ْعُرْوفًا  قهْوًَل  لهُهْم  وه َمه
 

6. અને અનાથોની કસોટી કરિા રહો જ્યાું સ િી 
િેઓ લગ્નની ઉંમર સ િી ન પહોંચી જાય, જો 
િે લોકોમાું િમે સમજદારી જોઈ લો િો િેમને 

િેમન ું િન સોંપી દો અને િેમના પ ખ્િવયે 

પહોંચી જવાના ભયથી િેમના િનને ઝડપથી 
બેકાર ખચગ ન કરી દો, િનવાનો માટે જરૂરી છે 

કે (િેઓના િનથી) બચિા રહ.ે હાાઁ લાચાર, 

તનરાિાર હોય િો કાયદા મ જબ જે જરૂરિ હોય 

િે ખાઇ લેં, પછી િેઓને િેઓન ું ઘન સોંપિી 
વખિે સાક્ષી બનાવી લો, ખરેખર દહસાબ 

લેનાર અલ્લાહ જ પ રિો છે. 

َتَٰ   الْیهتَٰمَٰ  وهابْتهلُوا   النَِكهاحه    بهلهُغوا اِذها حه
نهْسُتْم  فهاِْن  ْ  اَٰ ا ْشًدارُ  َمِْٰنُ   فهادْفهُعْو 

 ْ هْموهالهُهْم    اِلههْْیِ افًا   تهاْكُلُْوهها   وهَله   ا اِْسره
اًرا ِبده هْن  َوه ْوا    ا ُ ْن   یَهْكَبه مه هانه  وه ِنَيًا ك   غه

مهْن   فهلْیهْستهْعِفْف    هانه  وه ا ك  فهلْيهاْكُْل  فهِقْْیً
ْ  دهفهْعُتْم  فهاِذها  ِبالْمهْعُرْوِف     اِلههْْیِ
هْموهالهُهْم  ْ    فهاهْشِهُدْوا ا ِ  وهكهفَٰ   عهلههْْیِ  ِباّلَلَٰ
ِسیًْبا  حه

7. માિા-તપિા અને સબુંિીઓના વારસામાું 
પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓનો પણ ભાગ છે, (જે િન 

માિા-તપિા અને સબુંિી છોડી જાય) ભલેને િે 

િન ઓછું હોય અથવા વિારે હોય, (િેમાું) 
ભાગ નક્કી કરેલ છે. 

اِل  كه  َمِمَها نهِصْيب   لِلَرِجه ِن  تهره  الْوهالِدَٰ
بُْونه  ٓاءِ  وهاَْلهقْره لِلنَِسه كه  َمِمَها نهِصْيب   وه   تهره
ِن  بُْونه  الْوهالِدَٰ هوْ  ِمْنهُ  قهَله  ِممَها وهاَْلهقْره   ا

ْفُرْوًضا  نهِصیًْبا  كهثُره     َمه
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8. અને જ્યારે તવરાસિના માલની વહેંચણીના 
સમયે સબુંિીઓ (જે હકદાર ન હોય િેઓ 

સુંબુંિી િેમજ અનાથો અને લાચાર લોકો આવી 
પહોંચે િો િમે િેમાુંથી િેઓને પણ થોડ ુંક 

આપી દો. અને િેઓની સાથે નમ્રિાથી વાિ 

કરો. 

اِذها ره  وه ضه   الُْقْربَٰ  اُولُوا الِْقْسمهةه  حه
الْیهتَٰمَٰ  ِكْيُ  وه   َمِْنهُ  فهاْرُزقُْوُهْم  وهالْمهسَٰ
قُْولُْوا  ْعُرْوفًا  قهْوًَل  لهُهْم  وه  َمه

9. અને િે લોકો (અનાથના માલમાું હરેફેર 

કરવાથી બચે) જો પોિાની પાછળ પોિાની 
કમજોર બાળકોને છોડીને જાઓ િો િેમના 
િરફથી િમે લચિંતિિ રહો છો, બસ ! અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરીને સત્ય વાિ કહ્યા કરો. 

لْيهْخشه  ُكْوا لهوْ  الَهِذیْنه  وه لِْفِهْم  ِمْن  تهره  خه
یَهةً  ًفا ذَُرِ افُْوا ِضعَٰ ْ  خه ه  فهلْیهَتهُقوا  عهلههْْیِ  اّلَلَٰ

لْيهُقْولُْوا ِدیًْدا  قهْوًَل  وه  سه

10. જે લોકો જ લ્મથી અનાથોન ું િન ખાઇ જાય 

છે િે પોિાના પેટમાું આગ ભરી રહ્યા છે અને 

નજીક માુંજ િે લોકો જહન્નમમાું જશે. 

هْموهاله  یهاْكُلُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   ُظلْمًا الْیهتَٰمَٰ  ا
نَهمها   نهاًرا    بُُطْونِِهْم  ِفْ  یهاْكُلُْونه  اِ

يهْصلهْونه  ان  وهسه ِعْْیً  سه
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11. અલ્લાહ િઆલા િમને િમારા સુંિાનો 
તવશે આદેશ આપે છે કે એક પ ર ર્નો ભાગ બે 
સ્ત્રીઓ (ના ભાગ) બરાબર છે અને જો 
સુંિાનોમાું ફકિ સ્ત્રીઓ જ હોય અને િે બે થી 
વિારે હોય િો િેણીઓને વારસના િનમાું 
બેતતૃ્યાુંશ ભાગ મળશે અને જો એક જ સ્ત્રી હોય 

િો િેના માટે અડિો ભાગ છે અને મિૃકના 
સુંિાન હોય અને માિાતપિા પણ હોય િો 
માિા-તપિા માુંથી બને્ન માટે િેણે છોડેલા 
વારસા માુંથી છઠ્ઠો ભાગ છે, અને જો મિૃકની 
સુંિાન ન હોય અને વારસદાર માુંથી ફતિ 

માિા-તપિા જ હોય, િો િેની માિા માટે ત્રીજો 
ભાગ છે, હાાઁ જો મિૃકના ભાઇ-બહને પણ હોય 

િો પછી િેની માિા માટે છઠ્ઠો ભાગ છે, આ 

વહેંચણી વતસય્યિ (પ રી કયાગ) પછી િેમજ 

મિૃકન ું દેવ ું ચકૂવી દીિા પછી છે, િમે જાણિા 
નથી કે િમને ફાયદો પહોંચાડવા માટે િમારા 
માિા તપિા અને િમારા સુંિાન માુંથી વિારે 

નજીક કોણ છે? આ ભાગ અલ્લાહ િઆલા 
િરફથી નક્કી કરેલ છે, તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા 
સુંપણૂગ જ્ઞાન અને દહકમિવાળો છે. 

ُ  یُْوِصْيُكُم  ْ   اّلَلَٰ ِدُكْم    ِف كهرِ   اهْوَله  لِلَذه
َظِ  ِمثُْل  ٓاءً  ُكَنه  فهاِْن   اَْلُنْثهيهْيِ    حه  نِسه
ثْنهتهْيِ  فهْوقه  ا ثُلُثها فهلهُهَنه  ا كه    مه اِْن   تهره   وه
هانهْت  ةً  ك ا وهاِحده یْهِ   النَِْصُف    فهلههه َِلهبهوه  وه
ُدُس  َمِْنُهمها وهاِحد   لِكَُلِ  كه  ِممَها الَسُ   تهره
هانه  اِْن  لهد     لهه   ك لهد   لَهه   یهُكْن  لَهْم  فهاِْن   وه  وه

هه    ِرث وه هُ  وه هبهوَٰ هانه  فهاِْن   الثَُلُُث    فهِلَُمِهِ  ا   لهه    ك
ُدُس  فهِلَُمِهِ  اِْخوهة   ْ  الَسُ  وهِصَيهة   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یَُْوِصْ  هوْ  ِبهه بهٓاُؤُكْم   دهیْن     ا هبْنهٓاُؤُكْم  اَٰ ا   وه
هیَُُهْم  تهْدُرْونه  َله  ُب  ا هقْره   نهْفًعا    لهُكْم  ا

ةً  ِ    َمِنه  فهِریْضه ه  اَِنه   اّلَلَٰ هانه  اّلَلَٰ   عهِلْيمًا ك
ِكْيمًا   حه
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12. અને િમારી પત્ત્ન જે કુંઇ છોડી મતૃ્્  પામે 

અને િેણીઓના સુંિાન ન હોય િો અડિો ભાગ 

િમારો છે અને જો સુંિાન હોય િો િેણીએ 

છોડેલા વારસા માુંથી િમારા માટે ચોથો ભાગ 

છે, અને આ વહેંચણી વતસય્યિ પ રી કયાગ પછી 
િેમજ િેમન ું દેવ ું ચકૂવી દીિા પછી થશે, અને 

જો િમારી સુંિાન ન હોય િો પત્નીનો ચોથો 
ભાગ છે, અને જો િમારા સુંિાન હોય િો પછી 
િેમને િમારા વારસાનો આઠમો ભાગ મળશે, 

િે વતસય્યિ પ રી કયાગ પછી િેમજ િેન ું દેવ ું 
ચકૂવી દીિા પછી થશે, અને મિૃક કલાલહ 

હોય ભલે ને િે પ ર ર્ હોય અથવા સ્ત્રી, અને 

િેનો એક ભાઈ અને એક બહને હોય, િો િેમના 
માટે વારસા માુંથી છઠ્ઠો ભાગ છે, અને જો બહને 

ભાઈ એકથી વિારે હોય િો એકતતૃ્યાુંશ 

માલમાું સૌ ભાગીદાર રહશેે, અને આ વહેંચણી 
વતસય્યિ પ રી કયાગ પછી િેમજ િેન ું દેવ ું 
ચકૂવી દીિા પછી થશે, શરિ એ કે િેના 
દેવાની ચ કવણીથી અથવા વતસયિ પ રી 
કરવામાું કોઈને પણ ન કસાન ન પહોંચત ું હોય, 

આ અલ્લાહ િઆલા િરફથી નક્કી કરેલા ભાગ 

છે, અલ્લાહ િઆલા જ્ઞાનવાળો અને િૈયગવાન 

છે. 

لهُكْم  ا نِْصُف  وه كه  مه هْزوهاُجكُْم  تهره   لَهْم  اِْن  ا
لهد      لَهُهَنه  یهُكْن  هانه  فهاِْن   وه لهد   لهُهَنه  ك   وه
بُعُ  فهلهُكُم  ْكنه  ِممَها الَرُ ْ  تهره  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یَُْوِصْيه  وهِصَيهة   هوْ  ِبهه لهُهَنه   دهیْن     ا   وه
بُعُ  ْكُتْم  ِممَها الَرُ   لَهُكْم  یهُكْن  لَهْم  اِْن  تهره
لهد     هانه  فهاِْن   وه لهد   لهُكْم  ك   الثَُمُُن  فهلهُهَنه  وه
ْكُتْم  ِممَها ْ  تهره ا   ُتْوُصْونه  وهِصَيهة   بهْعدِ  َمِنٌۢ  ِبهه
هوْ  اِْن   دهیْن     ا هانه  وه ُث  رهُجل   ك َٰلهةً  یَُوْره هل هوِ  ك  ا

لهه    هة  َوه ا هوْ  اهخ   اْمره   وهاِحد   فهِلكَُلِ  اُْخت   ا
ُدُس    َمِْنُهمها ا فهاِْن   الَسُ هانُْو  ْكثهره  ك ه  ِمْن  ا
لِكه  هٓاءُ  فهُهْم  ذَٰ ك ْ  الثَُلُِث  ِف  ُشره   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا   یَُْوصَٰ  وهِصَيهة   هوْ  ِبهه ْْیه   دهیْن     ا ٓاَر     غه   ُمضه
ِ    َمِنه  وهِصَيهةً  ُ   اّلَلَٰ لِْيم    ِلْيم  عه  وهاّلَلَٰ  حه
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13. આ અલ્લાહ િઆલાની હદો છે, અને જે 

અલ્લાહ િઆલા અને િેના પયગુંબરની 
આજ્ઞાન ું પાલન કરશે િેને અલ્લાહ િઆલા 
જન્નિોમાું દાખલ કરશે જેની નીચે નહરેો વહી 
રહી છે જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે અને આ મોટી 
સફળિા છે. 

ِ    ُحُدْودُ  تِلْكه  مهْن   اّلَلَٰ ه  یَُِطِع  وه   اّلَلَٰ
ُسْولهه   نََٰت   یُْدِخلْهُ  وهره   ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ لِكه   فِْيهه  وهذَٰ
ِظْيُم  الْفهوْزُ   الْعه

14. અને જે વયક્તિ અલ્લાહ િઆલાની અને 

િેના પયગુંબરની અવજ્ઞા કરશે અને િેણે નક્કી 
કરેલ હદોથી આગળ વિી જશે િો અલ્લાહ િેને 

િે જહન્નમમાું નાખી દેશે, જેમાું િે હુંમેશા રહશેે, 

આવા જ લોકો માટે અપમાતનિ કરી દેનારો 
અઝાબ હશે. 

ْن  مه ه  یَهْعِص  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ َده   وهره یهتهعه   وه
الًِدا نهاًرا یُْدِخلْهُ  ُحُدْودهه   ا  خه لهه   فِْيهه  وه
اب   ن  عهذه  َمُِهْي 

15. િમારી સ્ત્રીઓ માુંથી જે અશ્ર્ચલલ કાયગ કરે 

િેણીઓ પર પોિાના માુંથી ચાર સાક્ષીઓ 

માુંગો, જો િે સાક્ષી આપે િો િે સ્ત્રીઓને ઘરમાું 
બુંિ કરી દો, અહી સ િી કે મતૃ્્  આવી પહોંચે, 
અથવા િો અલ્લાહ િઆલા િેઓ માટે બીજો 
માગગ કાઢે. 

الََِٰتْ  ةه  یهاْتِْيه  وه ٓاى ِكُْم  ِمْن  الْفهاِحشه   نَِسه
ةً  عهلهْيِهَنه  ْوافهاْستهْشِهُد  هْربهعه   َمِْنُكْم    ا

ِهُدْوا فهاِْن    الُْبُيْوِت  ِف  فهاهْمِسكُْوُهَنه  شه
َتَٰ  هوْ  الْمهْوُت  یهتهوهفََُٰهَنه  حه له  ا ُ  یهْجعه   لهُهَنه   اّلَلَٰ

ِبْيًل   سه

16. િમારા માુંથી જે પ ર ર્ અને સ્ત્રી આવ ું કાયગ 
કરી લે િેઓને િકલીફ પહોંચાડો, જો િે િૌબા 
અને પોિાની ઇસ્લાહ કરી લે િો િેમનો પીછો 
છોડી દો, તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા િૌબા કબ લ 

કરવાવાળો અને દયા કરવાવાળો છે. 

ِن  الَهذَٰ ا وه ا    ِمْنُكْم  یهاْتِیَِٰنهه   فهاِْن   فهاَٰذُْوُهمه
ا تهابها اهْصلهحه ا    فهاهْعِرُضْوا  وه ْنُهمه ه  اَِنه   عه   اّلَلَٰ
هانه   َرهِحْيمًا  تهَوهابًا ك
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17. અલ્લાહ િઆલા ફકિ િે જ લોકોની િૌબા 
કબ લ કરે છે જે ભ લ િથા અણસમજમાું કોઇ 

ખરાબ કૃત્ય કરી લે પછી ઝડપથી િેનાથી બચી 
જાય અને િૌબા કરે િો અલ્લાહ િઆલા પણ 

િેઓની િૌબા કબ લ કરે છે, અલ્લાહ િઆલા 
ઘણો જ જ્ઞાન િરાવનાર, દહકમિવાળો છે. 

نَهمها ِ  عهله  الَتهْوبهةُ  اِ  یهْعمهلُْونه  لِلَهِذیْنه  اّلَلَٰ
ْوٓءه  الهة   الَسُ هه  قهِریْب   ِمْن  یهُتْوبُْونه  ثَُمه  ِبجه
َٰٓى ِكه  ُ  یهُتْوُب  فهاُول ْ     اّلَلَٰ هانه   عهلههْْیِ ُ  وهك   اّلَلَٰ
ِكْيمًا  عهِلْيمًا  حه

18. િૌબા િે લોકો માુંથી નથી જેઓ ખરાબ 

કૃત્યો કરિા જ રહ,ે અહીં સ િી કે જ્યારે િેઓ 

માુંથી કોઇની પાસે મતૃ્્  આવી પહોંચે િો કહી દે 

કે મેં િૌબા કરી, અને િેઓ માટે પણ િૌબા 
નથી જેઓ કૂફર પર જ મતૃ્્  પામે, આ જ લોકો 
છે જેમના માટે અમે દ ુંખદાયી અઝાબ િૈયાર 

કરી રાખ્યો છે. 

ِت  لهیْسه  یهْعمهلُْونه  لِلَهِذیْنه   الَتهْوبهةُ  وه
اَِٰت    َيِ َتَٰ    الَسه ضه  اِذها حه ُهُم  ره حه ده  اهحه
ْ  قهاله  الْمهْوُت   الَهِذیْنه  وهَله  الْـ َٰنه  ُتْبُت  اَِنِ
َٰٓى ِكه   ُكَفهار     وهُهْم  یهمُْوُتْونه  هْعتهْدنها اُول   ا
ابًا لهُهْم  هلِْيمًا  عهذه  ا

19. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમારા માટે યોગ્ય 

નથી કે બળજબરીથી સ્ત્રીઓના વારસદાર બની 
બેસો, અને ન િો એટલા માટે રોકી રાખો કે જે 

માલ (મહરેનો હક) વગેરે િમે િેણીઓને આપી 
ચ ક્યા છો િેનો થોડોક ભાગ લઈ લો, હાું એ આ 

અલગ વાિ છે કે િેણીઓ ખ લ્લી બ રાઇ અથવા 
અશ્ર્ચલલ કાયગ કરે, િેણીઓ સાથે ઉત્તમ 

િરીકાથી વિગન કરો ભલેને િમે િેણીઓને 

પસુંદ ન કરો, પરુંત   શક્ય છે કે િમે કોઇ વસ્ત ને 

ખરાબ સમજો અને અલ્લાહ િઆલાએ િેમાું 
ઘણી જ ભલાઇ મકૂી હોય. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه هْن  لهُكْم  یهِحَلُ  َله  اَٰ  ا
ٓاءه  تهِرثُوا ْرًها    النَِسه   تهْعُضلُْوُهَنه  وهَله   كه

ا   ِببهْعِض  لِتهْذههُبْوا تهیُْتمُْوُهَنه  مه هْن  اََِله   اَٰ   ا
ة   یَهاْتِْيه    وهعهاِشُرْوُهَنه   َمُبهیَِنهة     ِبفهاِحشه

  فهعهسَٰ   كهِرْهُتمُْوُهَنه  فهاِْن   ِبالْمهْعُرْوِف   
هْن  ُهْوا ا له  تهْكره یهْجعه ْيـ ًا َوه ُ  شه   فِْيهِ  اّلَلَٰ

ا ْْیً ا  خه ِثْْیً  كه
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20. અને જો િમે એક પત્ત્નની જગ્યાએ બીજી 

પત્ત્ન કરવા ઇચ્છો અને િેણી માુંથી કોઇકને 

િમે ખજાનો આપી રાખ્યો હોય િો પણ િેમાુંથી 
કુંઇ ન લો, શ ું િમે િેના પર આરોપ લગાવી 
અને સ્પટટ ગ નોહ કરી, િેનાથી માલ લઈ 

લેવાની ઈચ્છા કરો છો? 

اِْن  دْتَُُم  وه هره اله  ا   زهْوج     َمهكهانه  زهْوج   اْستِْبده
تهیُْتْم  اَٰ ىُهَنه  وه اًرا اِْحدَٰ   تهاُْخُذْوا فهله  قِْنطه
ْيـ ًا    ِمْنهُ  هتهاُْخُذْونهه    شه ثْمًا ا   بُْهتهانًا َوهاِ

ِبیًْنا   َمُ

21. જો કે િમે કેવી રીિે લઈ શકો છો, જ્યારે કે 

િમે બને્ન એકબીજા સાથે ભેગા થઈ ગયા છો 
અને િે સ્ત્રીઓએ િમારી સાથે મજબ િ વચન 

લઇ રાખ્્ ું છે. 

قهْد  تهاُْخُذْونهه   وهكهْيفه    بهْعُضكُْم  اهفْضَٰ  وه
اهخه  بهْعض   اِلَٰ  غهِلْيًظا  َمِیْثهاقًا ِمْنُكْم  ْذنه وه

 

22. િે સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન ન કરો જેમની સાથે 

િમારા તપિાએ લગ્ન કયાગ છે, પરુંત   જે પસાર 

થઇ ગ્ ું છે, આ અશ્ર્ચલલિાન ું કૃત્ય અને 

ગ સ્સાન ું કારણ છે અને અત્યુંિ ખરાબ માગગ છે. 

ا تهْنِكُحْوا وهَله  بهٓاُؤُكْم  نهكهحه  مه  َمِنه  اَٰ
ٓاءِ  ا اََِله  النَِسه لهفه    قهْد  مه نَهه    سه هانه  اِ  ك

ْقًتا    مه ًة َوه ٓاءه   فهاِحشه ِبْيًلن   وهسه  سه
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23. િમારા પર િમારી માાઁ હરામ કરવામાું 
આવી છે અને િમારી છોકરીઓ અને િમારી 
બહનેો, િમારી ફોઇઓ, િમારી માસીઓ અને 

ભત્રીજીઓ અને ભાણીઓ, અને િમારી િે 

માિાઓ જેમણે િમને દ િ પીવડાવ્ ું હોય અને 

િમારી દ િ સરખી બહનેો અને િમારી સાસ  
અને િમારી પત્નીની િે છોકરીઓ, જેમની 
પરવરીશ િમારા હઠેળ થિી હોય,શરિ એ કે 

િમે પોિાની પત્નીઓ સાથે સુંભોગ કરી ચ કયા 
હોય, હાાઁ જો િમે િેઓ સાથે સુંભોગ ન કયો હોય 

િો િેમને છોડી િેમની દીકરીઓ સાથે લગ્ન 

કરવામાું કોઇ ગ નોહ નથી, અને િમારા સગા 
છોકરાની પત્ત્નઓ પણ (િમારા માટે હરામ છે) 

અને િમારા માટે બે બહનેોને ભેગી કરવી 
(હરામ છે), હાાઁ જે પસાર થઇ ગ્ ું િે થઇ ગ્ ું, 
તનિંશુંક અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર દયાળુ છે. 

ْت  مه ُتُكْم  عهلهْيُكْم  ُحَرِ بهنَُٰتُكْم  اَُمههَٰ   وه
اهخه  ُتُكْم وه ُتُكْم  وَٰ مََٰ َُٰتُكْم  وهعه ل ُت  وهخَٰ بهنَٰ   وه
ُت  اَْلهِخ  بهنَٰ ُتُكُم  اَْلُْخِت  وه اَُمههَٰ   الََِٰتْ   وه

ْعنهُكْم  ُتُكْم  اهْرضه وَٰ اهخه ةِ  َمِنه  وه اعه ضه   الَره
ُت  اَُمههَٰ ٓاى ِكُْم  وه بهٓاى ُِبُكُم  نِسه   ِفْ   الََِٰتْ  وهره

ٓاى ِكُُم  َمِْن  ُحُجوِْرُكْم  لُْتْم  الََِٰتْ  نَِسه   دهخه
لُْتْم  تهُكْونُْوا لَهْم  فهاِْن   ِبِهَنه ؗ   فهله  ِبِهَنه  دهخه
ُل   عهلهْيُكْم ؗ  ُجنهاحه  ى ِ اَله هبْنهٓاى ِكُُم  وهحه  ا
ِبكُْم    ِمْن  الَهِذیْنه  هْن   اهْصله ا  تهْجمهُعْوا وه
ا اََِله  اَْلُْختهْيِ  بهْيه  لهفه    قهْد  مه ه  اَِنه   سه  اّلَلَٰ
هانه  ُفوًْرا ك  مًا  َرهِحيْ  غه
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24. અને (હરામ કરવામાું આવી છે) િે સ્ત્રીઓ, 

જેમના પતિઓ હોય પરુંત   જે બાુંદીઓ િમારી 
માલલકી હઠેળ આવી જાય, અલ્લાહ િઆલાએ 

આ આદેશો િમારા પર જરૂરી કરી દીિા છે, 

ઉપરોતિ વણગવેલ સ્ત્રીઓ વગર બીજી સ્ત્રીઓ 

િમારા માટે હલાલ કરવામાું આવી કે પોિાના 
માલની મહરે આપી િમે િેણીઓ સાથે લગ્ન 

કરવાની ઈચ્છા હોય, ફતિ મનેચ્છા પ રી 
કરવાનો હતે   ન હોવો જોઈએ, િમે જેણીઓથી 
ફાયદો ઉઠાવો િેણીઓને નક્કી કરેલ મહરે 

આપી દો, અને મહરે નક્કી થઇ ગયા પછી િમે 

એકબીજાની ખ શીથી જે નક્કી કરી લો િો 
િમારા પર કોઇ ગ નોહ નથી, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા જ્ઞાનવાળો, દહકમિવાળો છે. 

ُت  نَٰ الْمُْحصه ٓاءِ  ِمنه  وه ا اََِله  النَِسه لهكهْت  مه  مه
هیْمهانُُكْم    ِ  ِكتَٰبه   ا اُِحَله   عهلهْيُكْم    اّلَلَٰ   وه

ا لهُكْم  لِكُْم  وهرهٓاءه  َمه هْن  ذَٰ  تهْبتهُغْوا ا
ْْیه  َمُْحِصِنْيه  ِباهْموهالِكُْم  ِفِحْيه    غه   ُمسَٰ

  تُْوُهَنه فهاَٰ  ِمْنُهَنه  ِبه   اْستهمْتهْعُتْم  فهمها
ُهَنه  ًة    اُُجوْره   عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله   فهِریْضه
یُْتْم  فِْيمها ضه ْ  ِبه   تهرَٰ ِة    بهْعدِ  ِمنٌۢ   الْفهِریْضه
ه  اَِنه  هانه  اّلَلَٰ ِكْيمًا  عهِلْيمًا ك  حه
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25. અને િમારા માુંથી કોઇ સ્વિુંત્ર મ સલમાન 

સ્ત્ર સાથે લગ્ન કરવાની સ તવિા અને િાકાિ ન 

િરાવિો હોય, િો િે મ સલમાન બાુંદી સાથે 

લગ્ન કરી લે, જે િમારી માલલકી હઠેળ હોય, 

અને અલ્લાહ િમારા ઇમાનને ખબૂ સારી રીિે 

જાણવાવાળો છે, (કોઈ સ્ત્રી આઝાદ હોય કે બાુંદી 
સૌ) એક જ જાતિની છે, એટલા માટે િેણીઓના 
માલલકોની પરવાનગી લઇ િેણીઓ સાથે લગ્ન 

કરી શકો છો, અને તનયમ પ્રમાણે િેણીઓને 

મહરે આપી દો, જેથી િે લગ્નના બુંિનમાું 
આવી જાય, જેથી અશ્લીલ કાયગ કરવાથી અને 

છપી રીિે કૃત્ય કરવાથી પણ બચી જાય લગ્ન 

કયાગ પછી જો િેણીઓ અશ્ર્શ્લલ કાયગ કરી લેિો 
િો િેણીઓની સજા આઝાદ સ્ત્રી કરિા અડિી 
સજા છે. આ છૂટ િમારા માુંથી િે વયક્તિ માટે 

છે, જે ઝીનાના ગ નાહ કરવાથી ડરિો હોય અને 

િમે સૌ સબર અને િીરજથી કામ લો િો 
અલ્લાહ ઘણો જ માફ કરનાર અને ઘણો જ 

કૃપાળુ છે. 

ْن  مه ْوًَل  ِمْنُكْم  یهْستهِطعْ  لَهْم   وه هْن  طه   ا
ِت  یَهْنِكحه  نَٰ ِت  الْمُْحصه ا فهِمْن  الْمُْؤِمنَٰ  َمه
لهكهْت  هیْمهانُُكْم  مه   فهتهیَِٰتكُُم  َمِْن  ا

ِت    ا  الْمُْؤِمنَٰ ُ وه هعْلهُم  ّلَلَٰ   ِباِیْمهانِكُْم    ا
ْ  بهْعُضكُْم   ِباِذِْن  فهانِْكُحْوُهَنه   بهْعض     َمِنٌۢ
هْهِلِهَنه  تُْوُهَنه  ا اَٰ ُهَنه  وه   ِبالْمهْعُرْوِف  اُُجوْره

نَٰت   ْْیه  ُمْحصه ت  َوهَله  غه ِفحَٰ ِت  ُمسَٰ  ُمَتهِخذَٰ
ان     تهْيه  فهاِْن  اُْحِصَنه  فهاِذها    اهْخده ه   ا
ة   لهْيِهَنه  ِبفهاِحشه ا نِْصُف  فهعه  عهله  مه
ِت  نَٰ اِب    ِمنه  الْمُْحصه ذه لِكه   الْعه   لِمهْن  ذَٰ

َِشه  نهته  خه هْن   ِمْنُكْم    الْعه ا ْوا وه   تهْصَِبُ
ْْی   ُ   لَهُكْم    خه ُفوْر   وهاّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 

26. અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છે છે કે િમારા માટે 

(આદેશો) સ્પટટ રીિે વણગન કરે અને િમને 

િમારાથી પહલેાના (સદાચારી) લોકોના માગગ 
પર ચલાવે અને િમારી િૌબા કબલૂ કરે અને 

અલ્લાહ િઆલા જાણવાવાળો, દહકમિવાળો 
છે. 

ُ  یُِریُْد  ه  اّلَلَٰ یهْهِدیهُكْم  لهُكْم  لِیُبهَيِ   ُسنهنه  وه
یهُتْوبه  قهْبِلُكْم  ِمْن  الَهِذیْنه    عهلهْيُكْم    وه
 ُ ِكيْ  عهِلْيم   وهاّلَلَٰ  م  حه
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27. અને અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છે છે કે િમારી 
િૌબા કબલૂ કરે પરુંત   જે લોકો મનેચ્છાઓન ું 
અન સરણ કરે છે િેઓ ઇચ્છે છે કે િમે િેનાથી 
(સત્ય માગગથી) ઘણા જ દૂર થઇ જાવ. 

 ُ هْن  یُِریُْد  وهاّلَلَٰ یُِریُْد  عهلهْيُكْم  یَهُتْوبه  ا   وه
وَِٰت  یهتَهِبُعْونه  الَهِذیْنه  هه هْن  الَشه  تهِمْيلُْوا ا
ْيًل  ِظْيمًا  مه  عه

28. અલ્લાહ ઇચ્છે છે કે િમારા માટે સરળિા 
પેદા કરી દે, કારણ કે માનવી કમજોર પેદા 
કરવામાું આવયો છે. 

ُ  یُِریُْد  هْن  اّلَلَٰ َفِفه  ا ْنُكْم    یَُخه   وهُخلِقه   عه
اُن  ِعْيًفا  اَْلِنْسه  ضه

29. હ ેઈમાનવાળાઓ ! એકબીજાન ું િન ખોટી 
રીિે ન ખાઓ, પરુંત   (સાચી રીિ) એ કે િમારી 
એકબીજાની ખ શીથી લેવણ-દેવણ કરો અને 

પોિાને કિલ ન કરો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
િમારા પર અત્યુંિ કૃપાળુ છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه هْموهالهُكْم  تهاْكُلُْو ا َله  اَٰ  ا
هْن  اََِله   ِبالْبهاِطِل  بهیْنهُكْم  ةً  تهُكْونه  ا اره  تِجه
ْن  اض   عه ا وهَله  َمِْنُكْم  تهره   تهْقُتلُْو 

كُْم    ه  اَِنه   اهنُْفسه هانه  اّلَلَٰ ِحْيمًا  ِبكُْم  ك  ره

30. અને જે વયક્તિ અવજ્ઞા અને જ લ્મ કરી 
આવા કાયો કરશે િો નજીકમાુંજ અમે િેને 

આગમાું નાખીશ ું અને આ અલ્લાહ િઆલા માટે 

સરળ છે. 

ْن  مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه نًا َوهُظلْمًا ذَٰ ا  عُْدوه
ْوفه  هانه   نهاًرا    نُْصِلْيهِ  فهسه لِكه  وهك  عهله  ذَٰ
 ِ ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً

31. જે કબીરહ ગ નાહથી બચવાનો આદેશ 

આપવામાું આવયો છે, િેનાથી જો િમે બચશો 
િો અમે િમારા નાના ગ નાહોને દૂર કરી દઇશ ું 
અને ઇજજિવાળા સ્થળે દાખલ કરીશ ું. 

ا بهٓاى ِره كه  تهْجتهِنُبْوا اِْن  ْونه  مه ْنهُ  ُتْنهه   عه
رْ  ْنُكْم  نُكهَفِ اَٰتِكُْم  عه َيِ   وهنُْدِخلُْكْم   سه
ًل   كهِریْمًا  َمُْدخه
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32. અને િે વસ્ત ની ઇચ્છા ન કરો જેના કારણે 
અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માુંથી કેટલાકને 

કેટલાક પર ઇજજિ આપી છે, પ રૂર્ો માટે 

િેમનો ભાગ છે જે િેઓએ કમાણી કરી, અને 

સ્ત્રીઓ માટે િે ભાગ છે જે િેણીઓએ કમાવયો 
અને અલ્લાહ પાસે િેની કૃપા માુંગો, તન:શુંક 

અલ્લાહ દરેક વસ્ત ને જાણે છે. 

ا تهتهمهنَهْوا وهَله  له  مه ُ  فهَضه كُْم  ِبه   اّلَلَٰ   بهْعضه
اِل   بهْعض     عهلَٰ   َمِمَها نهِصْيب   لِلَرِجه

ُبْوا    ْكتهسه ٓاءِ   ا لِلنَِسه  َمِمَها نهِصْيب   وه
ْبه    ْكتهسه ْسـ هلُوا  ا ه  وه   اَِنه   فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ

ه  هانه  اّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  ك ْ  عهِلْيمًا  َشه

33. માિા-તપિા અથવા સગાુંસુંબુંિીઓ જે 

(િનસુંપતત્ત) છોડી જાય, િેના વારસદાર અમે 

નક્કી કરી દીિા છે અને જેઓને િમે પોિે 

વચન આપ્્ ું છે િેઓને િેઓનો ભાગ આપી 
દો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ઓનો 
સાક્ષી છે. 

لِكَُل   لْنها وه عه وهاِله  جه كه  ِممَها مه ِن  تهره   الْوهالِدَٰ
بُْونه    الَهِذیْنه   وهاَْلهقْره ْت  وه قهده هیْمهانُُكْم  عه  ا
ْ    فهاَٰتُْوُهْم  ُ ه  اَِنه   نهِصْيُبه هانه  اّلَلَٰ  كَُلِ  عهلَٰ  ك
ء   ْ ِهْيًدان  َشه  شه
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34. પ ર ર્ સ્ત્રીઓના દરેક પ્રકારના 
મામલાઓનો જવાબદાર છે, એટલા માટે કે 

અલ્લાહ િઆલાએ એકને બીજા પર શે્રટઠિા 
આપી છે અને એટલા માટે પણ કે પ રૂર્ો 
પોિાનો માલ ખચગ કરે છે, બસ ! સદાચારી 
િથા આજ્ઞાકારી સ્ત્રીઓ પતિની ગેરહાજરીમાું 
પતવત્રિા જાળવી રાખિી હોય, અને જે 

સ્ત્રીઓની અવજ્ઞા અને ખરાબ તવચાર નો િમને 

ભય હોય, િો િેણીઓને તશખામણ આપો, (અને 

જો િેણીઓ ન સમજે) િો િેણીઓની પથારી 
અલગ કરી દો (પછી પણ ન સમજે) િો 
િેણીઓને મારો, પછી જો િે િમારી વાિ માની 
લે, િો િેણીઓ માટે અત્યાચાર કરવાનો કોઇ 

માગગ ન શોિો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ 

ઉચ્ચ અને મોટો છે. 

اُل  هلَرِجه ٓاءِ  عهله  ُمْونه قهَوَٰ  ا له  ِبمها النَِسه  فهَضه
 ُ ُهْم  اّلَلَٰ ِبمها   بهْعض   عهلَٰ  بهْعضه هنْفهُقْوا وه   ا
هْموهالِِهْم    ِمْن  ُت   ا لِحَٰ  قَِٰنتَٰت   فهالَصَٰ

ت   ِفظَٰ ْيِب  حَٰ ِفظه  ِبمها لَِلْغه ُ    حه الََِٰتْ   اّلَلَٰ   وه
افُْونه    فهِعُظْوُهَنه  نُُشوْزهُهَنه  تهخه

اِجِع  ِف  وهاْهُجُرْوُهَنه    وهاْضِربُْوُهَنه    الْمهضه
ْعنهُكْم  فهاِْن  ِبْيًل    عهلهْيِهَنه  تهْبُغْوا فهله  اهطه   سه
ه  اَِنه  هانه  اّلَلَٰ ا  عهِلَيًا ك ِبْْیً  كه

35. જો િમને પતિ-પત્ની વચ્ચે અંદરોઅંદરની 
અણબનાવનો ભય હોય િો એક સ લેહ કરનાર 

પ ર ર્ના ખાનદાન માુંથી અને એક સ્ત્રીના ઘર 

માુંથી નક્કી કરો, જો આ બને્ન સ લેહ કરવા 
ઇચ્છિા હશે િો અલ્લાહ બને્નનો મેળાપ કરાવી 
દેશે, તન:શુંક અલ્લાહ સુંપણૂગ જ્ઞાની િથા સુંપણૂગ 
ખબર રાખનાર છે. 

اِْن  ثُْوا بهیِْنِهمها ِشقهاقه  ِخْفُتْم  وه   فهابْعه
كهمًا هْهلِه   َمِْن  حه كهمًا ا ا    َمِْن  وهحه هْهِلهه  اِْن   ا
ا   یْده ًحا  یَُِر ُ  یَُوهفَِِق  اِْصله ا    اّلَلَٰ  اَِنه   بهیْنهُهمه
ه  هانه  اّلَلَٰ ا  عهِلْيمًا ك ِبْْیً  خه
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36. અને અલ્લાહ િઆલાની બુંદગી કરો અને 

િેની સાથે કોઇને ભાગીદાર ન ઠેરવો, માિા-
તપિા સાથે સાર ું વિગન કરો િેમજ 

સગાુંસુંબુંિીઓ, અનાથો, લાચારો, નજીકના 
પાડોશી, અજાણ પાડોશી, સહવાસીઓ, 

પોિાની સાથે સફર કરનાર િે સૌ સાથે સારો 
વયવહાર કરો, અને િેઓ ગ લામ િેમજ 

બાુંદીઓ સાથે પણ, જેઓના િમે માલલક છો, 
તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ઘમુંડ કરનાર, 

ઇિરાવનારાઓને પસુંદ નથી કરિો. 

ه  وهاْعُبُدوا ْيـ ًا   ِبه   ُتْشِرُكْوا وهَله  اّلَلَٰ شه
ِبالْوه  یِْن َوه ِبِذی الِده انًا َوه   الُْقْربَٰ  اِْحسه

الْیهتَٰمَٰ  ِكْيِ  وه ارِ  وهالْمهسَٰ  ِذی وهالْجه
ارِ  الُْقْربَٰ  اِحِب  الُْجُنِب  وهالْجه   وهالَصه
ِْب  نٌۢ ِبْيِل    وهابِْن  ِبالْجه ا  الَسه مه لهكهْت  وه   مه
هیْمهانُُكْم    ه  اَِنه   ا ْن  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ هانه  مه   ك
ا   ُمْختهاًَل   فهُخْوره

37. જે લોકો પોિે કુંજૂસાઈ કરે છે અને બીજાને 

પણ કુંજૂસાઈ કરવાન ું કહ ેછે અને જે કુંઈ 

અલ્લાહ િઆલાએ પોિાની કૃપાથી આપી 
રાખ્્ ું છે, િેને છૂપાવી લે છે, આવા નેઅમિોના 
ઇન્કાર કરનારાઓ માટે અપમાતનિ કરી દેનાર 

અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

لُْونه  لَهِذیْنه  یهاُْمُرْونه  یهْبخه   النَهاسه  وه
یهْكُتمُْونه  ِبالُْبْخِل  ا   وه هُىُ  مه تَٰ ُ  اَٰ   ِمْن  اّلَلَٰ
هْعتهْدنها  فهْضلِه     ا ابًا لِلْكَِٰفِریْنه  وه  عهذه
 َمُِهیًْنا  

38. અને િે લોકો માટે પણ (સખિ અઝાબ 

હશે), જે લોકો પોિાન ું િન લોકોને દેખાડો 
કરવા માટે ખચગ કરે છે િેઓ અલ્લાહ િઆલા 
પર િેમજ કયામિના દદવસ પર ઈમાન નથી 
િરાવિા અને જેમનો સાથી શેિાન હોય િો િે 

ખરાબ સાથી છે. 

الَهِذیْنه  هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  وه   ِرئهٓاءه  ا
ِ  یُْؤِمُنْونه  وهَله  النَهاِس    ِبالْيهْوِم  وهَله  ِباّلَلَٰ
ْن   اَْلَِٰخِر    مه ُن  یَهكُِن  وه ْيطَٰ   قهِریًْنا لهه    الَشه
ٓاءه   یًْنا قهرِ  فهسه

39. િેઓન ું શ ું ખરાબ થવાન ું હત ું, જો િે લોકો 
અલ્લાહ િઆલા પર અને કયામિ ના દદવસ 

પર ઈમાન લાવિા, અને અલ્લાહ િઆલાએ જે 

કુંઈ િેઓને આપી રાખ્્ ું છે િેમાુંથી ખચગ કરિા, 
અલ્લાહ િઆલા િેઓને સારી રીિે જાણે છે. 

ا ذها مه ْ  وه ُنْوا لهوْ  عهلههْْیِ مه ِ  اَٰ الْيهْوِم   ِباّلَلَٰ   وه
هنْفهُقْوا اَْلَِٰخرِ  ا زهقهُهُم  ِممَها وه ُ    ره هانه   اّلَلَٰ  وهك
 ُ  عهِلْيمًا  ِبِهْم  اّلَلَٰ
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40. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા લેશમાત્ર પણ 

અત્યાચાર નથી કરિો અને જો કોઈએ નેક કામ 

ક્ ું હશે િો િેને બમણ ું કરીને આપશે અને ખાસ 

પોિાની પાસેથી ઘણો જ મોટો સવાબ આપશે. 

ه  اَِنه  ة     ِمثْقهاله  یهْظِلُم  َله  اّلَلَٰ اِْن   ذهَره   تهُك  وه
نهةً  سه ا حه ِعْفهه یُْؤِت  یَُضَٰ هْجًرا لَهُدنْهُ  ِمْن  وه  ا
ِظْيمًا   عه

41. (ઝરાક તવચાર કરો) ! િે સમયે િેમની શી 
દશા થશે, જે સમયે અમે દરેક કોમ માુંથી એક 

સાક્ષી લાવીશ ું પછી િે સાક્ષીઓ પર (હ ે

પયગુંબર) અમે િમને સાક્ષી બનાવી દઈશ ું. 

ِهْيد    اَُمهة    كَُلِ  ِمْن  ِجْئنها اِذها فهكهْيفه  ِبشه
ءِ  عهلَٰ  ِبكه  َوهِجْئنها ِهْيًدا ۬ر  هَٰ ُؤاَله  شه

42. િે દદવસે જે લોકોએ કૂફર કયો હશે અને 

પયગુંબરની અવજ્ઞા કરી હશે, િે દદવસે ઈચ્છા 
કરશે કે કાશ ! િેઓને જમીન (માું દબાવી) િેના 
બરાબર કરી દેવામાું આવે અને િે અલ્લાહથી 
કોઈ વાિ છપાવી નદહ શકે. 

ذ   ى ِ ُوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یَهوهدَُ  یهْومه صه  وهعه
ُسْوله  َوَٰی لهوْ  الَره   وهَله   اَْلهْرُض    ِبِهُم  ُتسه
ه  یهْكُتمُْونه  ِدیْثًان  اّلَلَٰ  حه

43. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે નશામાું 
હોય િો નમાઝની નજીક પણ ન જાઓ, જ્યાું 
સ િી પોિાની વાિને સમજવા ન લાગો અને 

જ નબૂી ગ સલ કયાગ વગર નમઝની નજીક ન 

જાય, હા જો િમને (મક્સ્જદ માુંથી પસાર થવ ું 
પડે) િો કોઇ વાુંિો નથી અને જો િમે લબમાર 

હોય અથવા મ સાફરીમાું હોય અથવા િમારા 
માુંથી કોઇ ક દરિી હાજિથી આવે અથવા િમે 

પત્નીઓ સાથે સમાગમ ક્ ું હોય અને િમને 

પાણી ન મળે િો સાફ માટી વડે પતવત્રિા 
પ્રાપ્િ કરો અને પોિાના ચહરેા િથા હાથ પર 

ફેરવી લો, (અને નમાઝ પઢી લો) તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા દરગ જર કરનાર અને માફ 

કરનાર છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه بُوا َله  اَٰ َٰوةه  تهْقره ل  الَصه
هنُْتْم  ا ی وه رَٰ َتَٰ  ُسكَٰ ا تهْعلهمُْوا حه  تهُقْولُْونه  مه
ِبْيل   عهاِبِرْی  اََِله  ُجنًُبا وهَله  َتَٰ  سه   حه

اِْن   تهْغتهِسلُْوا    هوْ  َمهْرضَٰ   ُكنُْتْم  وه   عهلَٰ  ا
فهر   هوْ  سه ٓاءه  ا د   جه ٓاى ِِط  َمِنه  َمِْنُكْم  اهحه هوْ  الْغه  ا

َٰمهْسُتُم  ٓاءه  ل   مهٓاءً  تهِجُدْوا فهلهْم  النَِسه
ِعْيًدا مَهمُْوافهتهيه  یًَِبا صه ُحْوا طه  فهاْمسه

هیِْدیُْكْم    ِبُوُجْوِهكُْم  ا ه  اَِنه   وه هانه  اّلَلَٰ  ك
ُفَوًا ُفوًْرا   عه  غه
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44. શ ું િમે િેઓને નથી જોયા ? જેમને 

દકિાબનો થોડ ુંક જ્ઞાન આપવામાું આવ્ ું છે, િે 

ગ મરાહી ને ખરીદે છે અને ઇચ્છે છે કે િમે પણ 

માગગથી ભટકી જાઓ. 

هلهْم   َمِنه  نهِصیًْبا اُْوُتْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ِب  ْونه  الِْكتَٰ ُ َٰلهةه  یهْشَته ل یُِریُْدْونه  الَضه   وه
هْن  ِبْيله   تهِضلَُوا ا  الَسه

45. અને અલ્લાહ િઆલા િમારા શત્ર ઓને 

ખબૂ સારી રીિે જાણે છે અને અલ્લાહ િઆલા 
િમારી દેખરેખ અને જવાબદારી િેમજ મદદ 

કરવા માટે પરૂિો છે. 

 ُ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ ٓاى ِكُْم    ا ِ  وهكهفَٰ   ِباهعْده   ِباّلَلَٰ
ا ؗ   لَِيً ِ  وهكهفَٰ   وه ا   ِباّلَلَٰ  نهِصْْیً

46. કેટલાક યહદૂીઓ શલદોને િેમની યોગ્ય 

જગ્યાએથી ફેરવી નાખે છે, અને પોિાની 
જ બાનને મરડી દીન બાબિે મહણેાુંટોણાું મારે 

છે, અને આમ કહ ેછે, અમે સાુંભળ્્ ું અને 

અવજ્ઞા કરી અને સાુંભળ, િારી (વાિ) 

સાુંભળવામાું ન આવે, અને રૉઇના કહ ેછે, પરુંત   
જો આ લોકો આમ કહિેા કે અમે સાુંભળ્્ ું અને 

અમે આજ્ઞાકારી બન્યા અને િમે સાુંભળો અને 

અમને જ ઓ કહિેા િો આ િે લોકો માટે ઘણ ું જ 

ઉત્તમ અને યોગ્ય હોિ, પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલાએ િેઓના કૂફર ના કારણે િેઓ પર 

લઅનિ (દફટકાર) કરી છે. બસ ! આ લોકોમાું 
ઘણા ઓછા ઈમાન લાવે છે. 

فُْونه  ههادُْوا الَهِذیْنه  ِمنه  َرِ ْن  الْكهِلمه  یُحه  عه
وهاِضِعه   یهُقْولُْونه  َمه ِمْعنها وه یْنها سه  وهعهصه
ْْیه  وهاْسمهعْ  اِعنها ُمْسمهع   غه ٌۢا وهره   لهَيً

 ْ ْعًنا ِباهلِْسنههَِتِ یِْن    ِف  وهطه لهوْ   الَدِ هنَهُهْم  وه  ا
ِمْعنها قهالُْوا ْعنها سه اهطه نُْظْرنها وهاْسمهعْ  وه   وها
ا لهكهانه  ْْیً هقْوهمه    لَهُهْم  خه ا َِٰكْن   وه ل ُ  وه ُ  لَهعهٰنه
 ُ  قهِلْيًل  اََِله  یُْؤِمُنْونه  فهله  ِبكُْفِرِهْم  اّلَلَٰ
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47. હ ેદકિાબવાળાઓ ! જે કુંઈ અમે અવિદરિ 

ક્ ગ છે, (ક રઆન) િેના પર ઈમાન લઇ આવો, 
આ દકિાબ િે દકિાબની પણ પ ષ્ટટ કરે છે, જે 

િમારી પાસે છે, અને એ પહલેા ઈમાન લઇ 

આવો કે અમે િમારા ચહરેા બગાડી નાખીએ 

અને િેઓને પાછા ફેરવી પીઠ િરફ કરી 
નાખીએ, અથવા િમારા પર લઅનિ (દફટકાર) 

કરી દઇએ જેવી કે અમે શતનવારના 
દદવસવાળાઓ પર લઅનિ કરી હિી, અને 

અલ્લાહનો આદેશ થઈને જ રહશેે. 

ا ِمُنْوا الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه  ِبمها اَٰ
لْنها قًا نهَزه َدِ كُْم  لَِمها ُمصه عه هْن  قهْبِل  َمِْن  مه   ا
لَٰ   فهنهُردَههها ُوُجْوًها نَهْطِمسه  هدْبهاِرهها   عه هوْ  ا  ا
 ْ ُ نَها   كهمها نهلْعهٰنه به  لهعه هْصحَٰ ْبِت    ا   الَسه
هانه  هْمرُ  وهك ِ  ا ْفُعْوًَل  اّلَلَٰ  مه

48. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા પોિાની સાથે 

ભાગીદાર ઠેરવનારને માફ નથી કરિો અને િે 

તસવાયના જે ગ નાહ હશે જેને ઇચ્છશે િેને માફ 

કરી દેશે, અને જે અલ્લાહ િઆલા સાથે તશકગ  
કરશે, િો િેણે ઘણ ું જ મોટ ું પાપ અને જ ઠાણ ું 
ઘડ્ ું. 

ه  اَِنه  هْن  یهْغِفرُ  َله  اّلَلَٰ كه  ا یهْغِفرُ  ِبه   یَُْشره   وه
ا لِكه  دُْونه  مه ٓاُء    لِمهْن  ذَٰ مهْن   یَهشه  یَُْشِرْك  وه

 ِ َٰ ی فهقهدِ  ِباّلَلَٰ ثْمًا افَْته ِظْيمًا  اِ  عه

49. શ ું િમે િેઓને નથી જોયા, જે પોિાની 
પતવત્રિા અને પ્રશુંસા પોિે જ કરે છે ? પરુંત   
અલ્લાહ િઆલા જેને ઇચ્છે પતવત્ર કરે છે, 

કોઇના પર એક દોરા બરાબર પણ અત્યાચાર 

કરવામાું નહીં આવે. 

هلهْم  َكُْونه  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا ُهْم    یُزه   اهنُْفسه
ُ  بهِل  ْ  اّلَلَٰ َكِ ْن  یُزه ٓاءُ  مه   یُْظلهمُْونه  وهَله  یَهشه

 فهتِْيًل 

50. જૂઓ ! આ લોકો અલ્લાહ િઆલા પર કેવી 
રીિે જૂઠ ઘડે છે અને આ (કાયગ) ખ લ્લા ગ નાહ 

માટે પરૂત  ું છે. 

ُنُْظرْ  ْونه  كهْيفه  ا ُ ِ  عهله  یهْفَته   الْكهِذبه    اّلَلَٰ
ثْمًا ِبه    وهكهفَٰ  ِبیًْنان  اِ  َمُ
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51. શ ું િમે િેઓને નથી જોયા જેમને દકિાબન ું 
થોડ ુંક જ્ઞાન આપવામાું આવ્ ું ? જેઓ ત્જલિ 

અને િાગિૂ પર ઈમાન રાખે છે અને કાદફરો 
તવશે કહ ેછે કે આ લોકો ઈમાનવાળાઓ કરિા 
વિારે સત્ય માગગ પર છે. 

هلهْم   َمِنه  نهِصیًْبا اُْوُتْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
ِب  اُغْوِت  ِبالِْجْبِت  یُْؤِمُنْونه  الِْكتَٰ   وهالَطه

یهُقْولُْونه  ءِ  كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه  وه ی هَٰ ُؤاَله   اهْهدَٰ
ُنْوا الَهِذیْنه  ِمنه  مه ِبْيًل  اَٰ  سه

52. આ જ િે લોકો છે, જેમના પર અલ્લાહ 

િઆલાએ લઅનિ કરી છે અને જેના પર 

અલ્લાહ િઆલા લઅનિ કરી દે િો િમે િેનો 
કોઇ મદદ કરનાર નહીં જ ઓ. 

َٰٓى ِكه  ُ  الَهِذیْنه  اُول ُ ُ    لهعهٰنه مهْن   اّلَلَٰ ِن  وه   یَهلْعه
 ُ ْ  اّلَلَٰ  ا  نهِصْْیً  لهه   تهِجده  فهله

53. શ ું સામ્રાજ્યમાું િેઓનો કોઇ ભાગ છે ? જો 
આવ ું હોય િો પછી આ લોકો કોઇને એક 

ખજૂરના ઠલળયાના છોંિરા બરાબર પણ નહીં 
આપે. 

هْم    ََله  فهاِذًا الْمُلِْك  َمِنه  نهِصْيب   لهُهْم  ا
ا   النَهاسه  یُْؤُتْونه   نهِقْْیً

54. અથવા િેઓ લોકો પર એટલા માટે હસદ 

કરે છે, કે અલ્લાહ િઆલાએ િેઓને પોિાની 
કૃપા માુંથી કુંઈક આપી રાખ્્ ું છે, િો અલ્લાહ 

િઆલાએ આલલ ઈબ્રાહીમને દકિાબ અને 

દહકમિ પણ આપવામાું આવી હિી અને ભવય 

સામ્રાજ્ય આપી રાખ્્ ું હત ું. 

هْم  ا   عهلَٰ  النَهاسه  یهْحُسُدْونه  ا هُىُ  مه تَٰ  اَٰ
 ُ تهیْنها   فهقهْد   فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ ِهْيمه  اَٰله  اَٰ  اِبْرَٰ

ْ  وهالِْحكْمهةه  الِْكتَٰبه  ُ تهْيٰنَٰ اَٰ لْكًا وه   َمُ
ِظْيمًا   عه

55. પછી િેઓ માુંથી કેટલાકે ઈમાન લઈ 

આવયા અને કેટલાકે ર કી રહ્યા અને આવા લોકો 
માટે ભળકિી જહન્નમની આગ જ પરૂિી છે. 

 ْ مهنه  َمهْن  فهِمْٰنُ ْ  ِبه   اَٰ َده  َمهْن  وهِمْٰنُ   صه
ْنُه    نَهمه  وهكهفَٰ   عه هه ا  ِبجه ِعْْیً  سه
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56. જે લોકોએ અમારી આયિોનો ઇન્કાર કયો 
િેઓને અમે ચોક્કસ આગમાું નાુંખી દઇશ ું, 
જ્યારે િેઓની ચામડી ઓગળી જશે અમે 

િેમની ચામડી બદલી નાખીશ ું, જેથી િેઓ 

અઝાબનો સ્વાદ ચાખિા રહ,ે તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા તવજયી, દહકમિ વાળો છે. 

ْوفه  ِباَٰیَِٰتنها كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه   سه
 ْ ا  نهاًرا    نُْصِلهْْیِ ْت  كُلَهمه  ُجلُْودُُهْم  نهِضجه
 ْ ُ لْٰنَٰ هها ُجلُْودًا بهَده ْْیه  لِيهُذْوقُوا غه
ابه    ذه ه  اَِنه   الْعه هانه  اّلَلَٰ ِزیًْزا ك ِكْيمًا  عه  حه

57. અને જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો 
કયાગ અમે નજીક માુંજ િેઓને િે જન્નિોમાું લઇ 

જઇશ ું જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જેમાું િેઓ 

હુંમેશા રહશેે, િેઓ માટે ત્યાું પતવત્ર પત્નીઓ 

હશે અને અમે િેઓને ઉત્તમ છાુંયડામાું લઇ 

જઇશ ું. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
ُنْدِخلُُهْم  نََٰت   سه ا ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه

رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه ا   لهُهْم   ا   فِْيهه
هْزوهاج   ة  ؗ  ا ره َهه ِلْيًل  ِظَلً  وهنُْدِخلُُهْم   َمُطه ظه
 

58. (મ સલમાનો) અલ્લાહ િઆલા િમને 

જરૂરી આદેશ આપે છે કે અમાનિદારોને િેમની 
અમાનિ પહોંચાડી દો અને જ્યારે લોકો માટે 

ચ કાદો કરો િો ન્યાયથી કરો, તન:શુંક આ ઉત્તમ 

વસ્ત  છે જેની તશખામણ િમને અલ્લાહ િઆલા 
આપી રહ્યો છે, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
સાુંભળવાવાળો અને જોવાવાળો છે. 

ه  اَِنه  هْن  یهاُْمُرُكْم  اّلَلَٰ ِت  ُتؤهدَُوا ا   اِلَٰ   اَْلهمَٰنَٰ
ا    هْهِلهه اِذها  ا كهمُْتْم  وه هْن  النَهاِس  بهْيه  حه  ا

ْدِل    تهْحكُمُْوا ه  اَِنه   ِبالْعه  یهِعُظكُْم  نِِعمَها اّلَلَٰ
ه  اَِنه   ِبه     هانه  اّلَلَٰ ِمْيًعٌۢا ك ا   سه  بهِصْْیً

59. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ અને િેના 
રસલૂન ું આજ્ઞાન ું પાલન કરો, અને િમારા 
માુંથી જે હાદકમ છે િેમની પણ આજ્ઞાન ું પાલન 

કરો, પછી જો કોઇ બાબિે િમારી વચ્ચે તવવાદ 

ઉભો થઈ જાય િો િેને અલ્લાહ અને પયગુંબર 

િરફ ફેરવી દો, જો િમને અલ્લાહ િઆલા પર 

અને કયામિના દદવસ પર ઈમાન હોય, આ 

ઘણ ું જ ઉત્તમ છે અને પદરણામ પણ શે્રટઠ છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هِطْيُعوا اَٰ ه  ا   اّلَلَٰ
هِطْيُعوا ا ُسْوله  وه   ِمْنُكْم    اَْلهْمرِ  وهاُوِل  الَره

ء   ِفْ  تهنهازهْعُتْم  ْن فهاِ  ْ ِ  اِله  فهُردَُْوهُ  َشه   اّلَلَٰ
ُسْوِل  الَره ِ  ُتْؤِمُنْونه  ُكنُْتْم  اِْن  وه   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  لِكه   اَْلَِٰخِر    وه ُن  ذَٰ ْْی  َوهاهْحسه   خه
 تهاِْویًْلن 
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60. (હ ેપયગુંબર) શ ું િમે િેમને નથી જોયા ? 

જેઓનો દાવો િો એ છે કે જે કુંઈ િમારા પર 

અને જે કુંઈ િમારા કરિા પહલેા અવિદરિ 

કરવામાું આવ્ ું િેના પર િેઓન ું ઈમાન છે, 

પરુંત   િેઓ પોિાના ચ કાદા “િાગિૂ” િરફ લઇ 

જવાન ું ઇચ્છે છે જો કે િેઓને આદેશ આપવામાું 
આવયો હિો કે િેઓ િાગિૂના તનણગય ન માને, 

શેિાન િો ઇચ્છે છે કે િેમને ફોસલાવી દૂર સ િી 
લઈ જાય. 

هلهْم  هنَهُهْم  یهْزُعمُْونه  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا   ا
ُنْوا مه ُنِْزله  ِبمها   اَٰ ا   اِلهْيكه  ا مه ُنِْزله  وه   ِمْن  ا
هْن  یُِریُْدْونه  قهْبِلكه  ا ا كهمُْو  ا   اِله  یَهتهحه

اُغْوِت  قهْد  الَطه ا وه هْن  اُِمُرْو    ِبه     یَهْكُفُرْوا ا
یُِریُْد  ُن  وه ْيطَٰ هْن  الَشه ًَٰلٌۢ  یَُِضلَهُهْم  ا ل  ضه
 بهِعْيًدا 

61. િેઓને જ્યારે પણ કહવેામાું આવે છે કે 

અલ્લાહ િઆલાએ ઉિારેલી દકિાબ અને 

પયગુંબર િરફ આવો િો િમે  મ નાદફક લોકોને 

જોઈ લેશો કે િેઓ િમારી પાસે આવવાથી 
મોઢ ું ફેરવી રોકાઇ જાય છે. 

اِذها الهْوا لهُهْم   قِْيله  وه ا   اِلَٰ  تهعه له  مه هنْزه ُ  ا   اّلَلَٰ
اِله  ُسْوِل  وه هیْته  الَره ا ِفِقْيه  ره   الْمُنَٰ

ْونه  ْنكه  یهُصَدُ  ُصُدْودًا   عه

62. પછી િે સમયે િેમની કેવી દશા થઈ જાય 

છે, જ્યારે િેમના પર િેમના પોિાના કાયોના 
કારણે મ સીબિ આવી પહોંચે છે, િેઓ િમારી 
પાસે આવી અલ્લાહ િઆલાની સોગુંદો ખાય છે 

કે અમારી ઇચ્છા િો ફકિ ભલાઇ અને મેળાપ 

કરવાની જ હિી. 

ْ  اِذها   فهكهْيفه  ابههَْتُ هصه ٌۢ  ا   ِبمها َمُِصیْبهة 
ْت  مه هیِْدیِْهْم  قهَده ٓاُءْوكه  ثَُمه  ا ۬   جه   یهْحِلُفْونه  
 ِ دْنها   اِْن  ِباّلَلَٰ هره انًا َوهتهْوفِْيًقا  اََِله   ا  اِْحسه

63. આ િે લોકો છે, જેઓ ના હૃદયોના ભેદ 

અલ્લાહ િઆલા ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, િમે 

િેઓથી અળગા રહો, િેઓને તશખામણ આપિા 
રહો અને િેઓને િે વાિ કહો, જે વાિ િેમના 
દદલોમાું ઉિરી જાય. 

َٰٓى ِكه  ُ  یهْعلهُم  الَهِذیْنه  اُول ا اّلَلَٰ   قُلُْوِبِهْم    ِفْ  مه
ْ  فهاهْعِرْض  ْ   لَهُهْم  وهقُْل  وهِعْظُهْم  عهْٰنُ   ِف
هنُْفِسِهْم   بهِلْيًغا  قهْوًَلٌۢ  ا
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64. (િેમને કહો) અમે દરેક પયુંગબરને ફકિ 

એટલા માટે જ મોકલ્યા કે અલ્લાહ િઆલાના 
આદેશથી િેની આજ્ઞાન ું પાલન કરવામાું આવે 

અને જો આ લોકો, જ્યારે િેઓએ પોિાના પર 

અત્યાચાર કયો હિો, િમારી પાસે આવી જિા 
અને અલ્લાહ થી માફી માુંગિા અને પયગુંબર 

પણ િેઓના માટે માફી માુંગિા, િો િેઓ 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાને માફ કરનાર અને 

દયાળુ પામિા. 

ا   مه لْنها وه هْرسه اعه  اََِله  َرهُسْول   ِمْن  ا  ِباِذِْن  لُِيطه
   ِ لهوْ   اّلَلَٰ هنَهُهْم  وه ا اِذْ  ا لهمُْو  ُهْم  َظه هنُْفسه   ا

ٓاُءْوكه  ه  فهاْستهْغفهُروا جه   وهاْستهْغفهره  اّلَلَٰ
ُسْوُل  لهُهُم  ُدوا الَره ه  لهوهجه َرهِحْيمًا  تهَوهابًا اّلَلَٰ
 

65. (હ ેમ હમ્મદ) િમારા પાલનહારની કસમ ! 

આ લોકો ત્યાું સ િી ઈમાનવાળા નથી બની 
શકિા, જ્યાું સ િી કે દરેક અંદરોઅંદરના 
તવવાદોમાું િમને ન્યાયકરિા ન માની લે, પછી 
જે ફેંસલો િમે િેઓ માટે કરી લો િેનાથી 
પોિાના મનમાું કોઇ પણ પ્રકારની િુંગી અને 

નાખ શી ન અન ભવે અને આજ્ઞાકારી સાથે િે 

તનણગય માની લે. 

بَِكه  فهله  َتَٰ  یُْؤِمُنْونه  َله  وهره مُْوكه  حه كَِ   یُحه
ره  فِْيمها جه ْ  شه ُ ْ   یهِجُدْوا َله  ثَُمه  بهْيٰنه  ِف

هنُْفِسِهْم  ًجا ا ره ْيته  َمِمَها حه لَِمُْوا قهضه یُسه  وه
 تهْسِلْيمًا 

66. અને જો અમે િેઓ માટે ફરત્જયાિ કરી 
દેિા કે પોિાને જ કિલ કરી નાખો અથવા 
પોિાના ઘરો માુંથી નીકળી જાવ િો આ 

આદેશન ું પાલન િેઓ માુંથી ઘણા જ ઓછા 
લોકો કરિા અને જો આ લોકો િે જ કરી લેિા 
જેની િેઓને તશખામણ આપવામાું આવે છે િો 
તન:શુંક આ જ િેઓ માટે ઉત્તમ અને ઘણ ું જ 

મજબિૂ હશે. 

لهوْ  هنَها وه ْ  كهتهْبنها ا هِن  عهلههْْیِ ا ا   اقُْتلُْو 
كُْم  هوِ  اهنُْفسه ا ِدیهاِرُكْم  ِمْن  اْخُرُجْوا ا   َمه
لُْوهُ  ْ    قهِلْيل   اََِله  فهعه لهوْ   َمِْٰنُ هنَهُهْم  وه  ا
لُْوا ا فهعه ُظْونه  مه ا لهكهانه  ِبه   یُْوعه ْْیً   لَهُهْم  خه
َده  اهشه  تهثِْبیًْتا   وه

67. અને આ ક્સ્થતિમાું અમે િેઓને અમારી 
પાસેથી ઘણો જ સવાબ આપીશ . 

اِذًا ْ  وه ُ َٰتهْيٰنَٰ هْجًرا لَهُدنَها   َمِْن  ََله ِظْيمًا   ا  عه
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68. અને ખરેખર િેઓને સત્યમાગગ બિાવી 
દેિા. 

 ْ ُ یْٰنَٰ لهههده اًطا وه  َمُْستهِقْيمًا  ِصره

69. અને જે પણ અલ્લાહ િઆલા અને 

પયગુંબરની આજ્ઞાન ું પાલન કરે છે િે લોકો 
િેમની સાથે હશે જેમના પર અલ્લાહ 

િઆલાએ કૃપા કરી છે જેવી રીિે કે પયગુંબર, 

સાચા લોકો, શહીદ અને સદાચારી લોકો, આ 

લોકો ઉત્તમ સાથી છે. 

ْن  مه ه  یَُِطِع  وه ُسْوله   اّلَلَٰ َٰٓى ِكه  وهالَره   مهعه  فهاُول
مه  الَهِذیْنه  هنْعه ُ  ا ْ  اّلَلَٰ ه  َمِنه  عهلههْْیِ  النَهِبَي 

یِْقْيه  َدِ ٓاءِ  وهالَصِ ههده لِِحْيه    وهالَشُ   وهالَصَٰ
ُسنه  َٰٓى ِكه  وهحه فِْيًقا   اُول  ره

70. આ કૃપા અલ્લાહ િઆલા િરફથી છે અને 

(લોકોની હાલિ) સુંપણૂગ રીિે જાણવા માટે 

અલ્લાહ િઆલા જ પરૂિો છે. 

لِكه  ِ    ِمنه  الْفهْضُل  ذَٰ ِ بِ  وهكهفَٰ   اّلَلَٰ   اّلَلَٰ
 عهِلْيمًان 

71. હ ેઇમાનવાળાઓ ! પોિાના બચાવ માટેનો 
સામાન લઇ લો, પછી જૂથ-જૂથ બનીને આગળ 

વિો, અથવા દરેક લોકો એકઠાું થઇને નીકળી 
જાવ. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكْم  ُخُذْوا اَٰ   ِحْذره
هوِ  ثُبهات   فهانِْفُرْوا نِْفُرْوا ا ِمْيًعا  ا  جه

72. િમારા માુંથી કોઈ એવો વયક્તિ પણ છે, જો 
(જાણી જોઈને) પાછળ રહી જાય છે, પછી જો 
િમને કોઈ મ સીબિ પહોંચે િો કહ ેછે કે મારા 
પર અલ્લાહએ ખબૂ જ ઉપકાર કયો કે હ ું િેમની 
સાથે ન હિો. 

اَِنه  ئهَنه     لهمهْن  ِمْنُكْم  وه  فهاِْن   لَهیُبهَطِ
ابهْتُكْم  هنْعه  قهْد  قهاله  َمُِصیْبهة   اهصه ُ  مه ا  اّلَلَٰ

ه  َ له ُكْن  لهْم  اِذْ  عه ه ُهْم  ا ِهْيًدا  َمهعه  شه

73. અને જો િમને અલ્લાહ િઆલાની કોઇ 

કૃપા પહોંચે િો એવી રીિે કહ ેછે કે િમારી સાથે 

િેઓની કોઇ તમત્રિા જ ન હિી, અને કહ ેછે કે 

કદાચ ! હ ું પણ િેઓ સાથે હોિ િો મોટી 
સફળિા મેળવી શતિો. 

ْن  لهى ِ ابهُكْم  وه ِ  َمِنه  ْضل  فه  اهصه  لهيهُقْولهَنه  اّلَلَٰ
هْن  ها ْ  لَهْم  ك بهیْنهه   بهیْنهُكْم  تهُكنٌۢ وهدَهة   وه   مه

ُهْم  ُكْنُت  یََٰلهیْتهِنْ  عه ِظْيمًا  فهوًْزا فهاهفُوْزه  مه عه
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74. બસ ! જે લોકો દ તનયાના જીવનને 

આલખરિના બદલામાું વેચી નાખે છે િેઓએ 

અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું લડવ ું જોઇએ અને 

જે વયક્તિ અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું લડિા 
શહીદ થઇ જાય અથવા તવજય મેળવી લે, િો 
(બને્ન ક્સ્થતિમાું) િેઓને અમે ઘણો જ સવાબ 

આપીશ ું. 

ِبْيِل  ِفْ  فهلُْيقهاتِْل  ِ  سه  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
وةه  یهْشُرْونه  يَٰ نْيها الْحه ةِ    الَدُ   ِباَْلَِٰخره
ْن  مه ِبْيِل   ِفْ  یَُقهاتِْل  وه ِ  سه ْل  اّلَلَٰ هوْ  فهُيْقته   ا
ْوفه  یهْغلِْب  هْجًرا نُْؤتِْيهِ  فهسه ِظْيمًا  ا  عه

75. (મ સલમાનો) િમને શ ું થઈ ગઈ છે કે િમે 

અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું ત્જહાદ નથી કરિા, 
જ્યારે કે કેટલાય નબળા પ ર ર્ો, સ્ત્રીઓ અને 

નાના બાળકો એવી ફદરયાદ કરે છે કે અમારા 
પાલનહાર ! અમને આ શહરેથી છટકારો આપ, 

જેના રહવેાસીઓ અત્યાચારી છે, અને પોિાના 
િરફથી અમારા માટે કોઈ મદદ કરવાવાળો 
બનાવી દે. 

ا مه ِبْيِل   ِفْ  ُتقهاتِلُْونه  َله  لهُكْم  وه ِ  سه   اّلَلَٰ
ِفْيه  الْمُْستهْضعه اِل  ِمنه  وه ٓاءِ  الَرِجه  وهالنَِسه

اِن  الْوِلْده بَهنها   یهُقْولُْونه  الَهِذیْنه  وه هْخِرجْ  ره  نهاا
ِذهِ  ِمْن  الِِم  الْقهْریهةِ  هَٰ ا    الَظه هْهلُهه   ا

ْل  ۬   لَهُدنْكه  ِمْن  لَهنها وهاْجعه ا   لَِيً ْل   وه  وهاْجعه
ا   لَهُدنْكه  ِمْن  لَهنها  نهِصْْیً

76. જે લોકો ઈમાન લાવયા છે, િે લોકો 
અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ કરે છે અને જે લોકો 
કાદફર છે, િે િાગિૂના માગગમાું લડે છે, બસ ! 

િમે શેિાનના સાથીઓ સાથે લડાઇ કરો, 
ખરેખર શેિાનની ્ ક્તિઓ ઘણી જ કમજોર 

હોય છે. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه ِبْيِل  ِفْ  یُقهاتِلُْونه  اَٰ ِ    سه   اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  ِبْيِل  ِفْ  یُقهاتِلُْونه  كهفهُرْوا وه   سه
اُغْوِت  ا الَطه هْولِيهٓاءه  فهقهاتِلُْو  ِن    ا ْيطَٰ   الَشه

ِن  كهْيده  اَِنه  ْيطَٰ هانه  الَشه ِعْيًفان   ك  ضه
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77. શ ું િમે િેઓને નથી જોયા જેઓને આદેશ 

આપવામાું આવયો હિો કે (હમણાું ્ દ્ધ માટે) 

પોિાના હાથ રોકી રાખો અને (હમણાું િો ફતિ) 

નમાઝ કાયમ કરો અને ઝકાિ આપિા રહો, 
પછી જ્યારે િેઓને ત્જહાદનો આદેશ 

આપવામાું આવયો િો િે જ સમયે કેટલાક લોકો 
એવી રીિે ડરવા લાગ્યા જેવ ું કે અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરવ  જોઈએ અથવા િેના કરિા 
પણ વિારે, અને કહવેા લાગ્યા, હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! િેં અમારા પર જેહાદ કેમ 

ફરત્જયાિ કરી દીધ ું ? અમને થોડીક મહોલિ 

કેમ ન આપી ? િમે િેઓને કહી દો કે દ તનયાનો 
આરામ ઘણો જ ઓછો છે અને ડરવાવાળાઓ 

માટે િો આલખરિ જ ઉત્તમ છે અને િમારા પર 

એક દોરા બરાબર પણ અત્યાચાર કરવામાું 
નહીં આવે. 

هلهْم  ا لهُهْم  قِْيله  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا   ُكَفُْو 
هیِْدیهُكْم  هقِْيمُوا ا ا َٰوةه  وه ل تُوا الَصه اَٰ وةه    وه كَٰ   الَزه

ُ  ُكِتبه  فهلهمَها   فهِریْق   اِذها الِْقتهاُل  عهلههْْیِ
 ْ ْونه  َمِْٰنُ ْشيهةِ  النَهاسه  یهْخشه ِ  كهخه هوْ  اّلَلَٰ  ا
َده  ْشيهًة    اهشه قهالُْوا  خه بَهنها وه   كهتهْبته  لِمه  ره
ْرتهنها   لهْو َله    الِْقتهاله    عهلهیْنها هَخه ل   اِلَٰ   ا   اهجه
تهاعُ  قُْل   قهِریْب     نْيها مه   قهِلْيل     الَدُ
اَْلَٰ  ةُ وه ْْی   ِخره تَهقَٰ  لَِمهِن  خه   ُتْظلهمُْونه  وهَله   ا
 فهتِْيًل 

78. િમે જ્યાું પણ હોવ, મતૃ્્  િમને આવી 
પહોંચશે, ભલેને િમે મજબિૂ દકલ્લાઓમાું હોય 

અને જો િેઓને કોઇ ભલાઇ પહોંચે છે િો કહ ેછે 

આ અલ્લાહ િઆલા િરફથી છે અને જો કોઇ 

બ રાઇ પહોંચે છે િો કહ ેછે કે આ િમારા 
િરફથી છે, િમે િેઓને કહી દો કે આ બધ ું જ 

અલ્લાહ િઆલા િરફથી જ છે, િેઓને શ ું થઇ 

ગ્ ું છે કે કોઇ વાિ સમજવા માટે િૈયાર નથી. 

ا هیْنه مه لهوْ  الْمهْوُت  یُْدِرْككَُُم  تهُكْونُْوا ا  وه
ة     بُُرْوج   ِفْ  ُكنُْتْم  َيهده اِْن   َمُشه ْ  وه   ُتِصُْبُ
نهة   سه ِ    ِعْندِ  ِمْن  ِذه  هَٰ  یَهُقْولُْوا حه اِْن   اّلَلَٰ  وه
 ْ یَِئهة   ُتِصُْبُ ِذه   یَهُقْولُْوا  سه   ِعْنِدكه    ِمْن  هَٰ

ِ    ِعْندِ  َمِْن  كَُل   قُْل  ءِ  فهمهاِل   اّلَلَٰ   هَٰ ُؤاَله
ِدیْثًا  یهْفقهُهْونه  یهكهادُْونه  َله  الْقهْوِم   حه
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79. િમને જે ભલાઇ પહોંચે છે િે અલ્લાહ 

િઆલા િરફથી છે અને જે બ રાઇ પહોંચે છે િે 

િમારા પોિાના કમો િરફથી હોય છે, અમે 

િમને દરેક લોકો માટે રસલૂ બનાવીને મોકલ્યા 
છે અને અલ્લાહ િઆલા સાક્ષી માટે પરૂિો છે. 

ا   ابهكه  مه هصه نهة   ِمْن  ا سه ِ ؗ  فهِمنه  حه ا    اّلَلَٰ مه   وه
ابهكه  یَِئهة   ِمْن  اهصه   نَهْفِسكه    فهِمْن  سه

لْنَٰكه  هْرسه ا ُسْوًَل    نَهاِس لِل وه ِ  وهكهفَٰ   ره  ِباّلَلَٰ
ِهْيًدا   شه

80. જેણે કોઈ પયગુંબરની ઇિાઅિ કરશે િો 
િેણે અલ્લાહની ઇિાઅિ કરી, અને જે કોઈ 

મોઢ ું ફેરવી લે િો અમે િમને િેમના પર 

દેખરેખ કરનાર બનાવીને નથી મોકલ્યા. 

ْن  ُسْوله  یَُِطِع  مه اعه  فهقهْد  الَره ه    اهطه مهْن   اّلَلَٰ   وه
َلَٰ  لْنَٰكه  فهمها   تهوه هْرسه ْ  ا ِفْيًظا   عهلههْْیِ  حه

81. આ લોકો (િમારા) અન સરણની વાિો િો 
કહ ેછે પછી જ્યારે િમારી પાસેથી ઉઠીને બહાર 

જાય છે િો િેઓન ું એક જૂથ જે વાિ િમે 

અથવા િેઓએ કહી છે િેના તવરોિમાું રાતે્ર 

સલાહસચૂન કરે છે, િેઓની રાિની વાિચીિ 

અલ્લાહ લખી રહ્યો છે, િો િમે િેઓથી મોઢ ું 
ફેરવી લો અને અલ્લાહ પર તવશ્વાસ રાખો, 
અલ્લાહ િઆલા ભરોસો કરવો જ પરૂિો છે. 

یهُقْولُْونه  ة  ؗ  وه اعه ُزْوا فهاِذها  طه   ِعْنِدكه  ِمْن  بهره
ٓاى ِفهة   بهَيهته  ْ  طه ْْیه  َمِْٰنُ   تهُقْوُل    الَهِذْی  غه
 ُ ا یهْكُتُب  وهاّلَلَٰ   ْض فهاهْعرِ   یُبهیَُِتْونه    مه
 ْ َهْل  عهْٰنُ تهوهك ِ    عهله  وه ِ  وهكهفَٰ   اّلَلَٰ   ِباّلَلَٰ
 وهِكْيًل 

82. શ ું આ લોકો ક રઆનમાું લચિંિન નથી કરિા 
? જો આ અલ્લાહ િઆલા તસવાય બીજા કોઇ 

િરફથી હોિ િો ખરેખર િેમાું ઘણો જ તવવાદ 

જોિા. 

هفهله  بَهُرْونه  ا نه    یهتهده لهوْ   الُْقْراَٰ هانه  وه   ِمْن  ك
ْْیِ  ِعْندِ  ِ  غه ُدْوا اّلَلَٰ فًا فِْيهِ  لهوهجه  اْخِتله
ا  ِثْْیً  كه
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83. જ્યારે િેઓને કોઇ શાુંતિ અને ભયની 
ખબર મળે છે િો િેઓ િેની સત્યિા જાણ્યા 
વગર જ િેનો પ્રચાર કરવાનો શરૂ કરી દે છે, 

અને જો આ લોકો િે ખબરને રસલૂ પાસે 

અથવા પ્રતિષ્ટઠિ લોકો પાસે લઈ જિા િો 
િેમના માુંથી જે લોકો મળૂ વાિ સ િી પહોંચી 
જિા હોય છે, િેઓ િેની સત્યિા જાણી લેિા, 
અને (મ સલમાનો) જો અલ્લાહ િઆલાની કૃપા 
અને િેની કૃપા િમારા પર ન હોિ િો થોડાક 

લોકો તસવાય િમે સૌ શેિાનના અન યાયી બની 
જિા. 

اِذها ٓاءهُهْم  وه هْمر   جه هوِ  اَْلهْمِن  َمِنه  ا   ا
ْوِف  هذهاُعْوا الْخه لهوْ   ِبه     ا دَُْوهُ  وه   اِله  ره
ُسْوِل  اِلَٰ   الَره ْ  اَْلهْمرِ  اُوِل  وه لِمههُ   ِمْٰنُ  لهعه
ِْبُطْونهه   الَهِذیْنه  ْ    یهْستهنٌۢ لهْو َله   ِمْٰنُ   وه
ِ  فهْضُل  ْحمهُته   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ تَهبهْعُتُم  وهره   َله

نه  ْيطَٰ  قهِلْيًل   اََِله  الَشه

84. િમે અલ્લાહ િઆલાના માગગમાું ત્જહાદ 

કરિા રહો, િમારા પર ફકિ િમારી જ 

જવાબદારી છે, હાું ઈમાનવાળાઓને ત્જહાદ 

િરફ પ્રોત્સાહન આપિા રહો, શક્ય છે કે 

અલ્લાહ િઆલા કાદફરોની લડાઈને રોકી લે 
અને અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ િાકાિવાળો છે 

અને અઝાબ આપવામાું પણ સખિ છે. 

ِبْيِل  ِفْ  فهقهاتِْل  ِ    سه   اََِله  كهلَهُف تُ  َله   اّلَلَٰ
كه  َرِِض  نهْفسه ُ  عهسه   الْمُْؤِمِنْيه    وهحه   اّلَلَٰ

هْن  ُ   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  بهاْسه  یَهُكَفه  ا   وهاّلَلَٰ
َدُ  َدُ  اهشه  تهْنِكْيًل  بهاًْسا َوهاهشه

85. જે વયક્તિ કોઇ સત્કાયગ અથવા ભલાઇના 
કાયગની ભલામણ કરશે િો િેને પણ િેનો 
થોડોક ભાગ મળશે અને જે બ રાઇ અને ખરાબ 

કૃત્યની ભલામણ કરશે િો િેના માટે પણ 

િેમાુંથી એક ભાગ છે અને અલ્લાહ િઆલા 
દરેક વસ્ત  પર શક્તિ િરાવે છે. 

ْن  ةً  یَهْشفهعْ  مه فهاعه نهةً  شه سه   لَهه   یَهكُْن  حه
ا    نهِصْيب   ْن   َمِْنهه مه ةً  یَهْشفهعْ  وه فهاعه   شه
یَِئهةً  ا    ِكْفل   لَهه   یَهكُْن  سه هانه   َمِْنهه ُ  وهك   اّلَلَٰ
ء   كَُلِ  عهلَٰ  ْ  َمُِقیًْتا َشه
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86. અને જ્યારે િમને સલામ કરવામાું આવે 

િો િમે િેના કરિા સારો જવાબ આપો, અથવા 
િે જ શલદોમાું કહી દો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
દરેક વસ્ત નો દહસાબ લેવાવાળો છે. 

اِذها یُْتْم  وه َيُْوا ِبتهِحَيهة   ُحيَِ نه  فهحه   ِباهْحسه
ا   هوْ  ِمْنهه ا    ا ه  اَِنه   ُردَُْوهه هانه  اّلَلَٰ   كَُلِ  عهلَٰ  ك
ء   ْ ِسیًْبا  َشه  حه

87. અલ્લાહ તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, િે 

િમને સૌને ચોક્કસ કયામિના દદવસે ભેગા 
કરશે, જેના આવવામાું કોઇ શુંકા નથી, અલ્લાહ 

િઆલા તસવાય સાચી વાિ બીજો કોની હોઇ 

શકે છે? 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا نَهُكْم   ُهوه   اََِله  اِل  یهْوِم  اِلَٰ  لهيهْجمهعه
مهةِ  یْبه  َله  الِْقيَٰ مهْن   فِْيِه    ره ُق  وه   ِمنه  اهْصده
 ِ ِدیْثًان  اّلَلَٰ  حه

88. (મ સલમાનો) િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે કે િમે 

મ નાદફકો બાબિે બે જૂથ બની ગયા છો ? જો કે 

અલ્લાહ િઆલાએ િેમને િેઓના કાયોના 
કારણે ઊંિા કરી દીિા છે, હવે શ ું િમે એવ ું 
ઇચ્છો છો કે અલ્લાહ િઆલાએ પથભ્રટટ કરેલા 
લોકોને િમે સત્યમાગગ પર લાવી દો, જેને 

અલ્લાહ િઆલા ગ મરાહ કરી દે િમે ક્યારેય 

િેના માટે કોઇ માગગ નહીં પામો. 

ِفِقْيه  ِف  لهُكْم  فهمها ُ  فِئهتهْيِ  الْمُنَٰ   وهاّلَلَٰ
هْركه  ُهْم ا ُبْوا    ِبمها سه هتُِریُْدْونه   كهسه هْن  ا   ا

ْن  تهْهُدْوا َله  مه ُ    اهضه مهْن   اّلَلَٰ ُ  یَُْضِلِل  وه  اّلَلَٰ
 ْ ِبْيًل  لهه   تهِجده  فهله  سه

89. િેઓની ઇચ્છા છે કે જેવી રીિે િેઓ ઇન્કાર 

કરનારા છે િમે પણ િેઓની જેમ જ ઇન્કાર 

કરવા લાગો અને પછી બિા સરખા બની જાવ, 

બસ ! જ્યાું સ િી આ લોકો ઇસ્લામ માટે વિન 

ન છોડે, િેઓ માુંથી કોઇને પણ સાચા તમત્ર ન 

બનાવો, પછી જો આ લોકો આમ ન કરે િો જ્યાું 
િેમને મળો,િેઓને પકડો અને કિલ કરી દો, 
ખબરદાર ! િેઓ માુંથી કોઇને પણ પોિાનો 
તમત્ર અને મદદ કરનાર ન બનાવશો. 

دَُْوا  فهتهُكْونُْونه  اكهفهُروْ  كهمها تهْكُفُرْونه  لهوْ  وه
وهٓاءً  ْ  تهَتهِخُذْوا فهله  سه هْولِيهٓاءه  ِمْٰنُ َتَٰ  ا  حه

اِجُرْوا ِبْيِل  ِفْ  یُهه ِ    سه لَهْوا فهاِْن   اّلَلَٰ   تهوه
ْيُث  وهاقُْتلُْوُهْم  فهُخُذْوُهْم   حه

ْدتَُمُْوُهْم  ْ  تهَتهِخُذْوا وهَله  وهجه لًِيا  ِمْٰنُ وه
ا   َوهَله   نهِصْْیً
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90. એવા મ નાદફકો તસવાય જે િમારી પાસે 

તનરાશ થઈ આવે છે, િે ન િો િમારા તવર દ્ધ 

લડવા ઈચ્છે છે અને ન િો પોિાની કોમ સાથે, 

અને જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો િો િેઓને 

િમારા પર પ્રભ ત્વ આપી દેિો અને િેઓ 

િમારી સાથે ચોક્કસ ્ દ્ધ કરિા, બસ ! જો આ 

લોકો િમારાથી અળગા રહ ેઅને િમારી સાથે 

્ દ્ધ ન કરે અને િમારી પાસે શાુંતિનો સુંદેશ 

મોકલે, િો અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે 

િેઓ સાથે લડાઇ બાબિે કોઇ માગગ નથી 
રાખ્યો. 

  بهیْنهُكْم  قهْوم    اِلَٰ  یهِصلُْونه  الَهِذیْنه  اََِله 
 ْ ُ بهْيٰنه هوْ  َمِیْثهاق   وه ٓاُءْوُكْم  ا ْت  جه ِصره   حه
هْن  ُصُدْوُرُهْم  هوْ  یَُقهاتِلُْوُكْم  ا اتِلُْوا ا  یُقه
ُهْم    لهوْ   قهْومه ٓاءه  وه ُ  شه ُهْم  اّلَلَٰ لَهطه   لهسه
تهلُْوُكْم    عهلهْيُكْم  لُْوُكْم  فهاِِن   فهلهقَٰ   اْعتهزه
هلْقهْوا یُقهاتِلُْوُكْم  فهلهْم  ا لهمه    اِلهْيُكُم  وه   الَسه
له  فهمها عه ُ  جه ْ  لهُكْم  اّلَلَٰ ِبْيًل  عهلههْْیِ  سه

91. િમે કેટલાક લોકોને એવા પણ જોશો 
જેઓની ઇચ્છા છે કે િમારી સાથે પણ શાુંતિથી 
રહ ેઅને પોિાના લોકો સાથે પણ શાુંતિથી રહ,ે 

(પરુંત  ) જ્યારે પણ દફત્નાની િક મળે િો ઊંિા 
થઇ િેમાું પડી જાય છે, બસ ! જો આ લોકો 
િમારાથી અળગા ન રહ ેઅને િમારી સાથે 

શાુંતિની વાિ ન કરે અને પોિાના હાથને ન 

રોકે િો િેઓને પકડો અને મારી નાખો, જ્યાું 
પણ જ ઓ. આ જ િે લોકો છે જેમના પર અમે 

િમને ખ લ્લો અતિકાર આપ્યો છે. 

تهِجُدْونه  ِریْنه  سه خه هْن  یُِریُْدْونه  اَٰ  ا
ُنْوُكْم  ُنْوا یَهاْمه یهاْمه ُهْم     وه ا كَُله   قهْومه ا مه  ُردَُْو 

ا    اُْرِكُسْوا الِْفتْنهةِ  اِله    لَهْم  اِْن فه   فِْيهه
ا یهْعتهِزلُْوُكْم  یُلُْقْو  لهمه  اِلهْيُكُم  وه  الَسه
ا یهُكَفُْو  هیِْدیهُهْم  وه  وهاقُْتلُْوُهْم  فهُخُذْوُهْم  ا
ْيُث  هِقْفُتمُْوُهْم    حه كُْم   ث َٰٓى ِ اُول لْنها وه عه  جه
ْ  لهُكْم  ًنا عهلههْْیِ ِبیًْنان  ُسلْطَٰ  َمُ
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92. કોઇ ઈમાનવાળા માટે બીજા ઈમાનવાળા 
ભાઇને કિલ કરી નાખવ ું યોગ્ય નથી પરુંત   જો 
ભલૂથી થઇ જાય (િે અલગ વાિ છે), જે વયક્તિ 

કોઇ મ સલમાનને કારણ વગર કિલ કરી દે 

િેના પર એક મ સલમાન દાસને મ કિ કરવ ું 
અને કિલ થયેલ ના સગાઓને (ખનૂના 
બદલામાું સો ઊંટ બરાબરન ું િન) આપવાન ું 
રહશેે, હાું િે અલગ વાિ છે કે િે લોકો સદકો 
(દાન) સમજી માફ કરી દે અને જો કિલ થયેલ 

િમારા શત્ર ઓ માુંથી હોય અને િે મ સલમાન 

હોય િો (િેનો કફારો) એક ઈમાનવાળા દાસને 

મ કિ કરવો જરૂરી છે અને જો કિલ થયેલ િે 

જૂથનો હોય કે િમારા અને િેઓની વચ્ચે કરાર 

થયેલો છે િો ખનૂના બદલામાું દદય્યિ આપવી 
જરૂરી છે, જે િેના સગાઓને આપવામાું આવશે 

અને એક મ સલમાન દાસને મ કિ કરવ ું પણ 

(જરૂરી છે). બસ ! જેની પાસે (દાસ અથવા િન) 

ન હોય િેના પર બે મહીનાના સિિ રોઝા 
રાખવા છે, અલ્લાહ િઆલા પાસે િૌબા 
કરવાનો આ જ િરીકો છે, અને અલ્લાહ 

િઆલા ખબૂ સારી રીિે જાણવાવાળો અને 

દહકમિવાળો છે. 

ا مه هانه  وه هْن  لِمُْؤِمن   ك  اََِله  ُمْؤِمًنا یَهْقُتله  ا
ـ ًا    طه مهْن   خه ـ ًا ُمْؤِمًنا قهتهله  وه طه  فهتهْحِریْرُ  خه
قهبهة   لَهمهة   َمُْؤِمنهة  َوهِدیهة   ره هْهلِه    اِلَٰ   َمُسه  اََِله   ا
هْن  قُْوا    ا َده هانه  فهاِْن   یَهَصه   عهُدَو   قهْوم   ِمْن  ك
قهبهة   رُ فهتهْحِریْ  وهُهوهُمْؤِمن   لَهُكْم    َمُْؤِمنهة     ره
اِْن  هانه  وه ْ  بهیْنهُكْم  قهْوم    ِمْن  ك ُ بهْيٰنه   وه

لَهمهة   فهِدیهة   َمِیْثهاق   هْهلِه   اِلَٰ   َمُسه تهْحِریْرُ  ا  وه
قهبهة     فهِصيهاُم  یهِجْد  لَهْم  فهمهْن   َمُْؤِمنهة     ره

یِْن  ْهره ْيِ ؗ  شه ِ    َمِنه  تهْوبهةً   ُمتهتهاِبعه   اّلَلَٰ
هانه  ُ  وهك ِكْيمًا  عهِلْيمًا اّلَلَٰ  حه

93. અને જે કોઇ, કોઇ ઈમાનવાળાને 

ઇરાદાપવૂગક કિલ કરી દે િેની સજા જહન્નમ છે, 

જેમાું િે હુંમેશા રહશેે, િેના પર અલ્લાહ 

િઆલાનો ગ સ્સો છે, િેના પર અલ્લાહ 

િઆલાએ લઅનિ કરી છે અને િેના માટે 

મોટો અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

ْن  مه مًَِدا ُمْؤِمًنا یَهْقُتْل  وه ٓاُؤه   َمُتهعه زه  فهجه
نَهُم  هه لًِدا جه ا خَٰ ِضبه  فِْيهه ُ  وهغه  عهلهْيهِ  اّلَلَٰ
نهه   لهعه هعهَده  وه ا ابًا  لهه   وه ِظْيمًا  عهذه  عه
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94. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે અલ્લાહના 
માગગમાું નીકળો (ત્જહાદ માટે) અને જે િમને 

સલામ કરે િમે િેને એવ ું ન કહી દો કે ત ું 
ઈમાનવાળો નથી પરુંત   િેની પ ષ્ટટ કરી લો, જો 
િમે દ તનયાના જીવનની શોિમાું હોવ િો 
અલ્લાહ િઆલા પાસે પ ટકળ ગનીમિનો માલ 

છે. પહલેા િમે પણ આવા જ હિા, પછી 
અલ્લાહ િઆલાએ િમારા પર ઉપકાર કયો, 
િમે જરૂરથી િપાસ કરી લો, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા િમારા કાયોની ખબર રાખનાર છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه بُْتْم  اِذها اَٰ ره   ِفْ  ضه
ِبْيِل  ِ  سه   لِمهْن   تهُقْولُْوا وهَله  فهتهبهیَهُنْوا  اّلَلَٰ
هلْقَٰ   َٰمه  اِلهْيُكُم  ا ل   ُمْؤِمًنا    لهْسته  الَسه

وةِ  عهرهضه  تهْبتهُغْونه  يَٰ ا ؗ  الْحه نْيه   فهِعْنده   الَدُ
 ِ انُِم  اّلَلَٰ غه ة     مه ِثْْیه لِكه   كه   َمِْن  ُكنُْتْم  كهذَٰ
ُ  فهمهَنه  قهْبُل    اَِنه   فهتهبهیَهُنْوا    عهلهْيُكْم   اّلَلَٰ
ه  هانه  اّلَلَٰ ا  تهْعمهلُْونه  ِبمها ك ِبْْیً  خه

95. પોિાના પ્રાણ અને િન વડે અલ્લાહના 
માગગમાું ત્જહાદ કરનાર ઈમાનવાળાઓ અને 

કારણ વગર બેસી રહનેાર ઈમાનવાળાઓ બને્ન 

સરખા નથી, પોિાના િન અને પ્રાણ વડે 

ત્જહાદ કરનારને બેસી રહનેાર લોકો કરિા 
અલ્લાહ િઆલાએ દરજ્જામાું ઘણી જ શે્રટઠિા 
આપી રાખી છે અને આમ િો અલ્લાહ 

િઆલાએ દરેકને કૃપા અને સારા વળિરન ું 
વચન આપી રાખ્્ ું છે, પરુંત   ત્જહાદ 

કરનારાઓને બેસી રહવેાવાળા પર ખબૂ જ 

મોટા વળિરની શે્રટઠિા આપી રાખી છે. 

ِعُدْونه  یهْستهوِی َله    الْمُْؤِمِنْيه  ِمنه  الْقَٰ
ْْیُ  رِ  اُوِل  غه ره ِهُدْونه  الَضه الْمُجَٰ   ِفْ   وه

ِبْيِل  ِ  سه هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  اّلَلَٰ ا  وه
له  ُ  فهَضه ِهِدیْنه  اّلَلَٰ  ِباهْموهالِِهْم  الْمُجَٰ

هنُْفِسِهْم  ا ِعِدیْنه  عهله  وه ًة    الْقَٰ كَُلً   دهرهجه  وه
ُ  َوهعهده  له   الُْحْسنَٰ    اّلَلَٰ فهَضه ُ  وه   اّلَلَٰ

ِهِدیْنه  ِعِدیْنه  عهله  الْمُجَٰ هْجًرا الْقَٰ  ا
ِظْيمًا    عه

96. િેમના માટે અલ્લાહ પાસે ઉચ્ચ દરજ્જા 

અને માફી અને કૃપા પણ, અને અલ્લાહ 

િઆલા માફ કરનાર અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

ت   ْحمهًة    َمِْنهُ  دهرهجَٰ ةً َوهره ْغِفره مه هانه   وه   وهك
 ُ ُفوًْرا اّلَلَٰ  َرهِحْيمًان  غه
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97. જે લોકો પોિાના પર અત્યાચાર કરે છે, 

જ્યારે ફદરશ્િાઓ િેઓનો પ્રાણ કાઢે છે િો પછેૂ 

છે િમે કેવી ક્સ્થતિમાું હિા ? આ લોકો જવાબ 

આપે છે કે અમે અમારી જગ્યાએ અશતિ અને 

તવવશ હિા, ફદરશ્િાઓ જવાબ આપે છે શ ું 
અલ્લાહ િઆલાની િરિી તવશાળ ન હિી કે 

િમે દહજરિ કરી જિા ? આ જ િે લોકો છે, 

જેમન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે અને િે ખરાબ ઠેકાણ ું 
છે. 

كهةُ  تهوهفََٰهُىُ  الَهِذیْنه  اَِنه  َٰٓى ِ الِِمْ   الْمهل   ظه
هنُْفِسِهْم    ُكنَها قهالُْوا  ُكنُْتْم    فِْيمه  قهالُْوا ا

ِفْيه  ا  اَْلهْرِض    ِف  ُمْستهْضعه هلهْم  قهالُْو   ا
هْرُض  تهُكْن  ِ  ا ةً  اّلَلَٰ اِجُرْوا وهاِسعه ا    فهُتهه   فِْيهه

َٰٓى ِكه  ىُهْم  فهاُول اْوَٰ نَهُم    مه هه ٓاءهْت   جه  وهسه
ا   ِصْْیً  مه

98. પરુંત   જે પ ર ર્, સ્ત્રીઓ અને બાળકો લાચાર 

છે, જેઓ ત્યાુંથી નીકળવાનો કોઈ માગગ અથવા 
્ ક્તિ નથી પામિા િો (આશા છે કે અલ્લાહ 

િઆલા આવા લોકોને માફ કરી દે). 

ِفْيه  اََِله  اِل  ِمنه  الْمُْستهْضعه  الَرِجه
ٓاءِ  اِن  وهالنَِسه الْوِلْده   یهْستهِطْيُعْونه  َله  وه
ِبْيًل   یهْهتهُدْونه  ِحْيلهًة َوهَله   سه

99. શક્ય છે કે અલ્લાહ િઆલા િેઓને માફ 

કરી દે, અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર દરગ જર 

કરનાર છે. 

َٰٓى ِكه  ُ  عهسه  فهاُول هْن  اّلَلَٰ ْ    ا ْٰنُ   یَهْعُفوهعه
هانه  ُ  وهك ُفَوًا  اّلَلَٰ ُفوًْرا  عه  غه

100. જે કોઇ અલ્લાહના માગગમાું દહજરિ કરશે 

િેઓ િરિી પર ઘણી જ રહવેાની જગ્યાઓ 

પામશે અને તવશાળિા પણ અને જે કોઇ 

પોિાના ઘરેથી અલ્લાહ િઆલા અને િેના 
પયગુંબર િરફ નીકળી ગયો, પછી જો િે મતૃ્્  
પામ્યો િો પણ ચોક્કસપણે િેનો સવાબ 

અલ્લાહ િઆલા પર નક્કી થઇ ગયો અને 

અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ માફ કરનાર, અત્યુંિ 

દયાળુ છે. 

ْن  مه اِجرْ  وه ِبْيِل  ِفْ  یَُهه ِ  سه   ِف  یهِجْد  اّلَلَٰ
مًا اَْلهْرِض  غه ًة    ُمرَٰ عه ا َوهسه ِثْْیً مهْن   كه   وه
ْ  یَهْخُرْج  اِجًرا بهیِْته   ِمنٌۢ ِ  اِله  ُمهه  اّلَلَٰ
ُسْولِه     وهقهعه  فهقهْد  الْمهْوُت  یُْدِرْكهُ  ثَُمه  وهره
هْجُره   ِ    عهله  ا هانه   اّلَلَٰ ُ  وهك ُفوًْرا اّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيمًان 
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101. જ્યારે િમે ઝમીનમાું સફર કરો િો 
િમારા પર નમાઝોને કસ્ર ( સુંલક્ષપ્િ) કરવામાું 
કોઈ ગ નોહ નથી, (ખાસ કરીને) જ્યારે િમને 

ભય હોય કે કાદફરો િમને સિાવશે, તન:શુંક 

કાદફરો િમારા ખ લ્લા દ શ્મન છે. 

اِذها بُْتْم  وه ره  فهلهیْسه  اَْلهْرِض  ِف  ضه
هْن  ُجنهاح   عهلهْيُكْم  ۬   ِمنه  تهْقُصُرْوا ا َٰوةِ   ل   الَصه

هْن  ِخْفُتْم  اِْن  ا    الَهِذیْنه  یَهْفتِنهُكُم  ا   كهفهُرْو 
هانُْوا الْكَِٰفِریْنه  اَِنه  ِبیًْنا  عهُدَوًا لهُكْم  ك  َمُ

102. જ્યારે િમે િેઓની સાથે હોવ અને 

(્ દ્ધની ક્સ્થતિમાું)  િેઓની વચ્ચે નમાઝ 

પઢવવા લાગો િો, િેઓન ું એક જૂથ િમારી 
સાથે પોિાના શસ્ત્રો લઇ ઊભ ું હોય, પછી જ્યારે 

આ લોકો તસજદો કરી લે, િો આ લોકો હટીને 

િમારી પાછળ આવી જાય અને િે બીજ ું જૂથ 

જેણે નમાઝ નથી પઢી િેઓ આવી જાય અને 

િમારી સાથે નમાઝ પઢે અને પોિાનો બચાવ 

અને શસ્ત્રો લઇ ઊભા રહ,ે કાદફરો ઇચ્છે છે કે 

કોઇ પણ રીિે િમે પોિાના શસ્ત્રો અને 

સામાનથી અજાણ થઇ જાવ, િો િેઓ િમારા 
પર અચાનક ચઢાઇ કરે, હાું પોિાના શસ્ત્રો 
ઉિારવામાું િે સમયે િમારા પર કોઇ ગ નોહ 

નથી જ્યારે કે િમને િકલીફ હોય અથવા 
વરસાદના અથવા લબમાર હોવ, િો પણ 

પોિાના રક્ષણ માટેની વસ્ત ઓ સાથે રાખો, 
તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાએ અપમાતનિ કરી 
દેનારો અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

اِذها ْ  ُكْنته  وه َٰوةه  لهُهُم  فهاهقهمْته  فهِْْیِ ل  الَصه
ْ  ٓاى ِفهة  طه  فهلْتهُقْم  ا َمهعهكه  َمِْٰنُ لْيهاُْخُذْو    وه

 ْ ُ هَته ُدْوا فهاِذها اهْسلِحه جه  ِمْن  فهلْيهُكْونُْوا سه
ٓاى ِكُْم  اِْت  َوهره لْته ٓاى ِفهة   وه ی طه   لهْم  اُْخرَٰ
لَُْوا لَُْوا یُصه كه  فهلُْيصه لْيهاُْخُذْوا مهعه  وه

ُهْم  ْ    ِحْذره ُ هَته اهْسلِحه دَه   وه   الَهِذیْنه  وه
ْن  تهْغُفلُْونه  لهوْ  كهفهُرْوا ِتكُْم  عه هْسلِحه   ا

ِتكُْم  هْمِتعه ا ْيلهًة   عهلهْيُكْم  فهيهِمْيلُْونه  وه َمه
ةً    هانه  اِْن  عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله   َوهاِحده  ك
ر   َمِْن  اهذًی ِبكُْم  هوْ  َمهطه هْن  َمهْرضَٰ   ُكنُْتْم  ا  ا
ا ُعْو  تهُكْم    تهضه هْسلِحه ُكْم    وهُخُذْوا  ا   ِحْذره
ه  اَِنه  هعهَده  اّلَلَٰ ابًا لِلْكَِٰفِریْنه  ا  َمُِهیًْنا  عهذه
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103. પછી જ્યારે િમે નમાઝ પઢિા રહો, 
ઊભા-ઊભા, બેઠાું-બેઠાું અને સિૂાું-સિૂાું અલ્લાહ 

િઆલાના નામન ું સ્મરણ કરિા રહો અને 

જ્યારે શાુંતિ મળે ત્યારે નમાઝ પાબુંદી સાથે 

પઢો, તન:શુંક નમાઝ ઈમાનવાળાઓ માટે નક્કી 
કરેલ સમય પર પઢવી જરૂરી છે. 

یُْتُم  فهاِذها َٰوةه  قهضه ل ُكُروا الَصه ه  فهاذْ مًا  اّلَلَٰ قِيَٰ
 فهاِذها  ُجُنْوِبكُْم    َوهقُُعْودًا َوهعهلَٰ 
َٰوةه    فهاهقِْيمُوا اْطمهاْنهنُْتْم  ل َٰوةه  اَِنه   الَصه ل  الَصه

هانهْت  ْوقُوْ  ِكتًَٰبا الْمُْؤِمِنْيه  عهله  ك  ًتا َمه

104. અને (તવરોિી કોમનો) પીછો કરવામાું 
નબળા ન પડો, જો િમને િકલીફ પહોંચિી 
હોય િો િેઓને પણ િમારી જેમ જ િકલીફ 

પહોંચે છે અને િમે અલ્લાહ િઆલાથી િે 

અપેક્ષા રાખો છો જે અપેક્ષાઓ િેઓ નથી 
રાખિા અને અલ્લાહ િઆલા જાણવાવાળો, 
દહકમિવાળો છે. 

 تهُكْونُْوا  اِْن   الْقهْوِم    ابِْتغهٓاءِ  ِف  تهِهُنْوا وهَله 
َهُهْم  تهاْلهمُْونه    تهاْلهمُْونه    كهمها یهاْلهمُْونه  فهاِن
تهْرُجْونه  ِ  ِمنه  وه ا اّلَلَٰ هانه   یهْرُجْونه    َله  مه  وهك

 ُ ِكْيمًان  عهِلْيمًا اّلَلَٰ  حه

105. તન:શુંક અમે િમારી િરફ સત્ય સાથે 

પોિાની દકિાબ ઉિારી છે, જેથી િમે લોકોમાું 
િે વસ્ત  તવશે ન્યાય કરો, જેના તવશે અલ્લાહ 

િઆલાએ િમને તશખવાડ્ ું છે અને લખયાનિ 

કરનાર લોકોની મદદ કરવાવાળા ન બનો. 

نَها   لْنها   اِ هنْزه َقِ  الِْكتَٰبه  اِلهْيكه  ا   ِبالْحه
ىكه  ِبمها   النَهاِس  بهْيه  لِتهْحكُمه  هرَٰ ُ    ا  وهَله   اّلَلَٰ
ٓاى ِِنْيه  تهُكْن  ِصْيمًا    لَِلْخه  خه

106. અને અલ્લાહ િઆલા પાસે માફી માુંગો, 
તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા માફ કરવાવાળો, 
અત્યુંિ કૃપાળુું છે. 

ه    وهاْستهْغِفرِ  ه  اَِنه   اّلَلَٰ هانه  اّلَلَٰ ُفوًْرا ك   غه
 َرهِحْيمًا  

107. અને િે લોકો િરફથી ઝઘડો ન કરો, 
જેઓ પોિાના તવશે જ અપ્રમાલણકિા દાખવે છે, 

તન:શુંક લખયાનિ કરનાર, પાપીને અલ્લાહ 

િઆલા પસુંદ નથી કરિો. 

اِدْل  وهَله  ِن  ُتجه   یهْختهانُْونه  الَهِذیْنه  عه
ُهْم    ه  اَِنه   اهنُْفسه ْن  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ هانه  مه   ك
نًا َوها ا ۬   خه هثِْيمً  ا
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108. િે લોકોથી (પોિાની હરકિો) છપાઇ શકે 

છે (પરુંત  ) અલ્લાહ િઆલાથી છૂપાઇ શકિા 
નથી, અને જ્યારે રાતે્ર એવી વાિો તવશે 

મશવરો કરિા હોય છે, જે અલ્લાહને પસુંદ 

નથી, િો િે સમયે પણ (અલ્લાહ) િેમની સાથે 

જ હોય છે. અને અલ્લાહ િઆલાએ િેઓના 
દરેક કાયોને ઘેરી રાખ્યા છે. 

 یهْستهْخُفْونه  وهَله  النَهاِس  ِمنه  یَهْستهْخُفْونه 
ِ  ِمنه  ُهْم  اّلَلَٰ عه ا یُبهیَُِتْونه  اِذْ  وهُهوهمه   َله  مه

هانه   الْقهْوِل    ِمنه  یهْرضَٰ  ُ  وهك   ِبمها اّلَلَٰ
 ُمِحْيًطا  یهْعمهلُْونه 

109. જ ઓ, િમે દ તનયાના જીવનમાું િેમની 
મદદ કરવા માટે ઝઘડો કરી રહ્યા છો, પરુંત   
કયામિના દદવસે િેમની મદદ કરવા માટે 

કોણ ઝઘડો કરશે? અથવા િેમનો વકીલ કોણ 

હશે? 

اهنُْتْم  ءِ  هَٰ  لُْتْم  هَٰ ُؤاَله ده ْ  جَٰ  ِف  عهْٰنُ
وةِ  يَٰ نْيها  الْحه اِدُل  فهمهْن  الَدُ ه  یَُجه ْ  اّلَلَٰ  عهْٰنُ
مهةِ  یهْومه  هْم  الِْقيَٰ ْ  یَهُكْوُن  َمهْن  ا   عهلههْْیِ

 وهِكْيًل 

110. જે વયક્તિ કોઇ ખરાબ કૃત્ય કરે અથવા 
પોિાના જીવ પર અત્યાચાર કરે પછી અલ્લાહ 

િઆલાથી માફી માુંગે િો િે અલ્લાહને માફ 

કરનાર, દયાળુ પામશે. 

ْن  مه ًءا یَهْعمهْل  وه هوْ  ُسْوٓ ه   یهْظِلْم  ا   ثَُمه  نهْفسه
ه  یهْستهْغِفرِ  ه  یهِجدِ  اّلَلَٰ ُفوًْرا اّلَلَٰ َرهِحْيمًا  غه
 

111. અને જે વયક્તિ કોઈ ગ નાહન ું કામ કરે, િો 
િેનો ભાર િેના પર જ છે અને અલ્લાહ ખબૂ 

સારી રીિે જાણવાવાળો અને પરેૂ-પરૂો 
દહકમિવાળો છે. 

ْن  مه ثْمًا یَهْكِسْب  وه َهمها اِ  عهلَٰ  یهْكِسُبه   فهاِن
هانه   نهْفِسه     ُ  وهك ِكْيمًا  عهِلْيمًا اّلَلَٰ  حه

112. અને જે વયક્તિ કોઇ પાપ અથવા ભલૂ 

કરી કોઇ તનદોર્ના માથે આક્ષેપ મકેૂ િો િેણે 
ખબૂ જ મોટો આરોપ લગાવયો અને ખ લ્લ ું પાપ 

ક્ ગ. 

ْن  مه ِطیْٓئهةً   یَهْكِسْب  وه هوْ  خه ثْمًا ا   یهْرِم  ثَُمه  اِ
ا اْحتهمهله  فهقهدِ  بهِریْٓـ ًا ِبه   ثْمً   بُْهتهانًا َوهاِ

ِبیًْنان   َمُ
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113. જો અલ્લાહ િઆલાની કૃપા અને દયા 
િમારી સાથે ન હોિ િો (અન્સારના) એક જૂથે 

િો ઈરાદો કરી લીિો હિો કે િમને ભ્રમમાું 
નાખી દે, જો કે િેઓ િો પોિાને જ ભ્રમમાું 
નાખી રહ્યા છે, િેઓ િમાર ું કુંઈ બગાડી નથી 
શકિા કારણકે અલ્લાહએ િમારા પર દકિાબ 

અને દહકમિ ઉિારી છે, અને િમને િે બધ ું 
શીખવાડી દીધ ું છે, જે િમે જાણિા નથી અને 

આ િમારા પર અલ્લાહની ઘણી જ મોટી કૃપા 
છે. 

لهْو َله  ِ  ُل فهْض  وه ْحمهُته   عهلهْيكه  اّلَلَٰ مَهْت  وهره  لههه
ٓاى ِفهة   ْ  َطه هْن  َمِْٰنُ ا  یَُِضلَُْوكه    ا مه  یُِضلَُْونه  وه
ُهْم  اََِله   هنُْفسه ا ا مه ْونهكه  وه ء     ِمْن  یهُضَرُ ْ   َشه

له  هنْزه ا ُ  وه  وهالِْحكْمهةه  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  اّلَلَٰ
ا وهعهلَهمهكه  هانه   تهْعلهُم    تهُكْن  لهْم  مه  فهْضُل  وهك
 ِ ِظْيمًا  عهلهْيكه  اّلَلَٰ  عه

114. િેઓના વિારે પડિા ગ પ્િ સચૂનોમાું 
કોઇ ભલાઇ નથી, હાું ભલાઇ િેઓના 
સલાહસચૂનોમાું છે, જેઓ દાન કરવામાું અથવા 
સત્કાયગ કરવામાું િથા લોકોને મેળાપ કરવાનો 
આદેશ આપે, અને જે વયક્તિ ફકિ અલ્લાહ 

િઆલાની પ્રસન્નિા ઇચ્છિા આ કાયગ કરે િેને 

અમે ચોક્કસપણે ખબૂ જ પ્રમાણમાું ફળ 

આપીશ ું. 

ْْیه  َله  ِثْْی   ِفْ  خه ْن  اََِله  نَهْجوَٰىُهْم  َمِْن  كه   مه
ره  قهة   اهمه ده هوْ  ِبصه ْعُرْوف   ا هوْ  مه ح    ا   بهْيه  اِْصله

ْن   النَهاِس    مه ْل  وه لِكه  یَهْفعه ٓاءه  ذَٰ  ابِْتغه
اِت  ِ  مهْرضه ْوفه  اّلَلَٰ هْجًرا نُْؤتِْيهِ  فهسه  ا
ِظْيمًا   عه

115. જે વયક્તિ સત્ય માગગ સ્પટટ થઈ ગયા 
પછી પણ રસલૂની અવજ્ઞા કરે સને મોતમનોનો 
માગગ છોડી કોઈ બીજો માગગ અપનાવી લે િો 
અમે િેને ત્યાું જ ફેરવી દઇએ છે, જે િરફ િે 

જઈ રહ્યો છે, પછી અમે િેને જહન્નમમાું નાખી 
દઇશ ું, િે ઘણ ું જ ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

ْن  مه اقِِق  وه ُسْوله  یَُشه ْ  الَره ا بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
ه  ی لههُ  تهبهَيه یهتَهِبعْ  الُْهدَٰ ْْیه  وه ِبْيِل  غه   سه

لَِه   الْمُْؤِمِنْيه  ا نُوه َلَٰ  مه نَهمه    وهنُْصلِه   تهوه هه   جه
ٓاءهْت  ان  وهسه ِصْْیً  مه
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116. જો અલ્લાહ સાથે કોઈને શરીક ઠહરેાવશો, 
િો આ ગ નોહ અલ્લાહ િઆલા ક્યારેય માફ 

નદહ કરે, અને િે તસવાયના ગ નાહ િે જેને 

ઈચ્છે માફ કરી દે છે અને જે વયક્તિએ 

અલ્લાહને છોડીને શરીક ઠહરેાવશે િો િે દૂરની 
ગ મરાહીમાું જિો રહ્યો. 

ه  اَِنه  هْن  یهْغِفرُ  َله  اّلَلَٰ كه  ا یهْغِفرُ  ِبه   یَُْشره   وه
ا لِكه  دُْونه  مه ٓاُء    لِمهْن  ذَٰ مهْن   یَهشه  یَُْشِرْك  وه

 ِ َله  فهقهْد  ِباّلَلَٰ ًَٰلٌۢ  ضه ل  بهِعْيًدا  ضه

117. આ મ શદરક લોકો અલ્લાહ િઆલાને 

છોડીને ફકિ દેવીઓને પોકારે છે અને ખરેખર 

આ લોકો િો તવદ્રોહી શેિાનને પોકારી રહ્યા છે. 

ثًا    اََِله   دُْونِه    ِمْن  یَهْدُعْونه  اِْن  اِْن   اِنَٰ  وه
ًنا اََِله  یَهْدُعْونه  ْيطَٰ  َمهِریًْدا   شه

118. જેના પર અલ્લાહએ લઅનિ (દફટકાર) 

કરી છે અને િેણે ભાર ઉઠાવયો છે કે િારા 
બુંદાઓ માુંથી નક્કી કરેલ ભાગ લઇને જ 

રહીશ. 

نههُ  ُ    لَهعه َنه  وهقهاله   اّلَلَٰ هتَهِخذه  ِعبهاِدكه  ِمْن  َله
ْفُرْوًضا   نهِصیًْبا  َمه

119. અને િેઓને માગગથી ભટકાવિો રહીશ 

અને ખોટી મનેચ્છાઓ િરફ દોરવિો રહીશ. 

અને િેઓને તશખવાડીશ કે જાનવરોના કાન 

ચીરી નાખે અને િેઓને કહીશ કે અલ્લાહ 

િઆલાએ બનાવેલી રચનામાું ફેરફાર કરી દે, 

સાુંભળો ! જે વયક્તિ અલ્લાહને છોડી શેિાનને 

પોિાનો તમત્ર બનાવશે િેને ખ લ્લ  ન કસાન 

પહોંચશે. 

 ْ ُ ُِضلَهَٰنه ْ  وهَله ُ نَِيهَٰنه ُمه نَهُهْم  وهَله َُٰمره  وهَله
ُكَنه  َتِ ذهانه  فهلهُيبه اِم  اَٰ نَهُهْم  اَْلهنْعه َُٰمره  وهَله
َنه  ُ َْیِ لْقه  فهلهُيغه ِ    خه مهْن   اّلَلَٰ   یَهَتهِخذِ  وه
نه  ْيطَٰ لَِيًا الَشه ِ  دُْوِن  َمِْن  وه   فهقهْد  اّلَلَٰ
ِسره  نًا خه ا ِبیًْنا   ُخْسره  َمُ

120. શેિાન િેઓને વચનો અને આશાઓ 

આપી રહ્યો છે અને (પરુંત   યાદ રાખો) શેિાને જે 

વચનો િેઓને આપ્યા છે િે વચનો ઘોખાના 
તસવાય કાુંઈ જ નથી. 

ْ    یهِعُدُهْم  یُمهنَِهْْیِ ا  وه مه  یهِعُدُهُم  وه
ُن  ْيطَٰ  ُغُرْوًرا  اََِله  الَشه
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121. આ િે લોકો છે જેમની જગ્યા જહન્નમ છે, 

જ્યાુંથી િેઓને છૂટકારો નહીં મળે. 

َٰٓى ِكه  ىُهْم  اُول اْوَٰ نَهُم ؗ  مه هه  یهِجُدْونه  وهَله   جه
ا ْنهه ِحْيًصا  عه  مه

122. અને જે ઈમાન લાવયા અને ભલાઇના 
કાયો કરે, અમે િેઓને િે જન્નિોમાું પ્રવેશ 

આપીશ ું, જેની નીચે ઝરણા વહી રહ્યા છે, જ્યાું 
િે હુંમેશા રહશેે, આ છે અલ્લાહન ું વચન, જે 

ખરેખર સાચ ું છે. અને કોણ છે જે પોિાની 
વાિમાું અલ્લાહ િઆલા કરિા વિારે સાચો 
હોય ? 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
ُنْدِخلُُهْم  نََٰت   سه ا ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه

رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه ِ  وهعْده   ا  اّلَلَٰ
ا    َقً ْن وه   حه ُق  مه ِ  ِمنه  اهْصده  قِْيًل  اّلَلَٰ

123. (નજાિનો આિાર) ન િો િમારી મનેચ્છા 
પ્રમાણે છે અને ન િો અહલે દકિાબની મનેચ્છા 
પ્રમાણે છે. બ રાઇ કરશે િેની સજા જરૂર પામશે 

અને અલ્લાહ તસવાય કોઇ મદદ કરવાવાળો 
નહીં પામે. 

ُكْم  لهیْسه  انَِيِ اِنَِ  وهَله   ِباهمه همه هْهِل  ا ِب    ا   الِْكتَٰ
ْن  ًءا  یَهْعمهْل  مه   لهه   یهِجْد  وهَله   ِبه     یَُْجزه  ُسْوٓ
ِ  دُْوِن  ِمْن  لًِيا َوهَله  اّلَلَٰ ا  وه  نهِصْْیً

124. અને જે કુંઈ સારા કાયો કરશે, ભલેને િે 

પ ર ર્ હોય અથવા કે સ્ત્રી, શરિ એ કે િે મોતમન 

હોય, િો આવા લોકો જ જન્નિમાું દાખલ થશે 

અને સહજે પણ િેમનો હક મારવામાું નદહ 

આવે. 

ْن  مه ِت  ِمنه  یَهْعمهْل  وه لِحَٰ هوْ  ذهكهر   ِمْن  الَصَٰ   ا
ُنْثَٰی َٰٓى ِكه  وهُهوهُمْؤِمن   ا   یهْدُخلُْونه  فهاُول
نَهةه  ا  یُْظلهمُْونه  وهَله  الْجه  نهِقْْیً

125. દીન બાબિે િેનાથી સારો કોણ હોઈ શકે 

છે ? જે પોિાને અલ્લાહને સોંપી દે અને 

સદાચારી હોય, સાથે સાથે એકેશ્વરવાદી 
ઇબ્રાહીમન ું અન સરણ કરિો હોય અને 

ઇબ્રાહીમને અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના તમત્ર 

બનાવી લીિા છે. 

ْن  مه ُن  وه هْسلهمه  َمِمَهْن  ِدیًْنا اهْحسه ه   ا  وهْجهه
 ِ تَهبهعه  وهُهوهُمْحِسن   ّلِلََٰ ا ِهْيمه  ِملَهةه  وه   اِبْرَٰ

ِنْيًفا    تَه   حه ا ذه وه ُ  خه ِهْيمه  اّلَلَٰ لِْيًل  اِبْرَٰ  خه
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126. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ પણ છે, 

બધ ું અલ્લાહન ું જ છે અને અલ્લાહ િઆલાએ 

દરેક વસ્ત નો ઘેરાવ કરી રાખ્યો છે. 

 ِ ّلِلََٰ ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
هانه  ُ  وهك ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  َمُِحْيًطان  َشه

127. અને (હ ેપયગુંબર) િમને લોકો સ્ત્રીઓ 

તવશે ફિવો પ છી રહ્યાું છે , િમે િેમને કહી દો કે 

અલ્લાહ પોિે િેણીઓ તવશે ફિવો આપી રહ્યો 
છે. અને િે તવશે પણ (ફિવો આપી રહ્યો છે) જે 

અનાથ સ્ત્રીઓ તવશે આ દકિાબમાું (ક રઆન)માું 
પહલેાથી જ િમને વણગન કરી ચ ક્યા છે, જેમના 
નક્કી કરેલ અતિકારો િમે આપિા નથી, 
(તવરાસિનો માલ વગેરે) અને િેમની સાથે 

લગ્ન કરવાની ઈચ્છા રાખો છો. અને િે બાળકો 
તવશે પણ (ફિવો આપી રહ્યો છે) જે અશતિ છે, 

એવી જ રીિે અલ્લાહ િમને એ પણ આદેશ 

આપી રહ્યો છે કે િમે અનાથ સાથે ન્યાય કરિા 
રહો અને જે ભલાઈન ું કામ િમે કરો છો અલ્લાહ 

િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

یهْستهْفُتْونهكه  ٓاِء    ِف  وه ُ  قُِل   النَِسه   اّلَلَٰ
ا  فِْيِهَنه    یُْفتِْيُكْم  مه   ِف  عهلهْيُكْم  یُْتلَٰ  وه
ِب  ٓاءِ  یهتَٰمه  ِفْ  الِْكتَٰ   َله  الََِٰتْ  النَِسه
ا ُتْؤُتْونهُهَنه  ُبْونه  لهُهَنه  ُكِتبه  مه هْن  وهتهْرغه   ا
الْمُْستهْض  تهْنِكُحْوُهَنه  ِفْيه وه   ِمنه  عه
اِن    هْن   الْوِلْده ا   ِبالِْقْسِط    لِلْیهتَٰمَٰ  تهُقْوُمْوا وه

ا مه لُْوا وه ْْی   ِمْن  تهْفعه ه  فهاَِنه  خه هانه  اّلَلَٰ   ِبه   ك
 عهِلْيمًا 

128. જો કોઇ સ્ત્રીને પોિાના પતિ તવશે 

દ વયગવહાર અને લાપરવાહીનો ભય હોય િો 
બને્ન અંદરોઅંદર જે સ લેહ કરી લે િેમાું કોઇના 
પર કોઇ ગ નોહ નથી, સ લેહ ઘણી જ ઉત્તમ 

વસ્ત  છે, લાલચ દરેક જીવમાું દાખલ કરી 
દેવામાું આવી છે, જો િમે સદ્વવયવહાર કરો 
અને ડરવા લાગો, િો િમે જે કરી રહ્યા છો િેને 

અલ્લાહ િઆલા પરૂી રીિે જાણવાવાળો છે. 

اِِن  هة   وه ا افهْت  اْمره ْ  خه ا ِمنٌۢ هوْ  نُُشوًْزا بهْعِلهه   ا
اًضا ا   ُجنهاحه  فهله  اِْعره هْن  عهلهْيِهمه ا ا  یَُْصلِحه
لُْح   ُصلًْحا    بهیْنهُهمها ْْی     وهالَصُ   خه

ِت  َحه    اَْلهنُْفُس  وهاُْحِضره اِْن   الَشُ   وه
تهَتهُقْوا ُتْحِسُنْوا ه  فهاَِنه  وه هانه  اّلَلَٰ   ِبمها ك
ا  تهْعمهلُْونه  ِبْْیً  خه
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129. િમારાથી એવ ું િો ક્યારેય નહીં થઇ શકે 

કે પોિાની દરેક પત્નીઓમાું દરેક રીિે ન્યાય 

કરો, ભલેને િમે િે બાબિે કેટલીય ઇચ્છા અને 

મહનેિ કરી લો, એટલા માટે ફકિ એક જ િરફ 

ઝકાવ રાખી બીજી (પત્ની) ને વચ્ચે લટકાવી ન 

રાખો અને જો િમે સ િારો કરી લો અને ડરવા 
લાગો િો તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ માફ 

કરવાવાળો અને દયા કરવાવાળો છે. 

لهْن  ا وه هْن  تهْستهِطْيُعْو    بهْيه  تهْعِدلُْوا ا
ٓاءِ  لهوْ  النَِسه ْصُتْم  وه ره   كَُله  تهِمْيلُْوا فهله  حه
ُرْوهها الْمهْيِل  ِة    فهتهذه لَهقه هالْمُعه اِْن   ك  وه
تهَتهُقْوا ُتْصلُِحْوا ه  فهاَِنه  وه هانه  اّلَلَٰ ُفوًْرا ك   غه
 َرهِحْيمًا 

130. અને જો પતિ-પત્ની અલગ થઇ જાય િો 
અલ્લાહ િઆલા પોિાની કૃપાથી દરેકને 

બેતનયાઝ (તનરપેક્ષ) કરી દેશે, અલ્લાહ િઆલા 
સવગગ્રાહી, દહકમિવાળો છે. 

اِْن  قها وه ُ  یُْغِن  یَهتهفهَره ِته     َمِْن  كَُلً  اّلَلَٰ عه   سه
هانه  ُ  وهك ِكْيمًا  وهاِسًعا اّلَلَٰ  حه

131. આકાશો અને િરિીની દરેકે દરેક વસ્ત  
અલ્લાહ િઆલાની જ છે અને ખરેખર અમે િે 

લોકોને, જેમને િમારાથી પહલેાું દકિાબ 

આપવામાું આવી હિી અને િમને પણ, એજ 

આદેશ આપવામાું આવયો છે કે અલ્લાહથી 
ડરિા રહો અને જો િમે ઇન્કાર કરશો િો યાદ 

રાખો કે અલ્લાહ માટે જ છે જે કુંઈ આકાશોમાું છે 

અને જે કુંઈ િરિીમાું છે અને અલ્લાહ ઘણો જ 

બેતનયાઝ અને પ્રશુંસાવાળો છે. 

 ِ ّلِلََٰ ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
لهقهْد  یْنها وه   ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وهَصه
ُكْم  قهْبِلُكْم  یَها اِ هِن  وه تَهُقوا ا ه    ا اِْن   اّلَلَٰ  وه
ِ  فهاَِنه  تهْكُفُرْوا ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   ِف  وه
هانه   اَْلهْرِض    ُ  وهك ِنَيًا اّلَلَٰ ِمْيًدا  غه  حه

132. અલ્લાહ માટે જ છે આકાશો અને 

િરિીની દરેક વસ્ત ઓ અને અલ્લાહ પરૂિો 
વયસ્થાપક છે. 

 ِ ّلِلََٰ ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
ِ  وهكهفَٰ   وهِكْيًل  ِباّلَلَٰ
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133. લોકો ! જો (અલ્લાહ) ઈચ્છે િમને હટાવી 
િમારી જગ્યા પર બીજા લોકો લાવી શકે છે, 

અને અલ્લાહ િઆલા આ વાિ પર સુંપણૂગ 
ક દરિ િરાવે છે. 

ْ  اِْن  ا ا یُْذِهْبُكْم  یَهشه هیَُهه یهاِْت  النَهاُس  ا   وه
ِریْنه    هانه   ِباَٰخه ُ  وهك لِكه  عهلَٰ  اّلَلَٰ قهِدیًْرا   ذَٰ
 

134. જે વયક્તિ દ તનયાનો બદલો ઇચ્છિો હોય 

િો (યાદ રાખો કે) અલ્લાહ િઆલાની પાસે િો 
દ તનયા અને આલખરિ બને્નનો બદલો છે અને 

અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ સાુંભળવાવાળો અને 

ખબૂ સારી રીિે જોવાવાળો છે. 

ْن  هانه  مه هوهابه  یُِریُْد  ك نْيها ث ِ  فهِعْنده  الَدُ   اّلَلَٰ
هوهاُب  نْيها ث ةِ    الَدُ هانه   وهاَْلَِٰخره ُ  وهك   اّلَلَٰ
مِ  ان  ْيًعٌۢاسه  بهِصْْیً

135. હ ેઈમાનવાળાઓ ! ન્યાય કરવામાું 
મજબિૂાઈ સાથે અડગ રહનેાર અને અલ્લાહની 
પ્રસન્નિા માટે સાચી સાક્ષી આપનારા બની 
જાઓ, ભલેને િે ગવાહી િમારા પોિાની તવરૂદ્ધ 

હોય અથવા પોિાના માિા-તપિા અથવા 
સગાુંસુંબુંિીઓના તવરૂદ્ધ હોય, જો કોઈ જૂથ 

િનવાન હોય અથવા ફકીર હોય, બને્ન ક્સ્થતિમાું 
અલ્લાહ જ િમારા કરિા વિારે શ ભલચિંિક છે,   

એટલા માટે િમે મનેચ્છાઓની પાછળ પડી 
ન્યાય કરવાન ું ન છોડી દો અને જો િમે ખોટી 
સાક્ષી આપો અને સાચી વાિ કહવેાથી અળગા 
રહ્યા િો જાણી લો કે જે કુંઈ પણ િમે કરશો 
અલ્લાહ િઆલા િે તવશે પરૂી રીિે 

જાણવાવાળો છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ِمْيه  ُكْونُْوا اَٰ   قهَوَٰ
ٓاءه  ِبالِْقْسِط  ِ  ُشههده لهوْ  ّلِلََٰ هنُْفِسكُْم  عهلَٰ   وه  ا

هوِ  یِْن  ا ِبْيه    الْوهالِده   یَهُكْن  اِْن   وهاَْلهقْره
ِنَيًا هوْ  غه ا ا ُ  فهِقْْیً  فهله  ِبِهمها  اهْولَٰ  فهاّلَلَٰ
وَٰ ی تهتَهِبُعوا ه  الْهه اِْن   تهْعِدلُْوا    ْن ا ا وه هوْ  تهلْو    ا
ه  فهاَِنه  ُتْعِرُضْوا هانه  اّلَلَٰ  تهْعمهلُْونه  ِبمها ك
ا  ِبْْیً  خه
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136. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલા પર, 

િેના પયગુંબર પર અને િે દકિાબ પર જે િેણે 
પોિાના પયગુંબર પર ઉિારી છે અને િે 

દકિાબ પર જે આ પહલેા િેણે ઉિારી છે, 

ઈમાન લાવો. જે વયક્તિ અલ્લાહ િઆલા, િેના 
ફદરશ્િાઓ, િેની દકિાબો, િેના પયગુંબરો, 
અને કયામિના દદવસનો ઇન્કાર કરશે િો િે 

ઘણી જ દૂરની ગ મરાહીમાું પડી જશે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ِمُنْوا اَٰ ِ  اَٰ ُسْولِه   ِباّلَلَٰ   وهره
ِب  الِْكتَٰ له  الَهِذْی  وه ُسْولِه   عهلَٰ  نهَزه   ره

ِب وه  له  الَهِذْی   الِْكتَٰ هنْزه مهْن   قهْبُل    ِمْن  ا   وه
ِ  یَهْكُفرْ  كهِته   ِباّلَلَٰ َٰٓى ِ ل مه  وهُرُسلِه   وهُكتُِبه   وه
الْيهْوِم  َله  فهقهْد  اَْلَِٰخرِ  وه ًَٰلٌۢ  ضه ل بهِعْيًدا   ضه
 

137. જે લોકોએ ઈમાન કબલૂ કરી પછી કૂફર 

કયો ફરી ઈમાન લાવી પાછો કૂફર કયો અને 

ફરી પોિાના કૂફરમાું વિી ગયા, અલ્લાહ 

િઆલા ખરેખર િેઓને માફ નહીં કરે અને ન 

િો િેઓને સત્યમાગગ બિાવશે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ُنْوا ثَُمه   كهفهُرْوا ثَُمه  اَٰ مه   اَٰ
  یهُكِن  لَهْم   ُكْفًرا اْزدهادُْوا ثَُمه   كهفهُرْوا ثَُمه 
 ُ  لِيهْهِدیهُهْم  وهَله  لهُهْم   لِيهْغِفره  اّلَلَٰ
 ِبْيًل  سه 

138. મ નાદફકો લોકોને આ વાિ પહોંચાડી દો કે 

િેઓ માટે દ :ખદાયી અઝાબ ચોક્કસપણે છે. 

رِ  ِفِقْيه  بهَشِ ابًا لهُهْم  ِباهَنه  الْمُنَٰ   عهذه
هلِْيمها    ا

139. જે લોકો મ સલમાનોને છોડીને કાદફરોને 

તમત્ર બનાવે છે, શ ું િેઓ પાસે ઇજજિ શોિવા 
જાય છે ? (િો યાદ રાખો કે) ઇજજિ િો 
પરેૂપરૂી અલ્લાહ િઆલાના હાથમાું છે. 

هْولِيهٓاءه  الْكَِٰفِریْنه  یهَتهِخُذْونه  لَهِذیْنه    ِمْن  ا
هیهْبتهُغْونه   الْمُْؤِمِنْيه    دُْوِن  ُهُم  ا   ِعْنده
ةه  ةه  فهاَِنه  الِْعَزه ِ  الِْعَزه ِمْيًعا   ّلِلََٰ  جه



 

અન ્તનસા 
 

169 

 

 النساء

140. અલ્લાહ િઆલા પોિાની દકિાબમાું આ 

આદેશ આપી ચ ક્યો છે કે જ્યારે િમે અલ્લાહની 
આયિોનો ઇન્કાર કરિા સાુંભળો અને ત્યાું 
આયિોનો મજાક કરવામાું આવી રહ્યો છે, િો 
િેમની સાથે ત્યાું ન બેસો, જેથી આ લોકો કોઈ 

બીજી વાિમાું ન લાગી જાય, નદહ િો િમે પણ 

િેમના જેવા જ બની જશો, ખરેખર અલ્લાહ 

િઆલા મ નાદફકો અને કાદફરોને જહન્નમમાું 
ભેગા કરશે. 

قهْد  له  وه ِب  ِف  عهلهْيُكْم  نهَزه هْن  الِْكتَٰ   اِذها ا
ِمْعُتْم  یَِٰت  سه ِ  اَٰ ا یُْكفهرُ  اّلَلَٰ ُ  ِبهه ا یُْستهْهزه   وه

ا ُهْم  تهْقُعُدْوا فهله  ِبهه عه َتَٰ  مه   ِفْ  یهُخْوُضْوا حه
ِدیْث   ْْیِه    ؗ  حه نَهُكْم   غه  اَِنه   َمِثْلُُهْم    اِذًا اِ
ه  اِمعُ  اّلَلَٰ ِفِقْيه  جه الْكَِٰفِریْنه  الْمُنَٰ   ِفْ   وه

نَهمه  هه ا   جه ِمْيعه  جه

141. આ લોકો (મ નાદફકો) િમારા (ખોટા 
પદરણામની) રાહ જ એ છે, પછી જો િમને 

અલ્લાહ તવજય આપે િો આ લોકો કહ ેછે કે શ ું 
અમે િમારા તમત્ર ન હિા ? અને જો કાદફરોને 

થોડીક પણ જીિ મળી જાય િો (િેમને) કહ ેછે 

કે અમે િમારા પર તવજય નહિા મેળવી શકિા 
અને શ ું અમે િમને મ સલમાનોના હાથોથી 
બચાવયા ન હિા ? બસ ! કયામિના દદવસે 

અલ્લાહ િઆલા પોિે િમારી વચ્ચે ન્યાય 

કરશે અને અલ્લાહ િઆલાએ કાદફરો માટે 

ઈમાનવાળાઓ પર તવજય માટેનો માગગ નથી 
બનાવયો. 

بَهُصْونه  لَهِذیْنه  ه هانه  فهاِْن   ِبكُْم    یهَته  لهُكْم  ك
ِ  َمِنه  فهْتح   ا اّلَلَٰ هلهْم  قهالُْو  كُْم  ؗ  نهكُْن  ا   َمهعه
اِْن  هانه  وه ا  نهِصْيب     لِلْكَِٰفِریْنه  ك هلهْم  قهالُْو    ا

نهمْنهْعكُْم  عهلهْيُكْم  نهْستهْحوِذْ    َمِنه  وه
ُ   الْمُْؤِمِنْيه      یهْومه  بهیْنهُكْم  یهْحكُُم  فهاّلَلَٰ
مهِة    لهْن   الِْقيَٰ له  وه ُ  یَهْجعه  لِلْكَِٰفِریْنه  اّلَلَٰ
ِبْيًلن  الْمُْؤِمِنْيه  عهله   سه



 

અન ્તનસા 
 

170 

 

 النساء

142. આ મ નાદફકો અલ્લાહ સાથે ઘોકો કરી 
રહ્યા છે, જ્યારે કે અલ્લાહ િેમના ઘોખાને 

િેમના પર જ નાખી દે છે, અને જ્યારે નમાઝ 

પઢવા માટે ઊભા થાય છે િો ઘણી જ સ સ્િી 
સાથે ઊભા થાય છે, ફકિ લોકોને દેખાડો કરવા 
માટે નમાઝ પઢે છે અને અલ્લાહના નામન ું 
સ્મરણ િો બસ થોડ ુંક જ કરે છે. 

ِفِقْيه  اَِنه  ِدُعْونه  الْمُنَٰ ه  یُخَٰ   اّلَلَٰ
اِدُعُهْم    اِذها  وهُهوهخه ا  وه َٰوةِ  اِله  قهاُمْو  ل  الَصه

الَٰ    قهاُمْوا ٓاُءْونه   ُكسه  وهَله  النَهاسه  یُره
ه  یهْذُكُرْونه   قهِلْيًلؗ   اََِله  اّلَلَٰ

143. િેઓ (ઈમાન અને કૂફર)ની વચ્ચે લટકી 
રહ્યા છે, ન િો આ િરફ છે અને ન િો પેલી 
િરફ, અને જેને અલ્લાહ િઆલા ગ મરાહ કરી 
દે િો િમે િેના માટે કોઇ માગગ નહીં પામો. 

ِبْيه  بْذه ۬   بهْيه  َمُذه لِكه   ءِ  اِلَٰ  َله    ذَٰ  وهَله   هَٰ ُؤاَله
ِء    اِلَٰ  ْن   هَٰ ُؤاَله مه ُ  یَُْضِلِل  وه ْ  اّلَلَٰ  تهِجده  فهله
ِبْيًل  لهه    سه

144. હ ેઈમાનવાળાઓ ! ઈમાનવાળાઓને 

છોડી કાદફરોને પોિાના તમત્ર ન બનાવો, શ ું િમે 

એવ ું ઇચ્છો છો કે પોિાના પર અલ્લાહ 

િઆલાનો ખ લ્લો પરૂાવો િમારી તવરૂદ્ધ આપી 
દો ? 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  تهَتهِخُذوا َله  اَٰ
هْولِيهٓاءه  الْكَِٰفِریْنه    الْمُْؤِمِنْيه    دُْوِن  ِمْن  ا
تُِریُْدْونه  ه هْن  ا لُْوا ا ِ  تهْجعه  عهلهْيُكْم  ّلِلََٰ
ًنا ِبیًْنا  ُسلْطَٰ  َمُ

145. તન:શુંક, મ નાદફક લોકો િો જહન્નમના 
સૌથી નીચલા ભાગમાું જશે, િમે િેમની મદદ 

કરવાવાળા કોઈને નદહ જ ઓ. 

ْرِك  ِف  ِفِقْيه الْمُنَٰ  اَِنه  ِل  الَده   ِمنه  اَْلهْسفه
لهْن   النَهاِر    ا   لهُهْم  تهِجده  وه  نهِصْْیً

146. હાું, જે લોકો િૌબા કરી લે અને સ િારો 
કરી લે અને અલ્લાહ િઆલા પર પરૂો ભરોસો 
રાખે અને તનખાલસિાથી અલ્લાહ માટે 

દીનદાર બની જાય િો આ લોકો 
ઈમાનવાળાઓની સાથે છે, અલ્લાહ િઆલા 
ઈમાનવાળાઓને ખબૂ જ મોટો બદલો આપશે. 

اهْصلهُحْوا تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله  مُْوا وه   وهاْعتهصه
 ِ هْخلهُصْوا ِباّلَلَٰ ا ْ  وه ُ ِ   ِدیْٰنه َٰٓى ِكه  ّلِلََٰ   مهعه  فهاُول

ْوفه   الْمُْؤِمِنْيه    ُ  یُْؤِت  وهسه   الْمُْؤِمِنْيه  اّلَلَٰ
هْجًرا ِظْيمًا ا  عه
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147. જો િમે શ કર કરિા રહો અને 

ઈમાનવાળા બનીને રહો, િો અલ્લાહ િઆલા 
િમને સજા આપીને શ  કરશે? અલ્લાહ િઆલા 
ઘણી જ કદર કરનાર અને પરૂ ું જ્ઞાન રાખનાર 

છે. 

ا ُل  مه ُ  یهْفعه اِبكُْم  اّلَلَٰ ذه كهْرُتْم  اِْن  ِبعه   شه
نُْتْم    مه اَٰ هانه   وه ُ  وهك ِكًرا اّلَلَٰ ا  عهِلْيمًا  شه

148. અલ્લાહ િઆલા એ વાિને પસુંદ નથી 
કરિો કે કોઈ વયક્તિ બીજા વયક્તિ માટે 

જાહરેમાું ખરાબ વાિ કરે, જો િેના પર ઝલ્મ 

ક્ ું હોય, (િો કરી શકે છે), અલ્લાહ િઆલા 
ખબૂ સારી રીિે સાુંભળવાવાળો, જાણવાવાળો 
છે. 

ُ  یُِحَبُ  َله  ْهره  اّلَلَٰ ْوٓءِ  الْجه  الْقهْوِل  ِمنه  ِبالَسُ
ْن  اََِله  هانه   ُظِلمه    مه ُ  وهك ِمْيًعا اّلَلَٰ عهِلْيمًا  سه

 

149. જો િમે કોઇ ભલાઈ જાહરેમાું કરો અથવા 
છૂપી રીિે કરો અથવા કોઇની ભલૂ માફ કરી દો, 
િો અલ્લાહ િઆલા (પોિે પણ) ખબૂ માફ 

કરવાવાળો અને દરેક વાિ પર ક દરિ િરાવે 

છે. 

ا ُتْبُدْوا اِْن  ْْیً هوْ  خه هوْ  ُتْخُفْوهُ  ا ْن  تهْعُفْوا  ا   عه
ه  فهاَِنه  ُسْوٓء   هانه  اّلَلَٰ ُفَوًا  ك  قهِدیًْرا  عه

150. જે લોકો અલ્લાહનો અને િેના 
પયગુંબરોનો ઇન્કાર કરે છે અને ઇચ્છે છે કે 

અલ્લાહ અને િેના પયગુંબર વચ્ચે ભેદભાવ 

રાખે અને કહ ેછે કે કેટલાક પયગુંબરો પર 

અમાર ું ઈમાન છે અને કેટલાક પર (ઈમાન) 

નથી અને એવ ું ઇચ્છે છે કે કૂફર અને ઈમાન 

વચ્ચે (એક ત્રીજો) માગગ અપનાવી લે. 

ِ  یهْكُفُرْونه  الَهِذیْنه  اَِنه    وهُرُسلِه   ِباّلَلَٰ
یُِریُْدْونه  هْن  وه قُْوا ا ِ  بهْيه  یَُفهَرِ  وهُرُسلِه   اّلَلَٰ
یهُقْولُْونه  نهْكُفرُ  ِببهْعض   نُْؤِمُن  وه   ِببهْعض     وه
یُِریُْدْونه  هْن  وه لِكه  بهْيه  یَهَتهِخُذْوا ا   ذَٰ
ِبْيًل    سه

151. આવા લોકો જ ખરેખર કાદફર છે, અને 

અમે કાદફરો માટે અપમાતનિ કરવાવાળો 
અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

َٰٓى ِكه  ا    الْكَِٰفُرْونه  ُهُم  اُول َقً هْعتهْدنها  حه ا  وه
ابًا لِلْكَِٰفِریْنه   َمُِهیًْنا  عهذه
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152. અને જે લોકો અલ્લાહ પર અને િેના દરેક 

પયગુંબરો પર ઈમાન લાવે છે અને િેઓ માુંથી 
કોઇની વચ્ચે ભેદભાવ નથી કરિા, આ જ લોકો 
છે, જેને અલ્લાહ પરેૂપરૂો બદલો આપશે અને 

અલ્લાહ ઘણો જ માફ કરવાવાળો, દરગ જર 

કરવાવાળો છે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِ  اَٰ لهْم  وهُرُسلِه   ِباّلَلَٰ   وه
قُْوا د   بهْيه  یُفهَرِ ْ  اهحه َٰٓى ِكه  َمِْٰنُ ْوفه  اُول   سه
 ْ ُهْم    یُْؤتهِْْیِ هانه   اُُجوْره ُ  وهك ُفوًْرا اّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيمًان 

153. અહલે દકિાબ િમારી પાસે માુંગણી કરી 
રહ્યા છે કે િમે િેઓની સામે આકાશ માુંથી કોઇ 

દકિાબ લાવો, િે લોકોએ મસૂા પાસે આના 
કરિા પણ મોટી માુંગણી કરી હિી કે અમને 

સ્પટટ રીિે અલ્લાહ િઆલાને બિાવ, બસ ! 

િેઓના આ અત્યાચારના કારણે િેઓ પર 

કડાકા સાથે તવજળી ત્રાટકી, પછી (હ ેઅહલે 
દકિાબ)! િમારી પાસે સ્પટટ પ રાવા પહોંચી 
ગયા છિાું, િમે વાછરડાને (પોિાનો મઅબદૂ) 

બનાવી લીિો, પરુંત   અમે િેઓની આ ભલૂ 

પણ માફ કરી દીિી અને અમે મસૂાને સુંપણૂગ 
તવજયી આપ્યો. 

هْهُل  یهْسـ هلُكه  ِب  ا هْن  الِْكتَٰ َِله  ا ْ  ُتَنه  عهلههْْیِ
مهٓاءِ  َمِنه  ِكتًَٰبا هلُْوا فهقهْد  الَسه ا   ُمْوسَٰ   سه
ه  ْكَبه لِكه  ِمْن  اه ا ذَٰ الُْو  هِرنها فهقه ه  ا ةً  اّلَلَٰ ْهره   جه

ْتُهُم  ذه ِعقهةُ  فهاهخه   ثَُمه   ِبُظلِْمِهْم    الَصَٰ
ُذوا تَهخه ْ  الِْعْجله  ا ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ْتُهُم  مه ٓاءه   جه
فهْونها ُت الْبهیَِنَٰ  ْن  فهعه لِكه    عه تهیْنها  ذَٰ اَٰ   وه
ًنا ُمْوسَٰ  ِبیًْنا  ُسلْطَٰ  َمُ

154. અમે (આ યહદૂી લોકો પાસે) વચન લીિા 
પછી િેમની ઉપર િેઓની તરૂ પહાડ 

બિાવયો,અને િેઓને આદેશ આપ્યો કે તસજદો 
કરિા કરિા દરવાજામાું દાખલ થાઓ અને એ 

પણ આદેશ આપ્યો હિો કે શતનવારના દદવસ 

તવશે અતિરેક ન કરશો અને આ બિી વાિો 
અમે િેમની પાસે ઠોસ વચન લીધ ું હત ું. 

فهْعنها وْره  فهْوقهُهُم  وهره  وهقُلْنها  ِبِمیْثهاقِِهْم  الَطُ
ًدا َوهقُلْنها الْبهابه  ادُْخلُوا لهُهُم   لهُهْم  ُسَجه
ْبِت  ِف  تهْعُدْوا َله  ْذنها الَسه اهخه ْ  وه   ِمْٰنُ

 غهِلْيًظا  َمِیْثهاقًا
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155. પછી િેમની સાથે જે કુંઈ પણ થ્ ું, 
એટલા માટે કે િેઓએ પોિાન ું વચન િોડ્ ું, 
અલ્લાહની આયિોનો ઇન્કાર કયો, 
પયગુંબરોને નાહક કિલ કયાગ, અને આમ કહ્ ું 
કે અમારા દદલો પર પરદો છે, જો કે સત્યિા એ 

છે કે િેમના કૂફરના કારણે અલ્લાહએ િેમના 
દદલો પર મહોર લગાવી દીિી. એટલા માટે 

િેઓ થોડીક જ વાિો તસવાય કોઈ વાિ પર 

ઈમાન નથી લાવિા. 

  وهُكْفِرِهْم  َمِیْثهاقهُهْم  نهْقِضِهْم  فهِبمها
ِ  ِباَٰیَِٰت  قهْتِلِهُم  اّلَلَٰ ْْیِ  اَْلهنٌِْۢبيهٓاءه  وه َق   ِبغه  حه

قهْولِِهْم  بهعه  بهْل   غُلْف     قُلُْوبُنها وه ُ  طه   اّلَلَٰ
ا   اََِله  یُْؤِمُنْونه  فهله  ِبكُْفِرِهْم  عهلهْيهه
 قهِلْيًل  

156. અને એટલા માટે પણ (અલ્લાહ 

િઆલાએ િેમના દદલો પર મહોર લગાવી 
દીિી) કે સત્ય વાિનો ઇન્કાર કયો અને મરયમ 

પર મોટો આરોપ લગાવયો. 

ِبكُْفِرِهْم  قهْولِِهْم   وه ْریهمه  عهلَٰ  وه  بُْهتهانًا مه
ِظْيمًا    عه

157. અને એવ ું કહવેાના કારણે કે અમે 

અલ્લાહના પયગુંબર મસીહ ઈસા લબન 

મરયમને કિલ કરી દીિા, જો કે િેઓએ િેમને 

ન િો કિલ કયાગ છે અને ન િો ફાુંસીએ 

ચઢાવયા છે, પરુંત   િેમના માટે આ બાબિ 

શુંકાસ્પદ કરી દીિો, અને જે લોકોએ આ બાબિે 

મિભેદ કયો િે પોિે પણ શુંકા કરી રહ્યો છે, 

િેમને સત્ય વાિની કોઈ જાણ નથી, ફતિ 

અન માન કરી િેની પાછળ ચાલી રહ્યા છે, અને 

આ સચોટ વાિ છે કે િેઓએ ઈસા લબન 

મરયમને કિલ નથી કયાગ. 

قهْولِِهْم  نَها وه  ابْنه  ِعْيسه  الْمهِسْيحه  قهتهلْنها اِ
ْریهمه  ُسْوله  مه ِ    ره ا  اّلَلَٰ مه ا قهتهلُْوهُ  وه مه   وه
لهُبْوهُ  َِٰكْن  صه ل هه  وه اَِنه   لهُهْم     ُشبَِ  الَهِذیْنه  وه
َك   لهِفْ  فِْيهِ  اْختهلهُفْوا ْنُه    شه ا  َمِ  ِبه   لهُهْم  مه

تَِبهاعه  اََِله  عِلْم   ِمْن  َنِ    ا ا  الَظه مه   قهتهلُْوهُ  وه
ٌۢا    یهِقیًْن

158. પરુંત   અલ્લાહ િઆલાએ િેમને પોિાની 
િરફ ઉઠાવી લીિાું હિા, અને અલ્લાહ 

જબરદસ્િ અને દહકમિોવાળો છે. 

فهعه  بهْل  ُ  هُ َره هانه   اِلهْيِه    اّلَلَٰ ُ  وهك ِزیًْزا اّلَلَٰ   عه
ِكْيمًا   حه



 

અન ્તનસા 
 

174 

 

 النساء

159. અને આ જેટલા અહલે દકિાબના લોકો છે, 

ઈસા લબન મરયમની (ક દરિી) મતૃ્્  પહલેા 
જરૂર આ વાિ પર ઈમાન લાવશે, અને 

કયામિના દદવસે િેઓ િેમના તવર દ્ધ ગવાહી 
અપાશે. 

اِْن  هْهِل  َمِْن  وه ِب  ا   ِبه   لهُيْؤِمنهَنه   اََِله  الِْكتَٰ
ْوتِه     قهْبله  یهْومه   مه مهةِ  وه   یهُكْوُن  الِْقيَٰ

 ْ ِهْيًدا   عهلههْْیِ  شه

160. યહદૂી લોકોના આ અત્યાચાર કરવાના 
કારણે અને લોકોને અલ્લાહના માગગથી 
રોકવાના કારણે અમે કેટલીય પતવત્ર વસ્ત  
િેમના માટે હરામ કરી દીિી જે આ પહલેા 
િેમના માટે હલાલ હિી. 

ْمنها ههادُْوا الَهِذیْنه  َمِنه  فهِبُظلْم   َره  حه
 ْ یَِبَٰت   عهلههْْیِ ِهْم  لهُهْم   اُِحلَهْت  طه َدِ ِبصه   وه
ْن  ِبْيِل  عه ِ  سه ا   اّلَلَٰ ِثْْیً  كه

161. અને એટલા માટે પણ કે િેઓ વયાજ 

ખાિા હિા જો કે િેઓને વયાજથી રોકવામાું 
આવયા હિા, એવી જ રીિે િેઓ લોકોનો માલ 

હડપી લેિા હિા અને આવા કાદફરો માટે અમે 

દ િઃખદાયી અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

هْخِذِهُم  ا بَٰوا وه قهْد  الَرِ ْنهُ  نُُهْوا وه هكِْلِهْم  عه ا  وه
هْموهاله  هْعتهْدنها  ِبالْبهاِطِل    النَهاِس  ا ا  وه

ْ  لِلْكَِٰفِریْنه  ابًا ِمْٰنُ هلِْيمًا  عهذه  ا

162. પરુંત   િેઓ માુંથી જે સુંપણૂગ અને મજબિૂ 

જ્ઞાનવાળાઓ છે અને ઈમાનવાળાઓ છે, િેઓ 

એ વહી ઉપર પણ ઈમાન િરાવે છે, જે િમારી 
િરફ ઉિારવામાું આવી છે, અને િેના ઉપર 

પણ જે િમારા પહલેા ઉિારવામાું આવી હિી, 
િેઓ નમાઝ કાયમ કરે છે, ઝકાિ આપે છે અને 

અલ્લાહ પર િથા કયામિના દદવસ પર 

ઈમાન રાખે છે, આવા લોકોને જ અમે મોટો 
બદલો આપીશ ું. 

َِٰكِن  ِسُخْونه  ل ْ  الِْعلِْم  ِف   الَرَٰ  ِمْٰنُ
الْمُْؤِمُنْونه  ُنِْزله  ِبمها   یُْؤِمُنْونه  وه   اِلهْيكه  ا

ا   مه ُنِْزله  وه الْمُِقْيِمْيه  قهْبِلكه  ِمْن  ا   وه
َٰوةه  ل الْمُْؤُتْونه  الَصه وةه  وه كَٰ الْمُْؤِمُنْونه  الَزه  وه
 ِ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ َٰٓى ِكه   اَْلَِٰخِر    وه ْ  اُول ُنْؤتهِْْیِ  سه
هْجًرا ِظْيمًان  ا  عه
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163. (હ ેપયગુંબર !) અમે િમારી િરફ એવી 
જ રીિે વહી કરી છે કે જેવી રીિે કે નહૂ અને 

િેઓ પછી આવનારા પયગુંબરો િરફ કરી 
હિી, િેમજ અમે ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, ઇસ્હાક, 

યાકૂબ અને િેઓના સુંિાન પર અને ઈસા, 
અય્્ બ, ્નૂ સ, હારૂન, અને સ લૈમાન િરફ 

વહી કરી અને અમે દાઉ ને “ઝબરૂ” આપી હિી. 

نَها   یْنها   اِ هْوحه ا   اِلهْيكه  ا یْنها   كهمه هْوحه  نُْوح   اِلَٰ  ا
ه  ْ  وهالنَهِبَي  یْنها    بهْعِده     ِمنٌۢ اهْوحه   اِلَٰ   وه
ِهْيمه  قه   وهاِْسمَِٰعْيله  اِبْرَٰ یهْعُقْوبه  وهاِْسحَٰ   وه
هیَُْوبه  وهِعْيسَٰ  وهاَْلهْسبهاِط  ا یُْونُسه  وه   وه
ُرْونه  تهیْنها  وهُسلهْيمَٰنه    وههَٰ اَٰ   دهاو ده  وه
بُوًْرا    زه

164. કેટલાક પયગુંબરો એવા છે, જેમની 
હાલિ અમે િમને પહલેા જણાવી ચ ક્યા છે, 

અને કેટલાક એવા પણ છે, જેમની હાલિ અમે 

િમને નથી જણાવી, અને અલ્લાહ િઆલાએ 

મસૂા સાથે બોલીને વાિચીિ કરી, 

ْ  قهْد  وهُرُسًل  ُ ْصٰنَٰ   قهْبُل  ِمْن  عهلهْيكه  قهصه
هلَهمه   عهلهْيكه    نهْقُصْصُهْم  لَهْم  وهُرُسًل  ك ُ  وه  اّلَلَٰ
 تهكِْلْيمًا   ُمْوسَٰ 

165. આ દરેક પયગુંબર (લોકોને) ખ શખબરી 
આપનાર અને સચેિ કરવાવાળા હિા, જેથી 
આ પયગુંબરો આવી ગયા પછી લોકો માટે 

અલ્લાહ પર કોઇ દલીલ બાકી ન રહ,ે અને 

અલ્લાહ િઆલા જબરદસ્િ અને દહકમિવાળો 
છે. 

ِریْنه  ُرُسًل  ُمْنِذِریْنه  َمُبهَشِ  یهُكْونه  لِئهَله  وه
ِ  عهله  لِلنَهاِس  ٌۢ  اّلَلَٰ ة  ُسِل    بهْعده  ُحَجه   الَرُ
هانه  ُ  وهك ِزیًْزا اّلَلَٰ ِكْيمًا  عه  حه

166. પરુંત   અલ્લાહ એ વાિની ગવાહી આપી 
રહ્યો છે કે િેણે જે કુંઈ િમારી િરફ ઉિા્ ું છે, 

પોિાના ઇલ્મ દ્વારા ઉિા્ ું છે, અને ફદરશ્િાઓ 

પણ આ વાિની ગવાહી આપી રહ્યા છે, અને 

(આમ િો) અલ્લાહની ગવાહી જ પરૂિી છે. 

َِٰكِن  ُ  ل ُد  اّلَلَٰ له  ِبمها   یهْشهه هنْزه لهه   اِلهْيكه  ا هنْزه   ا
الْ  ِبِعلِْمه     كهةُ وه َٰٓى ِ ُدْونه    مهل   وهكهفَٰ   یهْشهه
 ِ ِهْيًدا   ِباّلَلَٰ  شه

167. જે લોકોએ (આ વહીનો) ઇન્કાર કયો અને 

અલ્લાહ િઆલાના માગગથી બીજાને રોકયા િે 

ખરેખર ગ મરાહીમાું ઘણા જ દૂર જિા રહ્યા. 

ْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه   سه
 ِ لَُْوا قهْد  اّلَلَٰ ًَٰلٌۢ  ضه ل  بهِعْيًدا  ضه
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168. જે લોકોએ કાદફર થયા અને અત્યાચાર 

કરિા રહ્યા િેઓને અલ્લાહ િઆલા ક્યારેય 

માફ નહીં કરે અને ન િેઓ માટે બીજો કોઈ 

માગગ નદહ હોય 

لهمُْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُ  یهُكِن  لهْم  وهظه   اّلَلَٰ
 ِریًْقا  طه  لِيهْهِدیهُهْم   وهَله  لهُهْم  لِيهْغِفره 

169. તસવાય જહન્નમના માગગના, જેમાું િેઓ 

હુંમેશા પડયા રહશેે અને આ વેટ અલ્લાહ 

િઆલા માટે ખબૂ જ સામાન્ય છે. 

ِریْقه  اََِله  نَهمه  طه هه لِِدیْنه  جه ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه   ا
هانه  لِكه  وهك ِ  عهله  ذَٰ ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً

170. હ ેલોકો ! િમારી પાસે િમારા પાલનહાર 

િરફથી રસલૂ સાચો દીન લઈને આવી 
પહોંચ્યા છે, બસ ! િમારા માટે બહિેર એ જ છે 

કે િમે ઈમાન લઈ આવો, અને જો કૂફર કરશો 
િો (યાદ રાખો) જે કુંઇ આકાશો અને િરિીમાું 
છે, બધ ું જ અલ્લાહન ું છે, અને અલ્લાહ િઆલા 
જ્ઞાનવાળો, દહકમિવાળો છે. 

ا ٓاءهُكُم  قهْد  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه ُسْوُل  جه  الَره
َقِ  بَُِكْم  ِمْن  ِبالْحه ِمُنْوا َره ا فهاَٰ ْْیً   لَهُكْم    خه
اِْن  ِ  فهاَِنه  تهْكُفُرْوا وه ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ   الَسه

هانه   وهاَْلهْرِض    ُ  وهك ِكْيمًا  عهِلْيمًا اّلَلَٰ  حه
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171. હ ેઅહલે દકિાબ ! પોિાના દીનમાું ગ લ ૂ

ન કરો અને અલ્લાહ િઆલા માટે સત્યવાિ 

તસવાય બીજ ું કુંઈ ન કહો, મસીહ ઈસા લબન 

મરયમ િો ફકિ અલ્લાહ િઆલાના પયગુંબર 

અને િેનો કલ્મો હિા. જેને અલ્લાહએ મરયમ 

િરફ મોકલ્યો હિો, િે િેની િરફ એક રૂહ હિા, 
એટલા માટે િમે અલ્લાહ અને િેના સૌ 
પયગુંબરો પર ઈમાન લાવો અને એવ ું ન કહો 
કે (અલ્લાહ) ત્રણ છે, આવ ું કહવેાન ું છોડી દો, આ 

જ િમારા માટે ઉત્તમ છે, ફતિ અલ્લાહ એકલો 
જ ઇલાહ છે, િે આ વાિથી પાક છે કે િેની કોઈ 

સુંિાન હોય,જે કુંઈ આકાશોમાું છે અને જે કુંઈ 

િરિીમાું છે, બધ ું જ અલ્લાહન ું છે, અને 

અલ્લાહ એકલો જ (સષૃ્ટટની વયવસ્થા કરવા 
માટે) પરૂિો છે. 

ِب  یَٰ اهْهله    وهَله  ِدیِْنكُْم  ِفْ  تهْغلُْوا َله  الِْكتَٰ
ِ  عهله  تهُقْولُْوا َقه    اََِله  اّلَلَٰ نَهمها  الْحه  اِ

ْریهمه  ابُْن  ِعْيسه  الْمهِسْيُح  ُسْوُل  مه ِ  ره  اّلَلَٰ
هلِمهُته     ك ا    وه ىهه هلْقَٰ ْریهمه  اِلَٰ  ا ْنُه ؗ  وهُرْوح   مه  َمِ
ِمُنْوا ِ  فهاَٰ َٰثه  تهُقْولُْوا وهَله   وهُرُسلِه     ِباّلَلَٰ هل   ة    ث
نْتهُهْوا ا اِ ْْیً نَهمها  لَهُكْم    خه ُ  اِ َٰه   اّلَلَٰ   َوهاِحد     اِل
نهه    هْن  ُسْبحَٰ لهد     لهه    یَهُكْونه  ا ا لهه    وه   ِف  مه
وَِٰت  مَٰ ا الَسه مه ِ  وهكهفَٰ   اَْلهْرِض    ِف  وه   ِباّلَلَٰ
ِكْيًلن   وه

172. મસીહ ક્યારેય એ વાિથી શરમ નથી 
કરિા કે િેઓ અલ્લાહના બુંદા છે, અને ન િો 
તનકટના ફદરશ્િાઓ િે વાિથી શરમ કરે છે, 

અને જે વયક્તિ અલ્લાહની બુંદગીથી શરમ કરે 

અને ઘમુંડ કરે િો અલ્લાહ િે સૌને નજીકમાું જ 

પોિાની પાસે ભેગા કરશે. 

هْن  الْمهِسْيُح  یَهْستهْنِكفه  لهْن  ْبًدا یَهُكْونه  ا  عه
 ِ ََٰ كهةُ  وهَله  ّلَلِ َٰٓى ِ بُْونه    الْمهل ْن   الْمُقهَره مه   وه

ْن  یَهْستهْنِكْف  یهْستهْكَِبْ  ِعبهادهتِه   عه  وه
يهْحُشُرُهْم  ِمْيًعا  اِلهْيهِ  فهسه  جه
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173. બસ ! જે લોકો ઈમાન લાવયા છે અને 

સત્કાયગ કરે છે િેઓને િેઓનો પરેૂપરૂો બદલો 
આપવામાું આવશે અને પોિાની કૃપાથી 
િેઓને વધ  આપશે અને જે લોકોએ 

(અલ્લાહની બુંદગીને) શરમ સમજી અને ઘમુંડ 

કરિ રહ્યા િો િે િેઓને દ િઃખદાયી અઝાબ 

આપશે અને િે પોિાના માટે અલ્લાહ તસવાય 

કોઇ તમત્ર અને મદદ કરનાર નહીં પામે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
 ْ ُهْم  فهُيوهفهَِْْیِ یهِزیُْدُهْم  اُُجوْره  َمِْن  وه
ا     فهْضلِه   هَمه ا   اْستهْنكهُفْوا الَهِذیْنه  وه

ْوا ُ بُُهْم  وهاْستهْكَبه َذِ ابًا فهُيعه ۬   عهذه ا   هلِْيمً   ا
ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُهْم  یهِجُدْونه  وهَله  لًِيا  اّلَلَٰ وه
ا  َوهَله   نهِصْْیً

174. હ ેલોકો ! િમારી પાસે િમારા પાલનહાર 

િરફથી સ્પટટ દલીલ આવી ગઈ છે અને અમે 

િમારી િરફ સ્પટટ અને ખ લ્લો માગગ 
બિાવનાર પ્રકાશ (ક રઆન મજીદ) ઉિા્ ું છે. 

ا ٓاءهُكْم  قهْد  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه   َمِْن  بُْرههان   جه
بَُِكْم  لْنها   َره هنْزه ا ِبیًْنا  نُوًْرا اِلهْيُكْم  وه  َمُ

175. બસ ! જે લોકો અલ્લાહ િઆલા પર 

ઈમાન લાવયા અને આ (ક રઆન) પર મજબિૂી 
સાથે અડગ રહ્યા િો િેઓને િે (અલ્લાહ) નજીક 

માુંજ પોિાની કૃપા અને દયામાું લઇ લેશે અને 

િેઓને પોિાની િરફનો માગગ બિાવી દેશે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه مه ِ  اَٰ مُْوا ِباّلَلَٰ   ِبه   وهاْعتهصه
ُيْدِخلُُهْم  ْحمهة   ِفْ  فهسه فهْضل     َمِْنهُ  ره   وه
یهْهِدیِْهْم  اًطا اِلهْيهِ  وه  تهِقْيمًا  َمُْس  ِصره
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176. (હ ેપયગુંબર !) લોકો િમારી પાસે 

કલાલહ તવશે ફિવો પછૂી રહ્યા છે, િમે કહી દો 
કે અલ્લાહ િઆલા (પોિે) િમને "કલાલહ" 

તવશે ફિવો આપી રહ્યો છે, કે જો કોઇ વયક્તિ 

તનિઃસુંિાન મતૃ્્  પામે, અને િેની એક જ બહને 

હોય િો િેના માટે છોડેલા િન માુંથી અડિો 
ભાગ મળશે, અને કલાલહ સ્ત્રી હોય, (અથાગિ 

તનિઃસુંિાન હોય) િો િેનો ભાઇ િેનો વારસદાર 

બનશે, અને જો બહનેો બે હોય િો િેઓને ક લ 

છોડેલા િન માુંથી 2/3 બેતતૃ્યાુંશ ભાગ મળશે 

અને કેટલાય બહને ભાઈ અથાગિ પ ર ર્ અને 

સ્ત્રી (ભેગા હોય) િો પ ર ર્ માટે બે સ્ત્રીઓ 

બરાબર ભાગ મળશે, આ આદેશો અલ્લાહ 

િઆલા િમારા માટે એટલે સ્પટટ કરી રહ્યો છે 

કે િમે ભટકિા ન રહો અને અલ્લાહ િઆલા 
દરેક વસ્ત ને જાણવાવાળો છે. 

ُ  قُِل   یهْستهْفُتْونهكه      ِف  یُْفتِْيُكْم  اّلَلَٰ
َٰلهِة    ا  اِِن   الْكهل لهد   لهه    لهیْسه  ههلهكه  اْمُرؤ   وه
لهه    ا اُْخت   وه ا نِْصُف  فهلههه كه    مه  تهره

ا   یهِرثُهه ا یهكُْن  لَهْم  اِْن  وهُهوه لهد     لَههه  فهاِْن   وه
ا هانهته ثْنهتهْيِ  ك كه    ِممَها الثَُلُثَِٰن  فهلهُهمها ا   تهره
اِْن  ا وه هانُْو  اًَل  اِْخوهةً  ك ٓاءً  َرِجه كهرِ  وهنِسه  فهِللَذه
َظِ  ِمثُْل  ُ   اَْلُنْثهيهْيِ    حه ُ  یُبهَيِ   لهُكْم  اّلَلَٰ
هْن  ُ   تهِضلَُْوا    ا ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ ن  َشه  عهِلْيم 
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અલ માઈદહ  المائدة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેઈમાનવાળાઓ ! વચનો પરૂા કરો, િમારા 
માટે ઢોરના પ્રકાર (કેટલાક) પશ ઓ હલાલ 

કરવામાું આવયા છે, િે તસવાય જેના નામ 

વણગન કરી જણાવી દેવામાું આવશે, પરુંત   
એહરામની ક્સ્થતિમાું તશકારને હલાલ 

સમજવાવાળા ન બનશો, તન:શુંક અલ્લાહ જે 

ઇચ્છે, આદેશ આપે છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هْوفُْوا اَٰ ۬   ا  ِبالُْعُقْوِد  
اِم  بهِهْيمهةُ  لهُكْم  اُِحلَهْت  ا اََِله  اَْلهنْعه  یُْتلَٰ  مه
ْْیه  عهلهْيُكْم  ْيدِ  ُمِحَلِ  غه هنُْتْم  الَصه ا  وه
ه  اَِنه   ُحُرم     ا یهْحكُُم  اّلَلَٰ  یُِریُْد  مه

2. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલાની 
પતવત્ર તનશાનીઓનો અનાદર ન કરો, ન 

પતવત્ર મદહનાઓન ું, ન હરમમાું ક રબાન થનારા 
અને પટ્ટો પહરેાવેલ જાનવરોનો જે કાબા િરફ 

જઇ રહ્યા હોય અને ન િે લોકોનો જે અલ્લાહના 
ઘરના ઇરાદાથી પોિાના પાલનહારની કૃપા 
અને િેની પ્રસન્નિા પ્રાપ્િ કરવાના હતે  થી જઇ 

રહ્યા હોય, હાું જ્યારે િમે અહરેામ ઊિારી નાખો 
િો તશકાર કરી શકો છો, જે લોકોએ િમને 

મક્સ્જદે હરામથી રોક્યા હિા િેઓની શત્ર િા 
િમને િે વાિ પર ન ઉભારે કે િમે હદ વટાવી 
જનારા બની જાવ, સત્કાયગ અને ડરવામાું 
એકબીજાની મદદ કરિા રહો અને પાપ અને 

અત્યાચાર કરવામાું મદદ ન કરો અને અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરિા રહો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
સખિ અઝાબ આપનાર છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ٓاى ِره  ُتِحلَُْوا َله  اَٰ عه ِ  شه  اّلَلَٰ
هْ  وهَله  امه  ره الَشه ره ْدیه  وهَله  الْحه   وهَله  الْهه

ى ِده  َٓمِْيه  وهَله   الْقهاَله امه  الْبهْيته  اَٰ ره   الْحه
بَِِهْم  َمِْن  فهْضًل  یهْبتهُغْونه  نًا    َره   وهِرْضوها
اِذها لهلُْتْم  وه ادُْوا    حه   وهَله   فهاْصطه

نَهُكْم  نهاَُٰن  یهْجِرمه هْن  قهْوم   شه ْوُكْم  ا َدُ  صه
ِن  اِم  الْمهْسِجدِ  عه ره هْن  الْحه  تهْعتهُدْوا    ا

اوهنُْوا الَتهْقوَٰی   الَِْبَِ  عهله  وهتهعه   وهَله   وه
اوهنُْوا الُْعْدوهاِن  اَْلِثِْم  عهله  تهعه تَهُقوا   وه ا   وه
ه    ه  اَِنه   اّلَلَٰ ِدیُْد  اّلَلَٰ  الِْعقهاِب  شه
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3. િમારા માટે હરામ કરવામાું આવ્ ું છે મિૃક, 

લોહી, ડ ક્કરન ું માુંસ અને જેના પર અલ્લાહ 

તસવાય બીજાન ું નામ લેવામાું આવ્ ું હોય અને 

જે ગળુું ફસાઇ જવાથી મતૃ્્  પામ્્ ું હોય અને જે 

ઇજાગ્રસ્િ થઈ મતૃ્્  પામ્્ ું હોય અને જે ઊંચી 
જગ્યાએથી પડી જવાથી મતૃ્્  પામે અને જે 

કોઇના તશિંગડા મારવાથી મતૃ્્  પામે અને જેને 

દહિંસક પશ એ ફાડી ખાધ ું હોય, પરુંત   િેને િમે 

ઝબહ કરી દો િો હરામ નથી અને જે જાનવર 

વેદી ઉપર ઝબહ કરવામાું આવ્ ું હોય અને િે 

જાનવર પણ, જે પાસાના િીરો વડે ઝબહ થ્ ું 
હોય, આ બિા ગ નાહના કાયગ છે, આજે કાદફરો 
િમારા દીનથી સુંપણૂગ તનરાશ થઇ ગયા, બસ ! 

િમે િેઓથી ન ડરશો અને મારાથી ડરિા 
રહજેો, આજે મેં િમારા માટે દીનને સુંપણૂગ કરી 
દીિો અને િમારા પર મારી કૃપા પ રી કરી 
દીિી અને િમારા માટે ઇસ્લામના દીન હોવા 
પર રાજી થઇ ગયો, બસ ! જે વયક્તિ સખિ 

ભખૂના કારણે ,(આ હરામ કરેલી વસ્ત ઓ માુંથી 
કોઈ વસ્ત  ખાવા પર) આક ળવયાક ળ થઇ જાય, 

શરિ એ છે કે કોઇ ગ નાહ િરફ િેની ઇચ્છા ન 

હોય, િો ખરેખર અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર 

અને ઘણો જ કૃપાળુ છે. 

ْت  مه ُم  الْمهیْتهةُ  عهلهْيُكُم  ُحَرِ لهْحُم  وهالَده   وه
ا   الِْخَْنِیْرِ  مه ْْیِ  اُِهَله  وه ِ  لِغه   ِبه   اّلَلَٰ

ِنقهةُ  الْمُْنخه الْمهْوقُْوذهةُ  وه دَِیهةُ  وه ه   وهالْمَُته
ةُ  ا   وهالنَهِطْيحه مه هكهله  وه ُبعُ  ا ا اََِله  الَسه  مه
َكهیُْتْم  ا ذه مه هْن  النَُُصِب  عهله  ذُِبحه  وه ا   وه

ِم    تهْستهْقِسمُْوا لِكُْم   ِباَْلهْزَله   فِْسق     ذَٰ
هلْيهْومه   ِدیِْنكُْم   ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهى ِسه  ا
ْوُهْم  فهله  ْوِن    تهْخشه هلْيهْومه   وهاْخشه   ا

ْكمهلُْت  ه تْمهمُْت  ِدیْنهُكْم  لهُكْم  ا ه ا  عهلهْيُكْم  وه
ِضْيُت  نِْعمهِتْ  مه  لهُكُم  وهره   ِدیًْنا    اَْلِْسله
ة   ِفْ   اْضُطَره  فهمهِن  ْْیه  مهْخمهصه انِف   غه   ُمتهجه
ِثْم     ه  فهاَِنه   ََلِ ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه
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4. િમને સવાલ કરે છે કે િેઓ માટે શ ું-શ ું 
હલાલ કરવામાું આવ્ ું છે ? િમે કહી દો કે દરેક 

પાક વસ્ત ઓ િમારા માટે હલાલ કરવામાું 
આવી છે અને જે તશકારી જાનવરોને િમે 

કેળવયા હોય એટલે કે જેને િમે થોડ ુંક એવ ું 
તશખવાડો છો જેવ ું અલ્લાહએ િમને તશખવાડ્ ું 
છે, બસ ! જે તશકારને િે (જાનવર) િમારા માટે 

પકડી રાખે િો િમે િેને ખાઇ લો અને િેના પર 

અલ્લાહ િઆલાન ું નામ લો અને અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરિા રહો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
જલ્દીથી દહસાબ લેવાવાળો છે. 

ا ذها   یهْسـ هلُْونهكه    اُِحَله  قُْل   لهُهْم    اُِحَله  مه
ُت    لهُكُم  یَِبَٰ ا  الَطه مه   َمِنه  عهلَهمُْتْم  وه

وهاِرِح  لَِمُْونهُهَنه  ُمكهلَِِبْيه  الْجه  ِممَها ُتعه
ُ ؗ  عهلَهمهكُُم  كْنه  ِممَها   فهكُلُْوا  اّلَلَٰ هْمسه   ا
ُكُروا عهلهْيُكْم  ِ  اْسمه  وهاذْ  عهلهْيِه   اّلَلَٰ
تَهُقوا ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ ِریْعُ  اّلَلَٰ اِب   سه الِْحسه
 

5. બિી જ પાક વસ્ત ઓ આજે િમારા માટે 

હલાલ કરવામાું આવી છે અને અહલે દકિાબન ું 
ઝબહ (કરેલ જાનવર) િમારા માટે હલાલ છે 

અને િમાર ું ઝબહ કરેલ િેઓ માટે હલાલ છે. 

પતવત્ર મ સલમાન સ્ત્રીઓ અને જે લોકોને 

િમારા પહલેા દકિાબ આપવામાું આવી છે 

િેઓની પતવત્ર સ્ત્રીઓ પણ હલાલ છે, શરિ એ 

છે કે િમે િેઓને મહરે આપી લગ્ન કરવા 
ઇચ્છિા હોય, ફતિ મનેચ્છા પ રી કરવા અથવા 
છપી રીિે સુંબુંિ ન હોવો જોઈએ, અને જે 

વયક્તિએ ઈમાનને છોડીને કૂફરનો માગગ 
અપનાવયો િો િેના દરેક કાયો વયથગ થઈ જશે 

અને આલખરિમાું િે ન કસાન ઉઠાવનારાઓ 

માુંથી હશે. 

هلْيهْومه  ُت    لهُكُم   اُِحَله  ا یَِبَٰ اُم   الَطه عه   وهطه
  لَهُكْم  ِحَل   الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه 

اُمكُْم  عه ُت   لَهُهْم ؗ   ِحَل   وهطه نَٰ الْمُْحصه  ِمنه  وه
ِت  ُت  الْمُْؤِمنَٰ نَٰ الْمُْحصه  الَهِذیْنه  ِمنه  وه

  اِذها   قهْبِلُكْم  ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا
تهیُْتمُْوُهَنه  ُهَنه  اَٰ ْْیه  ُمْحِصِنْيه  اُُجوْره   غه
ِفِحْيه  ان     ُمَتهِخِذْی   وهَله  ُمسَٰ مهْن   اهْخده   وه

مهلُه  ؗ  ِبطه حه  فهقهْد  ِباَْلِیْمهاِن  یَهْكُفرْ    عه
ةِ  وهُهوهِف  ن  ِمنه  اَْلَِٰخره ِسِریْنه  الْخَٰ
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6. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે નમાઝ પઢો 
િો પોિાના ચહરેાને અને પોિાના હાથોને 

કોણીઓ સ િી િોઇ લો, પોિાના માથાઓ પર 

હાથ ફેરવી લો અને પોિાના પગને ઘ ુંટીઓ 

સ િી િોઇ લો અને જો િમે નાપાકી ની 
અવસ્થામાું હોવ િો ગ સ્લ (પતવત્ર સ્નાન) કરી 
લો, હાું જો િમે લબમાર હોવ અથવા મ સાફરીમાું 
હોવ અથવા િમારા માુંથી કોઇ હાજિ પરૂી 
કરીને આવયો હોય, અથવા િો િમે પત્ની સાથે 

ભેગા (સમાગમ) થયા હોય, અને િમને પાણી 
ન મળે િો િમે સાફ માટી વડે િયમ્મ મ કરી 
લો, િેને પોિાના ચહરેા અને હાથો પર ફેરવી 
લો, અલ્લાહ િઆલા િમારા પર કોઇ પણ 

પ્રકારની િુંગી નાખવા નથી ઇચ્છિો, પરુંત   
િેની ઇચ્છા િમને પતવત્ર કરવાની અને 

પોિાની પ ટકળ નેઅમિ (કૃપા) આપવાની છે, 

જેથી િમે આભાર વયકિ કરિા રહો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه َٰوةِ  اِله  قُمُْتْم  اِذها اَٰ ل  الَصه
هیِْدیهُكْم  ُوُجْوههكُْم  فهاْغِسلُْوا ا  اِله  وه
افِِق  ُحْوا الْمهره   ِبُرُءْوِسكُْم  وهاْمسه
هْرُجلهُكْم  ا اِْن   الْكهْعبهْيِ    اِله  وه   ُكنُْتْم  وه

ُرْوا    ُجنًُبا َهه اِْن   فهاَطه هوْ  َمهْرضَٰ   ُكنُْتْم  وه  ا
فهر   عهلَٰ  هوْ  سه ٓاءه  ا د   جه   َمِنه  َمِْنُكْم  اهحه

ٓاى ِِط  هوْ  الْغه َٰمهْسُتُم  ا ٓاءه  ل   فهلهْم  النَِسه
ِعْيًدا فهتهيهمَهمُْوا مهٓاءً  تهِجُدْوا یًَِبا صه  طه

ُحْوا هیِْدیُْكْم  ِبُوُجْوِهكُْم  فهاْمسه ا ْنُه    وه   َمِ
ا ُ  یُِریُْد  مه له  اّلَلَٰ ج   َمِْن  عهلهْيُكْم  لِيهْجعه ره  حه

َِٰكْن  ل یُْد  وه ُكْم  یَُِر ره َهِ لِیُِتَمه  لُِيطه   نِْعمهتهه   وه
لَهُكْم  عهلهْيُكْم   تهْشكُُرْونه  لهعه

7. અને અલ્લાહના િે એહસાનને યાદ કરો, જે 

િેણે િમારા ઉપર કયો અને િે મજબિૂ 

વચનને પણ (યાદ રાખો) જે િમારી પાસેથી 
લેવામાું આવ્ ું, જ્યારે કે િમે સતમઅના વ 

અિઅના (અમે સાુંભળ્્  અને ઈિાઅટ કબલૂ 

કરી), અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો, 
તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા દદલોની વાિોને 

જાણવાવાળો છે. 

ُكُرْوا ِ  نِْعمهةه  وهاذْ ِمیْثهاقههُ  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ   وه
هقهُكْم  الَهِذْی  ث ا ِمْعنها قُلُْتْم  اِذْ   ِبه      وه  سه
ْعنها ؗ  اهطه تَهُقوا  وه ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ ٌۢ  اّلَلَٰ  عهِلْيم 
اِت  ُدْورِ  ِبذه  الَصُ



 

અલ માઈદહ 

 

184 

 

 المائدة 

8. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમે અલ્લાહ માટે સત્ય 

પર અડગ રહનેારા બની જાવ, સાચી અને 

ન્યાય સાથે સાક્ષી આપનારા બની જાવ, કોઇ 

કોમની શત્ર િા િમને ન્યાયના તવરોિ માટે ન 

ઉભારે, ન્યાય કરિા રહો, આ જ વાિ િકવાની 
વધ  નજીક છે, અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા 
રહો, ખરેખર અલ્લાહ િઆલા િમારા કાયોને 

ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ِمْيه  ُكْونُْوا اَٰ ِ   قهَوَٰ   ّلِلََٰ
ٓاءه  نَهُكْم  وهَله   ِبالِْقْسِط ؗ  ُشههده  یهْجِرمه
نهاَُٰن  لَٰ   قهْوم   شه هََله  عه   اِعِْدلُْوا   تهْعِدلُْوا    ا

ُب  هقْره تَهُقوا  لِلَتهْقوَٰی ؗ  ُهوها ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
 ٌۢ ِبْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها خه

9. અલ્લાહ િઆલાન ું વચન છે કે જે લોકો 
ઈમાન લાવયા અને સત્કાયગ કરે િેઓ માટે 

તવશાળ માફી અને ઘણ ું જ મોટ ું ફળ છે. 

ُ  وهعهده  ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت    لِحَٰ ة  َوهاهْجر   لهُهْم   الَصَٰ ْغِفره ِظْيم   َمه عه

 

10. અને જે લોકોએ કૂફર કયો અને અમારા 
આદેશોને જૂઠલાવયા િો આવા જ લોકો જહન્નમી 
છે. 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه ا   وهكه َٰٓى ِكه  ِباَٰیَِٰتنه  اُول
ُب  ِحْيِم  اهْصحَٰ  الْجه

11. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલાએ જે 

ઉપકાર િમારા પર કયાગ છે િેને િમે યાદ કરો, 
જ્યારે કે એક જૂથે િમારા પર અત્યાચાર 

કરવાનો ઇરાદો કયો િો અલ્લાહ િઆલાએ 

િેમના હાથ િમારા સ િી પહોંચિા પહલેા રોકી 
લીિા અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો અને 

ઈમાનવાળાઓએ અલ્લાહ િઆલા પર જ 

ભરોસો કરવો જોઇએ. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكُرْوا اَٰ ِ  نِْعمهته  اذْ   اّلَلَٰ
هْن  قهْوم   َمه هه  اِذْ  عهلهْيُكْم  ا  ا  اِلهْيُكْم  یَهْبُسُطْو 
هیِْدیهُهْم  هیِْدیهُهْم  فهكهَفه  ا ْنُكْم    ا تَهُقوا  عه ا  وه

ه    ِ  وهعهله   اّلَلَٰ َهِل  اّلَلَٰ ن  فهلْیهتهوهك  الْمُْؤِمُنْونه
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12. અને અલ્લાહ િઆલાએ બની ઇસ્રાઇલ 

પાસેથી વચન લીધ ું અને િેમના માુંથી જ બાર 

સરદાર અમે નક્કી કયાગ અને અલ્લાહ 

િઆલાએ કહ્ ું કે ખરેખર હ ું િમારી સાથે છું, જો 
િમે નમાઝ પઢિા રહશેો અને ઝકાિ આપિા 
રહશેો અને મારા પયગુંબરોની વાિ માનશો 
અને િેમની મદદ કરિા રહશેો અને અલ્લાહ 

િઆલાના બુંદાઓને ઉિાર આપિા રહશેો, િો 
ચોક્કસપણે હ ું િમારી બરૂાઈને િમારાથી દૂર 

રાખીશ અને િમને િે જન્નિોમાું પ્રવેશ આપીશ, 

જેની નીચે ઝરણાું વહી રહ્યા છે. હવે િે વચન 

આપ્યા પછી પણ િમારા માુંથી જે કૂફર કરશે, 

િો તન:શુંક િે સત્યમાગગથી ભટકી ગયો. 

لهقهْد  ذه  وه ُ  اهخه ٓاِءیْله    بهِنْ   ِمیْثهاقه  اّلَلَٰ   اِْسره
ْثنها بهعه ُ  وه ْ  ِمْٰنُ ثْنه ره  ا  وهقهاله   نهِقیًْبا    عهشه
 ُ ْ  اّلَلَٰ كُْم    اَِنِ عه ْن   مه هقهمُْتُم  لهى ِ َٰوةه  ا ل  الَصه

تهیُْتُم  اَٰ وةه  وه كَٰ نُْتْم  الَزه مه اَٰ   ِبُرُسِلْ  وه
ْرُتمُْوُهْم  َزه ْضُتُم  وهعه هقْره ا ه  وه  قهْرًضا اّلَلَٰ

ًنا سه َنه  حه ره َفِ كه ُ ْنُكْم  ََله اَٰتِكُْم  عه َيِ   سه
ُدِْخلهنَهُكْم  نََٰت   وهَله اتهْح  ِمْن  تهْجِرْی  جه  ِتهه

ُر    لِكه  بهْعده  كهفهره  فهمهْن   اَْلهنْهَٰ   ِمْنُكْم  ذَٰ
َله  فهقهْد  وهٓاءه  ضه ِبْيِل  سه  الَسه

13. પછી િેમના વચનભુંગના કારણે અમે 

િેમના પર અમારી લઅનિ (દફટકાર) નાખી 
દીિી અને િેઓના હૃદયો સખિ કરી દીિા કે 

(હવે િેમની ક્સ્થતિ એવી છે કે) કે કલામ 

(દદવયવાણી) ને િેની જગ્યાએથી બદલી નાુંખે 
છે અને જે કુંઈ તશખામણ િેઓને આપવામાું 
આવી હિી િેનો મોટો ભાગ ભલૂી ગયા, થોડાક 

લોકો તસવાય િમને િેમના દરેક દગાની જાણ 

થિી રહશેે, બસ ! િમે િેઓને માફ કરી દો અને 

દરગ જર કરિા રહો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
ઉપકાર કરવાવાળાઓને મ હલબિ કરે છે. 

ْ  َمِیْثهاقهُهْم  نهْقِضِهْم  فهِبمها ُ   لهعهَٰنَٰ
لْنها عه فُْونه   قَِٰسيهًة    قُلُْوبهُهْم  وهجه َرِ  یُحه
ْن  الْكهِلمه  وهاِضِعه     عه نهُسْوا  َمه ا وه َظً   َمِمَها حه
ُرْوا َكِ اُل  وهَله   ِبه     ذُ ِلعُ  تهزه ٓاى ِنهة   عهلَٰ  تهَطه   خه
 ْ ْ  قهِلْيًل  اََِله  َمِْٰنُ ْ  ْعُف فها َمِْٰنُ  عهْٰنُ
ه  اَِنه   وهاْصفهْح     الْمُْحِسِنْيه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ
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14. (એવી જ રીિે અમે) િે લોકો પાસેથી 
મજબિૂ વચન લીધ ું હત ું, જેઓએ કહ્ ું હત ું કે 

અમે નસ્રાની છે, િેઓ પણ િેનો મોટો ભાગ 

ભલૂાવી બેઠા, જેની તશખામણ િેઓને 

આપવામાું આવી હિી, જેના પદરણામ રૂપે અમે 

કયામિ સ િી િેઓની અંદરો અંદર કપટ અને 

શત્ર િા નાખી દીિી, અને જે કુંઈ પણ આ લોકો 
કરિા હિા નજીક માુંજ અલ્લાહ િઆલા 
િેઓને બધ ું જ બિાવી દેશે. 

ِمنه  ا الَهِذیْنه  وه ی اِنَها قهالُْو  رَٰ  ْذنها نهصَٰ   اهخه
ا فهنهُسْوا ِمیْثهاقهُهْم  َظً ُرْوا َمِمَها حه َكِ  ِبه   ذُ
یْنها ُ  فهاهْغره ُ اوهةه  بهْيٰنه ده ٓاءه  الْعه الْبهْغضه   وه

مهِة    یهْوِم  اِلَٰ  ْوفه   الِْقيَٰ ُئُهُم  وهسه ُ  یُنهَبِ   اّلَلَٰ
هانُْوا ِبمها  یهْصنهُعْونه  ك

15. હ ેદકિાબવાળાઓ ! તન:શુંક િમારી પાસે 

અમારો પયગુંબર આવી પહોંચ્યો, જે િમારી 
સમક્ષ અલ્લાહની દકિાબની વધ ું પડિી એવી 
વાિો જાહરે કરી રહ્યો છે જેને િમે છૂપાવી રહ્યા 
હિા અને ઘણી જ વાિોને છોડી પણ દે છે, હવે 

િમારી પાસે અલ્લાહ િરફથી પ્રકાશ અને 

ખ લ્લી દકિાબ આવી પહોંચી છે. 

ِب  یَٰ اهْهله  ٓاءهُكْم  قهْد  الِْكتَٰ ُسْولُنها جه  ره
 ُ ا لهُكْم  یُبهَيِ ِثْْیً   ُتْخُفْونه  ُكنُْتْم  َمِمَها كه
ِب  ِمنه  یهْعُفْوا الِْكتَٰ ْن  وه ۬   عه ِثْْی     قهْد   كه

ٓاءهُكْم  ِ  َمِنه  جه ِبْي    نُوْر  َوهِكتَٰب   اّلَلَٰ  َمُ

16. જેના કારણે અલ્લાહ િઆલા િેઓને 

સલામિીનો માગગ બિાવે છે, જે અલ્લાહની 
પ્રસન્નિા ઇચ્છિા હોય (િેમને અને િેઓને 

પોિાની િૌફીક વડે અંિકાર માુંથી કાઢી પ્રકાશ 

િરફ લાવે છે અને સત્યમાગગ િરફ િેઓને 

માગગદશગન આપે છે. 

ُ  ِبهِ  یَهْهِدْی  ِن  اّلَلَٰ تَهبهعه  مه نهه   ا   ُسُبله  ِرْضوها
َِٰم  ل یُْخِرُجُهْم  الَسه لُمَِٰت  َمِنه  وه  اِله  الَظُ
یهْهِدیِْهْم  ِباِذْنِه   النَُوْرِ  اط   اِلَٰ  وه  ِصره

 َمُْستهِقْيم  
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17. તન:શુંક િે લોકો કાદફર છે, જેઓએ કહ્ ું કે 

મરયમના દીકરા મસીહ િે જ અલ્લાહ છે, િમે 

િેઓને કહી દો કે જો અલ્લાહ િઆલા મસીહ 

ઈલને મરયમને અને િેમની માિાને અને જે 

કુંઈ પણ ઝમીનમાું હોય, િે દરેકને નટટ કરવા 
ઈચ્છે િો કોણ છે જે અલ્લાહને િેના ઈરાદાથી 
રોકી શકે છે? અને જે કુંઈ આકાશો અને િરિી 
અને બને્ન વચ્ચેન ું દરેક સામ્રાજ્ય અલ્લાહ 

િઆલાન ું જ છે, િે જે ઇચ્છે છે, સર્જન કરે છે 

અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ 

િરાવે છે. 

ا الَهِذیْنه  كهفهره  لهقهْد  ه  اَِنه  قهالُْو    اّلَلَٰ
ْریهمه    ابُْن  ُهوهالْمهِسْيُح    فهمهْن  قُْل   مه

ِ  ِمنه  یَهمِْلُك  ْيـ ًا اّلَلَٰ ا اِْن  شه هره هْن  ده ا   یَُْهِلكه  ا
ْریهمه  ابْنه  الْمهِسْيحه  اَُمهه   مه ْن  وه مه   ِف  وه
ِمْيًعا    اَْلهْرِض  ِ   جه ّلِلََٰ وَِٰت  ُملُْك  وه مَٰ  الَسه
ا وهاَْلهْرِض  مه ا یهْخلُُق   بهیْنهُهمها    وه ٓاُء    مه   یهشه
 ُ ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ ْ  قهِدیْر    َشه

18. યહદૂી અને નસ્રાની કહ ેછે કે અમે 

અલ્લાહના દીકરા અને િેના તપ્રય છે, િમે 

િેઓને પછૂો કે (જો આ પ્રમાણેની જ વાિ હોિ 

િો) પછી િમને િમારા અપરાિના કારણે સજા 

કેમ આપિો? નહીં, પરુંત   િમે પણ િેના સર્જન 

માુંથી એક માનવી છો, િે જેને ઇચ્છે છે માફ કરે 

છે અને જેને ઇચ્છે છે અઝાબ આપે છે, આકાશો 
અને િરિીમાું અને િે બને્ન વચ્ચેની દરેક વસ્ત  
અલ્લાહ િઆલાની માલલકી હઠેળ જ છે અને 

િેની િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે. 

قهالهِت  ی  الْيهُهْودُ  وه رَٰ ُٓؤا نهْحُن  وهالنَهصَٰ هبْنَٰ   ا
 ِ هِحبَهٓاُؤه     اّلَلَٰ ا بُُكْم  فهِلمه  قُْل   وه َذِ   یُعه

هنُْتْم  بهْل   ِبُذنُْوِبكُْم    ر   ا لهقه    َمِمَهْن  بهشه   خه
ٓاءُ  لِمهْن  یهْغِفرُ  ُب  یَهشه َذِ یُعه ٓاُء    مهْن  وه  یَهشه
 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُملُْك  وه مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه   وه

ا ؗ  اِلهْيهِ   بهیْنهُهمه  الْمهِصْْیُ  وه
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19. હ ેઅહલે દકિાબ ! અમારો પયગુંબર 

િમારી પાસે િે સમયે આવયો, જ્યારે કે 

પયગુંબરોનો આવવાનો તસલતસલો બુંિ થઈ 

ગયો હિો અને આદેશોને સ્પટટ રીિે વણગન કરી 
રહ્યો છે, જેથી િમે એમ ન કહી શકો કે અમારી 
પાસે કોઈ ખ શખબર આપનાર અથવા સચેિ 

કરનાર િો આવયો જ નથી, લો, હવે િમારી 
પાસે ખ શખબર આપનાર અને સચેિ કરનાર 

પણ આવી ગયો છે અને અલ્લાહ દરેક વસ્ત  
પર ક દરિ િરાવે છે. 

ِب  یَٰ اهْهله  ٓاءه  قهْد  الِْكتَٰ ُسْولُنها ُكْم جه  ره
 ُ ة   عهلَٰ  لهُكْم  یُبهَيِ ُسِل  َمِنه  فهَْته هْن  الَرُ   ا
ا تهُقْولُْوا نها مه ٓاءه ْ  جه   نهِذیْر  ؗ  بهِشْْی  َوهَله  ِمنٌۢ
ٓاءهُكْم  فهقهْد  ُ   بهِشْْی  َوهنهِذیْر     جه   عهلَٰ  وهاّلَلَٰ
ء   كَُلِ  ْ ن  َشه  قهِدیْر 

20. અને યાદ કરો મસૂા (અ.સ.) એ પોિાની 
કોમને કહ્ ું હ ેમારી કોમના લોકો ! અલ્લાહ 

િઆલાના િે ઉપકારને યાદ કરો કે િેણે 
િમારા માુંથી પયગુંબરો બનાવયા અને િમને 

બાદશાહ બનાવી દીિા અને િમને િે આપ્્ ું જે 

સમગ્ર જગિમાું કોઇને આપવામાું આવ્ ું નથી. 

اِذْ  ُكُرْوا یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  قهاله  وه   اذْ
ِ  نِْعمهةه  له  اِذْ  عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ عه   فِْيُكْم  جه
هنٌِْۢبيهٓاءه  لهُكْم  ا عه ۬   وهجه لُْوكًا   ىكُْم   َمُ تَٰ اَٰ ا وه   َمه
ًدا یُْؤِت  لهْم  لهِمْيه  َمِنه  اهحه  الْعَٰ

21. હ ેમારી કોમના લોકો ! િે પતવત્ર િરિીમાું 
દાખલ થઇ જાવ, જે અલ્લાહ િઆલાએ િમારા 
નામે લખી દીિી છે અને પોિાની પીઠ બિાવી 
અત્યાચાર ન કરો, નદહ િો ન કસાન ઉઠાવનારા 
બની જશો. 

ةه  اَْلهْرضه  ادُْخلُوا یَٰقهْوِم  سه   الَهِتْ  الْمُقهَده
ُ  كهتهبه  ْوا وهَله  لهُكْم  اّلَلَٰ لَٰ   تهْرتهَدُ   عه

هدْبهاِرُكْم  ِلُبْوا ا ِسِریْنه  فهتهْنقه  خَٰ

22. િેઓએ જવાબ આપ્યો કે, હ ેમસૂા ! ત્યાું િો 
શક્તિશાળી, અતિરેક કરનાર લોકો છે અને જ્યાું 
સ િી િેઓ ત્યાુંથી નીકળી નહીં જાય, અમે ત્યાું 
ક્યારેય નહીં જઇએ, હાું જો િેઓ ત્યાુંથી નીકળી 
જશે િો પછી અમે (રાજી ખ શીથી) જિા રહીશ ું. 

ا اَِنه  یَٰمُْوسَٰ   قهالُْوا ۬   قهْوًما فِْيهه بَهاِریْنه     جه
نَها اِ ا لهْن  وه َتَٰ  نَهْدُخلههه ا    یهْخُرُجْوا حه   ِمْنهه
ا یَهْخُرُجْوا فهاِْن  َها  ِمْنهه  دَِٰخلُْونه  فهاِن
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23. જે લોકો અલ્લાહથી ડરિા હિા, િેમના 
માુંથી બે વયક્તિઓ, જેમના પર અલ્લાહએ 

પોિાની કૃપા કરી હિી, કહ્ ું, કે િમે િેઓ પાસે 

દરવાજા સ િી િો પહોંચી જાવ, દરવાજામાું 
પગ મકૂિા જ િમે તવજય પ્રાપ્િ કરી લેશો અને 

જો િમે ઈમાનવાળાઓ હોવ િો િમારે અલ્લાહ 

િઆલા પર જ ભરોસો કરવો જોઇએ. 

ِ  قهاله  افُْونه  الَهِذیْنه  ِمنه  رهُجلَٰ هنْعهمه  یهخه  ا
 ُ ُ  ادُْخلُْوا عهلهْيِهمها اّلَلَٰ  فهاِذها  الْبهابه    عهلههْْیِ

لُْتمُْوهُ  َهُكْم  دهخه ۬   فهاِن ِ  وهعهله   غَِٰلُبْونه     اّلَلَٰ
ا َهلُْو   َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  فهتهوهك

24. કોમના લોકોએ જવાબ આપ્યો કે હ ેમસૂા ! 
જ્યાું સ િી િે અતિરેક કરનાર લોકો ત્યાું છે અમે 

ક્યારેય દાખલ નદહ થઈએ, એટલા માટે િમે 

અને િમારો પાલનહાર જઇ બને્ન લડાઇ કરો, 
અમે અહીંયા જ બેઠા છે. 

نَها یَٰمُْوسَٰ   قهالُْوا ا   ْن له  اِ هبهًدا نَهْدُخلههه ا ا  َمه
ا دهاُمْوا هنْته  فهاذْههْب  فِْيهه بَُكه  ا  فهقهاتِله   وهره
نَها ُهنها اِ  قَِٰعُدْونه  هَٰ

25. મસૂા કહવેા લાગ્યા, હ ેમારા પાલનહાર ! 

મને િો મારા અને મારા ભાઇ તસવાય કોઇના 
પર અતિકાર નથી, બસ ! િમે અમને અને 

અવજ્ઞાકારી લોકોને અલગ કરી દો. 

َبِ  قهاله  ْ  ره هْمِلُك  َله   اَِنِ هِخْ   نهْفِسْ  اََِله  ا ا   وه
بهْيه  بهْينهنها فهافُْرْق  ِسِقْيه   الْقهْوِم  وه الْفَٰ
 

26. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે હવે િે િરિી 
િેઓ માટે ચાલીસ વર્ગ સ િી હરામ કરી દેવામાું 
આવી , િેટલો સમય િે લોકો પથૃ્વી પર આમ-

િેમ ભટકિા રહશેે, એટલા માટે િમે િે તવદ્રોહી 
લોકો માટે તનરાશ ન થશો. 

ا قهاله  َههه ة   فهاِن مه َره ْ  ُمحه هْربهِعْيه  عهلههْْیِ  ا
نهًة      تهاْسه  فهله   اَْلهْرِض    ِف  یهِتْيُهْونه   سه
ن  الْقهْوِم  عهله  ِسِقْيه  الْفَٰ
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27. એવી જ રીિે િે લોકો સમક્ષ આદમના બે 
દીકરાઓનો સાચો દકસ્સો સુંભળાવો, જ્યારે િે 

બને્નએ એક ક રબાની આપી, િેમાુંથી એકની 
ક રબાની કબલૂ થઇ ગઇ અને બીજાની કબલૂ ન 

થઇ, િો િે (જેની ક રબાની કબલૂ ન થઈ) કહવેા 
લાગ્યો કે હ ું િો િને મારી નાખીશ, (જેની કબલૂ 

થઇ) િેણે જવાબ આપ્યો કે અલ્લાહ િઆલા 
ડરવાવાળઓન ું જ કાયગ કબલૂ કરે છે. 

تُْل  ا ْ  وه ْ  اه نهبه  عهلههْْیِ دهمه  ابْنه َقِ    اَٰ   اِذْ   ِبالْحه
بها له  قُْربهانًا قهَره ِدِهمها ِمْن  فهُتُقبَِ لهْم  اهحه   وه

ِر    ِمنه  یُتهقهبَهْل  هقُْتلهنَهكه    قهاله   اَْلَٰخه   َله
نَهمها قهاله  ُ  یهتهقهبَهُل  اِ  الْمَُتهِقْيه   ِمنه  اّلَلَٰ

28. જો ત ું મને કિલ કરવા માટે પોિાનો હાથ 

આગળ વિારીશ િો પણ હ ું િને કિલ કરવા 
માટે મારો હાથ આગળ નદહ વિાર ું, હ ું િો 
અલ્લાહ િઆલાથી ડર ું છું. 

 ْ نٌۢ ْطَته  لهى ِ ه  بهسه َ كه  اِله ا   لِتهْقُتلهِنْ  یهده هنها مه   ا
ْ    َِلهقُْتلهكه    اِلهْيكه  یَهِدیه  ِببهاِسط   اُف  اَِنِ   اهخه
ه  َبه  اّلَلَٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ

29. હ ું િો ઇચ્છ છું કે ત ું મારા પાપ અને 

પોિાના પાપોને પોિાના તશરે કરી લે અને ત ું 
જહન્નમી બની જા, અત્યાચારીઓનો આ જ 

બદલો છે. 

  ْ هْن  اُِریُْد  اَِنِ ۡ  ا ا ثِْمْ  تهُبْوٓءه ثِْمكه  ِباِ اِ  وه
ِب  ِمْن  فهتهُكْونه  لِكه   النَهاِر    اهْصحَٰ ُؤا وهذَٰ ٓ زَٰ  جه
لِِمْيه    الَظَٰ

30. બસ ! િેને િેની મનેચ્છાએ પોિાના 
ભાઇના કિલ માટે ઉભારી દીિો અને િેણે િેને 

કિલ કરી દીિો, જેથી િે ન કસાન 

ઉઠાવનારાઓ માુંથી થઇ ગયો. 

ْت  َوهعه هِخْيهِ  قهْتله  نهْفُسه   لهه   فهطه   فهقهتهلهه   ا
ِسِریْنه  ِمنه  فهاهْصبهحه   الْخَٰ
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31. પછી અલ્લાહ િઆલાએ એક કાગડાને 

મોકલ્યો, જે જમીન ખોદી રહ્યો હિો જેથી િે 

કાતિલને બિાવે કે િે કેવી રીિે પોિાના 
ભાઇની લાશને છૂપાવી દે, િે કહવેા લાગ્યો કે 

અફસોસ ! શ ું હ ું આ કાગડા જેવો પણ ન થઇ 

શકયો કે પોિાના ભાઇની લાશ છપાવવાનો 
ઉપાય શોિી કાઢિો ? પછી િો િે (ઘણો જ) 

પસ્િાયો. 

ُ  فهبهعهثه  ابًا اّلَلَٰ ُث  ُغره   ْرِض اَْله  ِف  یَهْبحه
ْوءهةه  یُوهاِرْی  كهْيفه  لُِْیِیهه   هِخْيِه    سه  قهاله   ا
یْلهتَٰ   ْزُت  یَٰوه هْن  اهعهجه ُكْونه  ا ه ا ِمثْله  ا ذه   هَٰ
اِب  ْوءهةه  فهاُوهاِریه  الُْغره هِخْ   سه   فهاهْصبهحه   ا
 النََِٰدِمْيه  ِمنه 

32. આ કારણે અમે બની ઇસ્રાઇલ માટે 

(િૌરાિમાું) લખી દીધ ું હત ું કે જે વયક્તિ કોઇને 

વગર કારણે કિલ કરે અથવા િો િરિી પર 

ફસાદ ઉભો કરવા માટે કિલ ક્ ું િો જાણે કે 

િેણે સમગ્ર માનવજાતિની હત્યા કરી, અને જે 

વયક્તિ કોઇ એકના પ્રાણ બચાવી લે િો િેણે 
જાણે કે સમગ્ર માનવજાતિને જીવન પ્રદાન ક્ ું, 
અને િેઓની પાસે અમારા ઘણા જ પયગુંબરો 
સ્પટટ પ રાવા લઇને આવયા, િો પણ િેઓ 

માુંથી વિારે પડિા લોકો િરિી પર અત્યાચાર 

અને અતિરેક કરનારાઓ જ રહ્યા. 

هْجِل  ِمْن  ۬   ا ۛ۬ لِكه ر   بهِنْ   عهلَٰ  كهتهْبنها  ذَٰ
ٓاِءیْله  هنَهه   اِْسره ْن  ا ا قهتهله  مه ْْیِ  نهْفًسٌۢ   ِبغه

هوْ  نهْفس   اد   ا هنَهمها اَْلهْرِض  ِف  فهسه   قهتهله  فهكها
ِمْيًعا    النَهاسه  ْن   جه مه هنَهمها   اهْحيهاهها وه   فهكها
هْحيها ِمْيًعا    النَهاسه  ا لهقهْد   جه ْتُهْم  وه ٓاءه   جه
ِت ؗ  ُرُسلُنها ا اَِنه  ثَُمه   ِبالْبهیَِنَٰ ِثْْیً ْ  كه   َمِْٰنُ
لِكه  بهْعده   لهمُْسِرفُْونه  اَْلهْرِض  ِف  ذَٰ
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33. જે લોકો અલ્લાહ િઆલા અને િેના 
પયગુંબર સાથે લડાઇ કરશે અને િરિી પર 

અતિરેક કરિા ફરશે, િેમની સજા એ જ હોઈ 

શકે છે કે િેમને કિલ કરી દેવામાું આવે અથવા 
ફાુંસીએ લટકાવી દેવામાું આવે, અથવા તવર દ્ધ 

દદશાથી િેઓના હાથ-પગ કાપી નાુંખવામાું 
આવે, અથવા િો િેમને દેશતનકાલ કરી દેવામાું 
આવે, આ િો િેઓ માટે દ તનયાના જીવનન ું 
અપમાન અને આલખરિમાું િેઓ માટે સખિ 

અઝાબ છે. 

نَهمها ُؤا اِ ٓ زَٰ اِربُْونه  الَهِذیْنه  جه ه  یُحه   اّلَلَٰ
ُسْولهه   ْونه  وهره یهْسعه ادًا اَْلهْرِض  ِف  وه   فهسه

هْن  ا ا َتهلُْو  هوْ  یَُقه ا ا لَهُبْو  هوْ  یُصه عه  ا هیِْدیِْهْم  ُتقهَطه  ا
هْرُجلُُهْم  ا ف   َمِْن  وه هوْ  ِخله   ِمنه  یُْنفهْوا ا
لِكه   اَْلهْرِض    نْيها ِف  ِخْزی   لهُهْم  ذَٰ  الَدُ
لهُهْم  ةِ  ِف  وه اب   اَْلَِٰخره ِظْيم    عهذه  عه

34. િમારા કાબ  કરિા પહલેા જો િે લોકો 
િૌબા કરી લે (િેમને આ સજા આપવામાું નદહ 

આવે) િમને જાણ હોવી જોઈએ કે અલ્લાહ ખબૂ 

જ માફ કરનાર અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

هْن  قهْبِل  ِمْن  تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله    تهْقِدُرْوا ا
   ْ ا  عهلههْْیِ هَنه  فهاعْلهمُْو  ه  ا ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
ن   َرهِحْيم 

35. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલાથી 
ડરિા રહો અને િેની તનકટિા શોિો અને િેના 
માગગમાું ત્જહાદ કરો, જેથી િમે સફળ થઈ જાવ. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا ا اّلَلَٰ ابْتهُغْو   وه
اِهُدْوا الْوهِسْيلهةه  اِلهْيهِ  ِبْيلِه   ِفْ  وهجه   سه

لَهُكْم   ُتْفلُِحْونه  لهعه

36. જે લોકો કાદફર છે, જો િેઓ િરિીમાું જે 

કુંઈ પણ છે િે બધ ું જ િેમની પાસે હોય અથવા 
િેના જેટલ ું જ બીજ ું હોય, અને જો િેઓ આ 

બધ ું જ આપી કયામિના દદવસે થનારા 
અઝાબથી છટકારો મેળવવા ઈચ્છે, િો પણ 

િેમની પાસેથી આ મ ક્તિદુંડ કબલૂ કરવામાું 
નદહ આવે. અને િેમને દ િઃખદાયી અઝાબ થશે. 

هَنه  لهوْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ا لهُهْم  ا   ِف  َمه
ِمثْلهه   اَْلهْرِض  ِمْيًعا َوه ه   جه عه   لِيهْفتهُدْوا مه

اِب  ِمْن  ِبه   مهةِ  یهْوِم  عهذه ا الِْقيَٰ له  مه   ُتُقبَِ
   ْ لهُهْم   ِمْٰنُ اب   وه هلِْيم   عهذه  ا
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37. આ લોકો ઇચ્છશે કે જહન્નમ માુંથી નીકળી 
જાય, પરુંત   િેઓ ક્યારેય િેમાુંથી નહીં નીકળી 
શકે, િેઓ માટે હુંમેશા કાયમ રહવેાવાળો 
અઝાબ હશે. 

هْن  یُِریُْدْونه  ا النَهارِ  ِمنه  یَهْخُرُجْوا ا مه  وه
ِرِجْيه  ُهْم  ا ؗ  ِبخَٰ لهُهْم   ِمْنهه اب   وه  عهذه

 َمُِقْيم  

38. ચોરી કરવાવાળો પ ર ર્ હોય અથવા સ્ત્રી 
બને્નનો હાથ કાપી નાખો, આ બદલો છે, જે 

િેમણે ક્ ગ, સજા અલ્લાહ િરફથી છે અને 

અલ્લાહ િઆલા જબરદસ્િ અને દહકમિવાળો 
છે. 

اِرُق  اِرقهةُ  وهالَسه ا وهالَسه ُعْو  هیِْدیهُهمها  فهاقْطه  ا
ٓاًءٌۢ  زه بها ِبمها جه ِ    َمِنه  نهكهاًَل  كهسه ُ   اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
ِزیْز   ِكْيم   عه  حه

39. પછી જે વયક્તિ આ ઝલ્મ કયાગ પછી િૌબા 
કરી લે અને પોિાની ઇસ્લાહ કરી લે િો 
અલ્લાહ િેની િૌબા કબલૂ કરી લે છે, િે ખરેખર 

ખબૂ જ માફ કરનાર અને રહમે કરવાવાળો છે. 

ْ  تهابه  فهمهْن  اهْصلهحه  ُظلِْمه   بهْعدِ  ِمنٌۢ   فهاَِنه  وه
ه  ه  اَِنه   عهلهْيِه    یهُتْوُب  اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم    غه
 

40. શ ું િમને ખબર નથી કે અલ્લાહ િઆલા 
માટે જ આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય છે, િે 

જેને ઇચ્છે સજા આપે અને જેને ઇચ્છે િેને માફ 

કરી દે, અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ 

િરાવે છે. 

هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا وَِٰت  ُملُْك  لهه   اّلَلَٰ مَٰ  الَسه
ُب   وهاَْلهْرِض    َذِ ْن  یُعه ٓاءُ  مه یهْغِفرُ  یَهشه   وه

ٓاُء    لِمهْن  ُ   یَهشه ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ ْ قهِدیْر    َشه
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41. હ ેપયગુંબર ! િમે િે લોકો માટે ઉદાસ ન 

થશો, જેઓ કૂફરમાું ભાગદોડ કરી રહ્યા છે, 

િેમના માુંથી કેટલાક િો એવા છે, જે જબાન 

વડે િો કહ ેછે કે અમે ઈમાન લાવયા, પરુંત   
િેઓના દદલ ઈમાન નથી લાવયા, અને કેટલાક 

યહદૂી લોકો પણ છે, જેઓ જૂઠ ગઢવા માટે કાન 

લગાવી રહ્યા છે, અને જેઓ િમારી પાસે નથી 
આવયા િેમના માટે િેઓ િમારી વાિ સાુંભળે 

છે, (અલ્લાહની દકિાબના) શલદોની જગ્યા 
નક્કી થઈ ગયા પછી િેની સમજ િી બદલી 
નાખે છે અને લોકોને કહિેા હોય છે કે જો આ 

પયગુંબર આ પ્રમાણે આદેશ આપે િો જ માની 
લેશો, નદહ િો ન માનશો અને જેને અલ્લાહ 

દફત્ના માું જ રાખવા માુંગે િો િેને અલ્લાહની 
પકડથી બચાવવા માટે કાુંઇ નથી કરી શકિા, 
અલ્લાહ િઆલા આવા લોકોના દદલોને પાક 

કરવા નથી માુંગિો, િેમના માટે દ તનયામાું 
અપમાન અને આલખરિમાું મોટો અઝાબ 

આપવામાું આવશે. 

ا ُسْوُل  یَٰ اهیَُهه   الَهِذیْنه  یهْحُزنْكه  َله  الَره
اِرُعْونه  ا الَهِذیْنه  ِمنه  الُْكْفرِ  ِف  یُسه   قهالُْو 

نَها مه لهْم  ِباهفْوهاِهِهْم  اَٰ ۬   ُتْؤِمْن  وه   قُلُْوبُُهْم ۛ
ِمنه  ۬   الَهِذیْنه  وه مََُٰعْونه   ههادُْوا ۛ   لِلْكهِذِب   سه

مََُٰعْونه  ِریْنه    لِقهْوم   سه خه   یهاْتُْوكه    لهْم   اَٰ
فُْونه  َرِ ْ  الْكهِلمه  یُحه وهاِضِعه     بهْعدِ  ِمنٌۢ   مه
ا اُْوتِیُْتْم  اِْن  یهُقْولُْونه  ذه اِ  فهُخُذْوهُ  هَٰ   ْن وه

ُرْوا    ُتْؤتهْوهُ  لَهْم  ْن   فهاْحذه مه ُ  یَُِرِد  وه   اّلَلَٰ
ْ  فِْتنهتهه   ِ  ِمنه  لهه   تهمِْلكه  فهله ْيـ ًا    اّلَلَٰ   شه
َٰٓى ِكه  ُ  یُِردِ  لهْم  الَهِذیْنه  اُول هْن  اّلَلَٰ ره  ا َهِ  یَُطه
نْيها ِف  لهُهْم   قُلُْوبهُهْم    ۬   الَدُ لهُهْم   ِخْزی      وه

ةِ  ِف  اب   اَْلَِٰخره ِظْيم   عهذه  عه
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42. આ લોકો જૂઠી વાિો ગઢવા માટે જાસસૂી 
કરે છે, (િે તસવાય) હરામ ખાવાવાળા પણ છે, 

જો આ લોકો િમારી પાસે આવે િો િમને 

અતિકાર છે, ઇચ્છો િો િેઓ માટે ન્યાય કરો, 
નહીં િો િેઓને ટાળી દો, અને જો િમે મોઢ ું 
ફેરવી લેશો િો પણ આ લોકો િમને ક્યારેય 

કોઇ ન કસાન નથી પહોંચાડી શકિા અને જો 
િમે ન્યાય કરો િો િેઓમાું ન્યાય સાથે ફેંસલો 
કરો, તન:શુંક ન્યાય કરનારાઓ ને અલ્લાહ 

મ હલબિ પસુંદ કરે છે. 

مََُٰعْونه  ََٰلُْونه  لِلْكهِذِب  سه هك ْحِت    ا   فهاِْن   لِلَسُ
ٓاُءْوكه  ْ  فهاْحكُْم  جه ُ هوْ  بهْيٰنه هْعِرْض  ا  ا
   ْ ْٰنُ اِْن   عه ْ  ُتْعِرْض  وه ْ  عهْٰنُ  فهله
ْوكه  ْيـ ًا    یَهُضَرُ اِْن   شه كهمْته  وه   فهاْحكُْم  حه
 ْ ُ ه  اَِنه   ِبالِْقْسِط    بهْيٰنه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ

 الْمُْقِسِطْيه 

43. (આશ્ચયગની વાિ છે કે) િેઓ પાસે િૌરાિ 

હોવા છિાું, જેમાું અલ્લાહના આદેશો છે, કેવી 
રીિે િમને ન્યાય કરનારા બનાવે છે, ત્યાર 

પછી િેઓ આદેશોથી પણ ફરી જાય છે, ખરેખર 

આ લોકો ઈમાનવાળા નથી. 

مُْونهكه  وهكهْيفه  كَِ ُهُم  یُحه ىةُ  وهِعْنده   الَتهوْرَٰ
ا ِ  ُحكُْم  فِْيهه ْ  یهتهوهلَهْونه  ثَُمه  اّلَلَٰ  بهْعدِ  ِمنٌۢ
لِكه    ا    ذَٰ مه َٰٓى ِكه  وه ن  اُول  ِبالْمُْؤِمِنْيه
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44. અમે િૌરાિ ઉિારી છે, જેમાું દહદાયિ અને 

પ્રકાશ છે, િેં પ્રમાણે જ અલ્લાહના પયગુંબરો 
િે લોકોના ફેસલા કરિા હિા, જેઓ યહદૂી 
બની ગયા હિા, અને પરહજેગાર લોકો િેમજ 

આલલમો પણ (િૌરાિ મ જબ જ ફેંસલો કરિા 
હિા), કારણકે િેઓને અલ્લાહની દકિાબની 
સ રક્ષા માટે જવાબદાર બનાવવામાું આવયા 
હિા અને િેઓ િે દકિાબ સત્ય હોવાના સાક્ષી 
પણ આપિા હિા, એટલા માટે િમે લોકોથી ન 

ડરશો પરુંત   મારાથી જ ડરો, અને મારી 
આયિોને નજીવી દકિંમિના બદલામાું વેંચી ન 

નાખો, અને જે લોકો અલ્લાહએ આપેલ આદેશો 
મ જબ તનણગય ન કરે, િો િે જ કાદફર છે. 

نَها   لْنها اِ هنْزه ىةه  ا ا الَتهوْرَٰ نُوْر     ُهًدی فِْيهه   وه
ا یهْحكُُم  هْسلهمُْوا الَهِذیْنه  النَهِبيَُْونه  ِبهه  ا
بََِٰنَيُْونه  ههادُْوا لِلَهِذیْنه  الَره ا وهاَْلهْحبهارُ   وه  ِبمه

ِب  ِمْن  اْسُتْحِفُظْوا  ِ  ِكتَٰ هانُْوا اّلَلَٰ ك   عهلهْيهِ  وه
ٓاءه    ُوا فهله   ُشههده ْوِن  النَهاسه  تهْخشه  وهاْخشه

ْوا وهَله  ُ همهًنا  ِباَٰیَِٰتْ  تهْشَته ْن   قهِلْيًل    ث مه  لَهْم  وه
له  ِبمها   یهْحكُْم  هنْزه ُ  ا َٰٓى ِكه  اّلَلَٰ   ُهُم  فهاُول

 الْكَِٰفُرْونه 

45. િેમના માટે અમે િૌરાિમાું આ વાિ નક્કી 
કરી દીિી હિી કે પ્રાણના બદલામાું પ્રાણ, 

આંખના બદલામાું આંખ, નાકના બદલામાું 
નાક, કાનના બદલામાું કાન, દાુંિના બદલામાું 
દાુંિ અને જખમોનો બરાબર બરાબર બદલો 
રહશેે, પછી જે વયક્તિ િેને માફ કરી દે િો, િે 

િેના માટે કફ્ફારો (પ્રાયતશ્ચિ) છે. અને જે લોકો 
અલ્લાહએ આપેલ આદેશ મ જબ ફેંસલો ન કરે 

િો આવા જ લોકો જાલલમ છે. 

ْ  وهكهتهْبنها ا   عهلههْْیِ هَنه  فِْيهه   النَهْفسه  ا
ْيه وه   ِبالنَهْفِس    ْيِ  الْعه   وهاَْلهنْفه   ِبالْعه
َنه  ِباَْلُذُِن  وهاَْلُذُنه  ِباَْلهنِْف    وهالَسِ
َنِ    اص     وهالُْجُرْوحه   ِبالَسِ   فهمهْن   قِصه
قه  َده ة   ِبه   تهصه َفهاره ْن   لَهه     فهُهوهكه مه   لَهْم  وه
له  ِبمها   یهْحكُْم  هنْزه ُ  ا َٰٓى ِكه  اّلَلَٰ   ُهُم  فهاُول

لِمُْونه   الَظَٰ
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46. અને અમે િે પયગુંબરો પછી િેમની 
પાછળ ઈસા લબન મરયમને મોકલ્યા, જે 

પોિાના પહલેાની દકિાબ એટલે કે િૌરાિની 
પ ષ્ટટ કરનારા હિા અને અમે િેમને ઈંજીલ 

આપી, જેમાું પ્રકાશ અને સત્ય માગગદશગન હત ું 
અને િે (ઈંજીલ) પોિાના પહલેાની દકિાબ 

િૌરાિની પ ષ્ટટ કરિી હિી અને પરહજેગાર 

માટે િેમાું સ્પટટ તશખામણ અને સત્ય 

માગગદશગન હત ું. 

قهَفهیْنها هاِرِهْم  عهلَٰ   وه ث  ابِْن  ِبِعْيسه  اَٰ
ْریهمه  قًا مه َدِ یْهِ  بهْيه  لَِمها ُمصه  ِمنه  یهده
ىِة  هُ  الَتهوْرَٰ تهیْنَٰ اَٰ  ُهًدی فِْيهِ  اَْلِنِْجْيله  وه
نُوْر     قًا  وه َدِ ُمصه یْهِ  بهْيه  لَِمها وه   ِمنه  یهده

ىةِ  ةً  وهُهًدی الَتهوْرَٰ ْوِعظه مه  لَِلْمَُتهِقْيه   وه

47. અને ઈંજીલ વાળાઓ માટે પણ જરૂરી છે કે 

અલ્લાહ િઆલાએ જે કુંઈ ઈંજીલમાું આદેશો 
આપ્યા છે, િે જ પ્રમાણે તનણગય કરે, અને જે 

અલ્લાહ િઆલાએ આપેલ આદેશ મ જબ 

તનણગય ન કરે િો આ લોકો જ અવજ્ઞાકારી લોકો 
છે. 

لْيهْحكُْم  هْهُل  وه له  ِبمها   اَْلِنِْجْيِل  ا هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
ْن   فِْيِه    مه له  ِبمها   یهْحكُْم  لَهْم  وه هنْزه ُ  ا   اّلَلَٰ

َٰٓى ِكه  ِسُقْونه  ُهُم  فهاُول  الْفَٰ
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48. અને અમે િમારી િરફ સાચી દકિાબ 

(ક રઆન) ઉિારી છે, જે પોિાના કરિા 
પહલેાની દકિાબોની પ ષ્ટટ કરે છે અને િે 

(દકિાબો)ની સ રક્ષા પણ કરે છે, એટલા માટે 

િમે િેઓની અંદર અંદરની બાબિોમાું 
અલ્લાહએ ઉિારેલી દકિાબ મ જબ જ તનણગય 

કરો, જ્યારે િમારી પાસે સત્ય આવી ગ્ ું છે િો 
સત્યથી હટીને િેઓની મનેચ્છાઓની પાછળ ન 

જાઓ, િમારા માુંથી પ્રત્યેક માટે એક કાનનૂ 

અને રસ્િો નક્કી કરી દીિો છે, જો અલ્લાહની 
ઇચ્છા હોિ િો િમને બિાને એક જ જૂથ 

બનાવી દેિ, પરુંત   િેની ઇચ્છા છે કે જે િમને 

આપ્્ ું છે િેમાું િમારી કસોટી કરે. િમે 

સદકાયો િરફ ઉિાવળ કરો, િમારે સૌએ 

અલ્લાહ િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે, પછી િે 

(અલ્લાહ) િમને િે દરેક વસ્ત ની જાણ આપશે 

જેમાું િમે મિભેદ કરિા હિા. 

لْنها   هنْزه ا َقِ  الِْكتَٰبه  اِلهْيكه  وه قًا ِبالْحه َدِ   ُمصه
یْهِ  بهْيه  لَِمها ِب  ِمنه  یهده ْيِمًنا الِْكتَٰ ُمهه   وه

ْ  فهاْحكُْم  عهلهْيهِ  ُ له  ِبمها   بهْيٰنه هنْزه ُ  ا  وهَله  اّلَلَٰ
هْهوهٓاءهُهْم  تهتَهِبعْ  مَها ا ٓاءهكه  عه َقِ    ِمنه  جه   الْحه
لْنها لِكَُل   عه اًجا    ِمْنُكْم  جه ِمْنهه ًة َوه   ِشْرعه
لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه لهُكْم   اّلَلَٰ عه ةً   لهجه ًة َوهاِحده اَُمه

َِٰكْن  ل ا   ِفْ  لَِیهْبلُوهُكْم   َوه ىكُْم  مه تَٰ   اَٰ
ِت    فهاْستهِبُقوا ْْیَٰ ِ  اِله   الْخه ْرِجُعكُْم  اّلَلَٰ  مه
ِمْيًعا ُئكُْم  جه   فِْيهِ  ُكنُْتْم  ِبمها فهُينهَبِ

 تهْختهِلُفْونه  

49. અને જ્યારે િમે િે લોકોની વચ્ચે તનણગય 

કરો િો અલ્લાહએ આપેલ આદેશ મ જબ જ 

તનણગય કરો, અને િે વાિથી સચેિ રહજેો કે જે 

આદેશ અલ્લાહએ િમારી િરફ ઉિાયાગ છે, 

િેનાથી અથવા િેના થોડાક ભાગથી િમને 

ફેરવી ન દે. અને જો આ લોકો આ વાિોથી મોઢ ું 
ફેરવે િો જાણી લો કે અલ્લાહ િેમને એમના 
કેટલાક ગ નાહોની સજા આપવા ઈચ્છે છે, 

ખરેખર િેમના માુંથી ઘણા અવજ્ઞાકારી લોકો 
છે. 

هِن  ا ْ  اْحكُْم  وه ُ له  ِبمها   بهْيٰنه هنْزه ُ  ا   وهَله  اّلَلَٰ
هْهوهٓاءهُهْم  تهتَهِبعْ  ْرُهْم  ا هْن  وهاْحذه  ا

ْ  یَهْفتُِنْوكه  نٌۢ ا   بهْعِض  عه له  مه هنْزه ُ  ا   لهْيكه   اِ  اّلَلَٰ
لَهْوا فهاِْن  ا فهاعْلهْم  تهوه هنَهمه ُ  یُِریُْد  ا هْن  اّلَلَٰ  ا

 ْ ُ اَِنه   ذُنُْوِبِهْم    ِببهْعِض  یَُِصْيُبه ا وه ِثْْیً   كه
ِسُقْونه  النَهاِس  َمِنه   لهفَٰ
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50. શ ું આ લોકો ફરીવાર અજ્ઞાનિાનો તનણગય 

ઇચ્છે છે ? યકીન કરનારાઓ માટે અલ્લાહથી 
બહિેર તનણગય કરનાર કોઈ નથી હોઈ શકત ું. 

هفهُحكْمه  اِهِلَيهةِ  ا مهْن   یهْبُغْونه    الْجه   وه
ُن  ِ  ِمنه  اهْحسه ن  لَِقهْوم   ُحكْمًا اّلَلَٰ  یَُْوقُِنْونه

51. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમે યહદૂી અને 

નસ્રાનીઓને તમત્ર ન બનાવો, આ િો એક-

બીજાના જ તમત્રો છે, િમારા માુંથી જે વયક્તિ 

પણ િેઓ માુંથી કોઇની સાથે તમત્રિા રાખશે, િે 

તન:શુંક િેઓ માુંથી છે, અત્યાચારીઓને 

અલ્લાહ િઆલા ક્યારેય દહદાયિ નથી 
આપિો. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  الْيهُهْوده  تهَتهِخُذوا َله  اَٰ
ی رَٰ  ۬   وهالنَهصَٰ هْولِيهٓاءه ر هْولِيهٓاءُ  بهْعُضُهْم   ا   ا

ْن   بهْعض     مه لَهُهْم  وه َهه   َمِْنُكْم  یَهتهوه   فهاِن
   ْ ه  اَِنه   ِمْٰنُ   الْقهْومه  یهْهِدی َله  اّلَلَٰ

لِِمْيه   الَظَٰ

52. િમે જોશો કે જેઓના દદલોમાું (તનફાકની) 
લબમારી છે િે દોડી દોડીને િેઓમાું (યહદૂીઓ 

અને નસ્રાનીઓ સાથે) ઘ સી રહ્યા છે અને કહ ેછે 

કે અમને ભય છે, એવ ું ન થાય કે કોઇ આફિ 

અમારા પર આવી જાય, શક્ય છે કે અલ્લાહ 

િઆલા (મોતમનોને) તવજય અપાવે, અથવા િો 
પોિાની પાસેથી કોઇ બીજી વસ્ત  લાવે, પછી 
િો આ લોકો પોિાના હૃદયોમાું છૂપી વાિો પર 

શરમાવા લાગશે. 

هی  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  فهَته
اِرُعْونه  ْ  یَُسه هْن  نهْخَشَٰ   یهُقْولُْونه  فهِْْیِ   ا

ة     نهاُتِصْيبه  ُ  فهعهسه   دهٓاى ِره هْن  اّلَلَٰ ه  ا   یَهاِْٰت
هوْ  ِبالْفهْتِح  هْمر   ا   فهُيْصِبُحْوا  ِعْنِده   َمِْن  ا
ا   عهلَٰ  ْوا مه َرُ هسه ْ   ا هنُْفِسِهْم  ِف ِدِمْيه   ا  نَٰ

53. અને ઈમાનવાળાઓ કહશેે શ ું આ જ િે 

લોકો છે, જેઓ અલ્લાહ િઆલાના નામની 
ઘણી કસમો ખાઈ કહ ેછે કે અમે િમારી સાથે છે 

િેઓના કાયો વયથગ થઇ ગયા િેમજ િેઓએ 

ન કસાન જ ઉઠાવ્ ું. 

یهُقْوُل  ا الَهِذیْنه  وه ُنْو  مه ءِ  اَٰ ههَٰ ُؤاَله   الَهِذیْنه  ا
مُْوا ِ  اهقْسه ْهده  ِباّلَلَٰ هیْمهانِِهْم    جه نَهُهْم   ا   اِ
كُْم    ْت   لهمهعه ِبطه هْعمهالُُهْم  حه  فهاهْصبهُحْوا ا
ِسِریْنه   خَٰ
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54. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમારા માુંથી જે 

વયક્તિ પોિાના દીનથી ફરી જાય, િો અલ્લાહ 

િઆલા નજીક માુંજ એવી કોમ લાવશે, જેમને 

અલ્લાહ પસુંદ કરિો હશે અને િેઓ પણ 

અલ્લાહને પસુંદ કરિા હશે, િે મ સલમાનો પર  

નમ્રિા દાખવનારા હશે, અને કાદફરો માટે 

સખિ હશે, અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ કરશે 

અને કોઇ તનિંદા કરનાર ની તનિંદાની પરવાહ 

પણ નહીં કરે, આ અલ્લાહ િઆલાની કૃપા છે, 

િે જેને ઇચ્છે, આપી દે, અલ્લાહ િઆલા 
આવરી લેનાર, જબરદસ્િ જ્ઞાનવાળો છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ْن  اَٰ  ِمْنُكْم  یَهْرتهَده  مه
ْن  ْوفه  ِدیِْنه   عه ُ  یهاِْٰت  فهسه   ِبقهْوم   اّلَلَٰ

 ْ ُ یُِحبَُْونهه      یَُِحَُبُ هِذلَهة    وه   الْمُْؤِمِنْيه  عهله  ا
ة   هِعَزه اِهُدْونه   الْكَِٰفِریْنه ؗ  عهله  ا   ِفْ  یُجه
ِبْيِل  ِ  سه افُْونه  وهَله   اّلَلَٰ ةه  یهخه ى ِم     لهْومه   اَله
لِكه  ِ  فهْضُل  ذَٰ ْن  یُْؤتِْيهِ  اّلَلَٰ ٓاُء    مه ُ   یَهشه  وهاّلَلَٰ
 عهِلْيم   وهاِسع  

55. (હ ેઇમાનવાળોએ!) િમારો તમત્ર અલ્લાહ 

પોિે છે અને િેના પયગુંબર છે અને 

ઈમાનવાળાઓ છે, જે નમાઝોને કાયમ કરે છે 

અને ઝકાિ આપે છે અને િેઓ રૂક અ 

કરનારાઓ છે. 

نَهمها لَِيُُكُم  اِ ُ  وه ُسْولُه   اّلَلَٰ الَهِذیْنه   وهره  وه
ُنوا مه َٰ  یُِقْيمُْونه  الَهِذیْنه  اَٰ ل یُْؤُتْونه  وةه الَصه  وه
وةه  كَٰ ِكُعْونه  وهُهْم  الَزه  رَٰ

56. અને જે વયક્તિ અલ્લાહ િઆલા અને િેના 
પયગુંબર અને મ સલમાનો સાથે તમત્રિા કરશે, 

(િે લોકો ભરોસો રાખે કે) અલ્લાહ િઆલાન ું 
જૂથ જ તવજય પામશે. 

ْن  مه َله  وه ه  یَهتهوه ُسْولهه   اّلَلَٰ الَهِذیْنه  وهره ُنْوا  وه مه  اَٰ
ِ  ِحْزبه  فهاَِنه  ن  ُهُم  اّلَلَٰ ِلُبْونه  الْغَٰ

57. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િે લોકો સાથે તમત્રિા 
ન કરો, જે લોકોને િમારા કરિા પહલેા દકિાબ 

આપવામાું આવી હિી, િેમના માુંથી અને 

કાદફરો માુંથી એવા લોકોને તમત્ર ન બનાવો, 
જેઓ િમારા દીનને ઠઠ્ઠામશ્કરી બનાવી બેઠા 
છે, અને   જો િમે ઈમાનવાળા હોવ િો અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરિા રહો. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   الَهِذیْنه  تهَتهِخُذوا َله  اَٰ
ُذْوا تَهخه لهِعًبا ُهُزًوا ِدیْنهُكْم  ا   َمِنه  وه
 قهْبِلُكْم  ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه 
الُْكَفهاره  هْولِيهٓاءه    وه تَهُقوا  ا ا ه  وه  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ
  َمُْؤِمِنْيه 
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58. અને જ્યારે િમે નમાઝ માટે પોકારો છો િો 
િેઓ િેને ઠઠ્ઠામશ્કરી અને રમિ બનાવી લે છે, 

િેન ું કારણ એ છે કે િેઓ મખૂગ લોકો છે. 

اِذها َٰوةِ  اِله  نهادهیُْتْم  وه ل ُذْوهها الَصه تَهخه  ا
لهِعًبا    ُهُزًوا لِكه   وه َهُهْم  ذَٰ   ََله  قهْوم   ِباهن

 یهْعِقلُْونه 

59. િમે કહી દો હ ેઅહલે દકિાબ ! િમે અમારી 
સાથે ફકિ એટલા માટે જ શત્ર િા રાખો છો કે 

અમે અલ્લાહ િઆલા પર અને જે કુંઈ પણ 

અમારી િરફ ઉિારવામાું આવ્ ું છે અને જે કુંઈ 

પણ આ પહલેા ઉિારવામાું આવ્ ું હત ું, િેના 
પર ઈમાન લાવયા છે અને એટલા માટે પણ કે 

િમારા માુંથી ઘણા લોકો તવદ્રોહી છે. 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل    اََِله   ِمنَها   تهْنِقمُْونه  ههْل  الِْكتَٰ
هْن  نَها ا مه ِ  اَٰ ا   ِباّلَلَٰ مه ُنِْزله  وه ا   اِلهیْنها ا مه ُنِْزله  وه  ا
هَنه   قهْبُل    ِمْن  ا ُكْم  وه ْكثهره ه  فَِٰسُقْونه   ا

60. િમે કહી દો કે શ ું હ ું િમને ન જણાવ ું કે િેના 
કરિા પણ વિારે ખરાબ ફળ પામનાર અલ્લાહ 

િઆલાની નજીક કોણ છે ? િેઓ, જેમના પર 

અલ્લાહ િઆલાએ લઅનિ (દફટકાર) કરી 
અને જેમના પર િે ગ સ્સે થયો અને િેઓ માુંથી 
કેટલાકને વાુંદરા અને ડ ક્કર બનાવી દીિા અને 

જે લોકોએ ખોટા િાગિૂની બુંદગી કરી, આ જ 

લોકો ખરાબ દરજ્જાવાળા છે અને આ જ લોકો 
સત્યમાગગથી ઘણા જ પથભ્રટટ થઇ ગયા છે. 

ُئكُْم  ههْل  قُْل  ُنهَبِ َر   ا لِكه  َمِْن  ِبشه ثُْوبهةً  ذَٰ  مه
ِ    ِعْنده  ْن   اّلَلَٰ نههُ  مه ُ  لَهعه ِضبه  اّلَلَٰ  عهلهْيهِ   وهغه

له  عه ُ  وهجه دهةه  ِمْٰنُ نهاِزیْره  الِْقره  وهالْخه
بهده  اُغْوته    وهعه َٰٓى ِكه   الَطه َر   اُول كهانًا   شه َمه
َلُ  ْن  َوهاهضه وهٓاءِ  عه ِبْيِل  سه  الَسه

61. અને જ્યારે િમારી પાસે આવે છે િો કહ ેછે 

કે અમે ઈમાન લાવયા, જો કે િેઓ આવયા ત્યારે 

પણ કાદફર હિા અને જ્યારે ગયા ત્યારે પણ 

કાદફર જ હિા, અને જે કુંઈ િેઓ છપાવી રહ્યા 
છે, િેને અલ્લાહ િઆલા સારી રીિે જાણે છે. 

اِذها ٓاُءْوُكْم  وه نَها قهالُْو ا جه مه لُْوا وهقهْد  اَٰ   دَهخه
ُجْوا قهْد  وهُهْم  ِبالُْكْفرِ  ره ُ   ِبه     خه   وهاّلَلَٰ
هعْلهُم  هانُْوا ِبمها ا  یهْكُتمُْونه  ك
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62. િમે જોશો કે િેઓ માુંથી વધ  પડિા લોકો 
ગ નાહ, અત્યાચાર અને હરામ માલ ખાવાની 
િરફ લપકી રહ્યા છે, જે કુંઈ પણ આ લોકો કરી 
રહ્યા છે િે અત્યુંિ ખોટા કાયો છે. 

ی ا وهتهرَٰ ِثْْیً ْ  كه اِرُعْونه  َمِْٰنُ   ِف  یُسه
الُْعْدوهاِن  اَْلِثِْم  هكِْلِهُم  وه ا ْحته    وه   الَسُ
ا لهِبْئسه  هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

63. િેઓને િેમના સદાચારી લોકો િથા 
િેમના આલલમો જ ઠ્ઠી વાિો કહવેાથી અને હરામ 

વસ્ત ઓ ખાવાથી કેમ નથી રોકિા ? તન:શુંક 

ખરાબ કાયગ છે, જે આ લોકો કરી રહ્યા છે. 

هُىُ  لهْو َله  بََِٰنَيُْونه  یهْنهَٰ ْن  وهاَْلهْحبهارُ  الَره   عه
هكِْلِهُم  اَْلِثْمه  قهْولِِهُم  ا ْحته    وه  لهِبْئسه   الَسُ

ا هانُْوا مه  یهْصنهُعْونه  ك

64. અને યહદૂીઓએ કહ્ ું કે અલ્લાહ િઆલાના 
હાથ બુંિાયેલા છે, િેઓના જ હાથ બુંિાયેલા છે 

અને િેઓની આ વાિના કારણે િેઓ પર 

લઅનિ કરવામાું આવી, પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલાના બને્ન હાથ ખ લ્લા છે જેવી રીિે ઇચ્છે 

છે ખચગ કરે છે અને જે કુંઈ િમારી િરફ િમારા 
પાલનહાર િરફથી અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું 
છે, િેણે િેઓ માુંથી વિારે પડિા લોકોને 

(દહદાયિના બદલામાું) કૂફર અને તવદ્રોહ 

કરવામાું આગળ વિારી દીિા, (જેના કારણે) 
અમે િેઓની અંદરોઅંદર જ કયામિ સ િી 
શત્ર િા અને કપટ નાુંખી દીિો, જ્યારે પણ આ 

લોકો ્ ધ્િ કરવા માટે આગ ભડકાવવા લાગ ે

છે િો અલ્લાહ િઆલા િેને હોલવી નાુંખે છે, 

આ લોકો શહરેમાું ફસાદ ફેલાવિા રહ ેછે અને 

અલ્લાહ િઆલા ફસાદીને પસુંદ નથી કરિો. 

قهالهِت  ِ  یهُد  الْيهُهْودُ  وه ْغلُْولهة     اّلَلَٰ   غُلَهْت   مه
هیِْدیِْهْم  لُِعُنْوا ا هُ  بهْل   قهالُْوا    ِبمها وه   یهدَٰ

   ِ تَٰ ْبُسْوطه ٓاُء    كهْيفه  یُْنِفُق   مه   یهشه
َنه  لهيهِزیْده ا وه ِثْْیً ْ  كه ا   َمِْٰنُ ُنِْزله  َمه  اِلهْيكه  ا

بَِكه  ِمْن  هلْقهیْنها  ُطْغيهانًا َوهُكْفًرا    َره ا  وه
 ُ ُ اوهةه  بهْيٰنه ده ٓاءه  الْعه الْبهْغضه   یهْوِم  اِلَٰ  وه
مهِة    هْوقهُدْوا كُلَهمها    الِْقيَٰ ْرِب  نهاًرا ا  لَِلْحه
اههها هْطفه ُ    ا ْونه   اّلَلَٰ یهْسعه   اَْلهْرِض  ِف  وه
ادًا    ُ   فهسه  الْمُْفِسِدیْنه  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ
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65. અને જો આ દકિાબવાળાઓ ઈમાન લઇ 

આવે, અને ડરવા લાગે િો અમે િેઓના દરેક 

ગ નાહને માફ કરી દઇશ ું અને અમે ચોક્કસપણે 
િેઓને રાહિ અને આરામવાળી જન્નિોમાું 
પ્રવેશ આપીશ ું.. 

لهوْ  هَنه  وه ِب  اهْهله  ا ُنْوا  الِْكتَٰ مه تَهقهْوا اَٰ ا   وه
ْ  لهكهَفهْرنها اَٰتِِهْم  عهْٰنُ َيِ ْ  سه ُ لْٰنَٰ هدْخه   وهَله
نََِٰت   النَهِعْيِم  جه

66. અને જો આ લોકો િૌરાિ અને ઈંજીલ અને 

િેઓની િરફ જે કુંઈ પણ અલ્લાહ િઆલા 
િરફથી અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું છે, િેઓન ું 
અન સરણ કરિા િો આ લોકો પોિાના ઉપર 

નીચેથી રોજી પામિા અને ખાિા, એક જૂથ િો 
િેઓ માુંથી (દીન બાબિે) સાવચેિી 
રાખનારાઓન ું છે, િેઓ માુંથી   વિારે પડિા 
લોકો ખરાબ કાયો કરે છે. 

لهوْ  هنَهُهْم  وه هقهاُموا ا ىةه  ا   وهاَْلِنِْجْيله  الَتهوْرَٰ
ا   مه ُنِْزله  وه ْ  ا بَِِهْم  َمِْن  اِلههْْیِ هلُْوا َره هك  ِمْن  َله

ِمْن  فهْوقِِهْم  هْرُجِلِهْم    تهْحِت  وه ْ   ا  ِمْٰنُ
ة     اَُمهة   ِثْْی    َمُْقتهِصده ْ  وهكه ٓاءه  َمِْٰنُ ا سه   مه

ن   یهْعمهلُْونه

67. હ ેપયગુંબર ! જે કુંઈ પણ િમારી િરફ 

િમારા પાલનહાર િરફથી અવિદરિ કરવામાું 
આવ્ ું છે, િે લોકો સ િી પહોંચાડી દો, જો િમે 

આવ ું ન ક્ ગ િો િમે અલ્લાહની પયગુંબરીનો 
હક અદા ન કયો, અને િમને અલ્લાહ િઆલા 
લોકોથી બચાવી લેશે, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
કાદફરોને સત્યમાગગ નથી બિાવિો. 

ا ُسْوُل  یَٰ اهیَُهه ا   بهلَِغْ  الَره ُنِْزله  مه  ِمْن  اِلهْيكه  ا
بَِكه    اِْن   َره ْل  لَهْم  وه الهتهه     بهلَهْغته  فهمها تهْفعه   ِرسه
 ُ ه  اَِنه   النَهاِس    ِمنه  یهْعِصمُكه  وهاّلَلَٰ   َله  اّلَلَٰ
 الْكَِٰفِریْنه  قهْومه الْ یهْهِدی
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68. િમે કહી દો કે હ ેઅહલે દકિાબ ! જ્યાું સ િી 
િમે િૌરાિ અને ઈંજીલ િેમજ જે કુંઈ િમારી 
િરફ િમારા પાલનહારે અવિદરિ ક્ ગ છે, િેન ું 
અન સરણ નહી કરો, િો િમે દીનના કોઈ માગગ 
પર નથી, અને જે કુંઈ િમારી િરફ િમારા 
પાલનહાર િરફથી અવિદરિ કરવામાું આવ્ ું 
છે, િે િેઓ માુંથી વિારે પડિા લોકોના 
અત્યાચાર અને ઇન્કાર કરવામાું વિારો કરી 
દેશે, િો િમે િે કાદફરો માટે તનરાશ ન થશો. 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل  ء   عهلَٰ  لهْسُتْم  الِْكتَٰ ْ   َشه
َتَٰ  ىةه  ُتِقْيمُوا حه ا    وهاَْلِنِْجْيله  الَتهوْرَٰ مه   وه
ُنِْزله  بَُِكْم    َمِْن  اِلهْيُكْم  ا َنه   َره لهيهِزیْده   وه
ا ِثْْیً ْ  كه ا   َمِْٰنُ ُنِْزله  َمه بَِكه  ِمْن  اِلهْيكه  ا  َره

  الْقهْوِم  عهله  تهاْسه  فهله   ُطْغيهانًا َوهُكْفًرا   
 الْكَِٰفِریْنه 

69. જે લોકો ઈમાન લાવયા છે, અથવા યહદૂી છે 

અથવા િો સાબી છે અથવા નસરાની હોય 

િેઓ માુંથી જે કોઈ (સાચા દદલથી) અલ્લાહ 

પર અને કયામિના દદવસ પર ઈમાન લાવશે 

અને સત્કાયગ કરશે િો િેઓને ન િો કોઇ પણ 

જાિનો ભય હશે અને ન િો િેઓ તનરાશ થશે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  ههادُْوا وه
ِبـ ُْونه  ی  وهالَصَٰ رَٰ ْن  وهالنَهصَٰ مهنه  مه ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  الًِحا ِمله وهعه  اَْلَِٰخرِ  وه ْوف   فهله  صه   خه
 ْ نُْونه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه

70. અમે ખરેખર બની ઇસ્રાઇલ પાસેથી 
મજબિૂ વચન લીધ ું હત ું અને િેઓ િરફ 

પયગુંબરોને પણ મોકલ્યા હિા , પરુંત   જ્યારે 

કોઈ પયગુંબર િેઓની પાસે િે આદેશો લઇને 

આવયા, જે િેઓની મનેચ્છાઓની તવરોિમાું 
હિા, િો િેઓએ િેઓના એક જૂથને ઝઠલાવયા 
અને એક જૂથને કિલ કરી નાખ્યા. . 

ْذنها لهقهْد  ٓاِءیْله  بهِنْ   ِمیْثهاقه  اهخه   اِْسره
لْنها   هْرسه ا ْ  وه ٓاءهُهْم   كُلَهمها  ُرُسًل    اِلههْْیِ   جه
 ٌۢ ُسْول  هنُْفُسُهْم    تهْهوَٰ ی َله  ِبمها ره   فهِریًْقا  ا
بُْوا َذه فهِریًْقا كه  یَهْقُتلُْونه   وه
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71. અને સમજી બેઠા કે કુંઈ જ પકડ નહીં થાય, 

બસ ! આંિળા, બહરેા બની ગયા, પછી અલ્લાહ 

િઆલાએ િેઓની િૌબા કબલૂ કરી, ત્યાર 

પછી પણ િેઓ માુંથી વધ  પડિા લોકો 
આંિળા, બહરેા થઇ ગયા, અલ્લાહ િઆલા 
િેઓના કાયોને ખબૂ સારી રીિે જોવાવાળો છે. 

ِسُبْو ا هََله  وهحه مُْوا فِتْنهة   ُكْونه ته  ا مَُْوا فهعه   وهصه
ُ  تهابه  ثَُمه  ْ  اّلَلَٰ مُْوا  ثَُمه  عهلههْْیِ مَُْوا عه   وهصه

ِثْْی   ْ    كه ُ   َمِْٰنُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ یهْعمهلُْونه   ِبمها بهِصْْی 
 

72. તન:શુંક િે લોકો કાદફર છે, જેઓએ કહ્ ું કે 

મસીહ ઈલને મરયમ જ અલ્લાહ છે, જો કે પોિે 

મસીહ ેિેઓને કહ્ ું હત ું કે હ ેબની ઇસ્રાઇલના ! 
અલ્લાહની જ બુંદગી કરો, જે મારો અને િમારા 
સૌનો પાલનહાર છે, કારણકે જે વયક્તિ અલ્લાહ 

સાથે તશકગ  કરે છે, અલ્લાહ િઆલાએ િેના પર 

જન્નિ હરામ કરી દીિી છે, િેઓન ું ઠેકાણ ું 
જહન્નમ જ છે અને પાપીઓની મદદ કરનાર 

કોઇ નહીં હોય. 

ا الَهِذیْنه  كهفهره  لهقهْد  ه  اَِنه  قهالُْو    اّلَلَٰ
ْریهمه    ابُْن  ُهوهالْمهِسْيُح   الْمهِسْيُح  وهقهاله   مه

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ه  اْعُبُدوا اِْسره ْ  اّلَلَٰ َبِ   ره
بَهُكْم    نَهه    وهره ْن  اِ ِ  یَُْشِرْك  مه   فهقهْد  ِباّلَلَٰ
مه  َره ُ  حه نَهةه  عهلهْيهِ   اّلَلَٰ ىهُ  الْجه اْوَٰ مه      النَهارُ  وه
ا مه لِِمْيه  وه ار   ِمْن  لِلَظَٰ هنْصه  ا

73. િે લોકો પણ સુંપણૂગ કાદફર બની ગયા, જે 

લોકોએ કહ્ ું અલ્લાહ ત્રણ માુંથી ત્રીજો છે, 

ખરેખર અલ્લાહ જ એકલો ઇલાહ છે, જો આ 

લોકો પોિાની આવી વાિોથી અળગા ન રહ્યા 
િો િેઓ માુંથી જે કાદફર રહ્યા િેઓને સખિ 

દ િઃખદાયી અઝાબ આપવામાું આવશે. 

ا الَهِذیْنه  كهفهره  لهقهْد  ه  اَِنه  قهالُْو  هالُِث   اّلَلَٰ   ث
َٰثهة     هل ا  ث مه َٰه   ِمْن  وه َٰه   اََِله   اِل اِْن   َوهاِحد      اِل   وه
مَها یهنْتهُهْوا لَهْم  َنه   یهُقْولُْونه  عه  الَهِذیْنه  لهيهمهَسه

ْ  كهفهُرْوا اب   ِمْٰنُ هلِْيم   عهذه  ا

74. આ લોકો અલ્લાહ િઆલા િરફ કેમ િૌબા 
નથી કરિા અને કેમ માફી નથી માુંગિા ? 

અલ્લાહ િઆલા િો ઘણો જ માફ કરનાર છે 

અને ઘણો જ દયાળુ છે. 

هفهله  ِ  اِله  یهُتْوبُْونه  ا یهْستهْغِفُرْونهه     اّلَلَٰ   وه
 ُ ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم    غه
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75. મસીહ ઈલને મરયમ ફતિ એક પયગુંબર 

છે, આ પહલેા પણ ઘણા પયગુંબરો આવી 
ગયા, િેમની માિા એક સાચી સ્ત્રી હિી, બને્ન 

મા-દીકરા ખાવાન ું ખાિા હિા, િમે જોશો કે 

કેવી રીિે અમે િેમની સમક્ષ પ રાવા મકૂીએ 

છીએ, પછી ધ્યાન િરો કે કેવી રીિે િેઓ ફરી 
રહ્યા છે ? 

ا ْریهمه  ابُْن  الْمهِسْيُح  مه ُسْول     اََِله  مه   قهْد   ره
لهْت  ُسُل    هِ قهْبِل   ِمْن  خه اَُمُه    الَرُ یْقهة     وه   ِصَدِ
هانها ِ  ك ُكلَٰ امه    یهاْ عه ُنُْظرْ   الَطه ُ  كهْيفه  ا   نُبهَيِ
نُْظرْ  ثَُمه  اَْلَٰیَِٰت  لهُهُم  هَنَٰ  ا  یُْؤفهُكْونه  ا

76. (હ ેપયગુંબર) ! િમે િેમને કહી દો કે શ ું 
િમે અલ્લાહને છોડીને િેની બુંદગી કરો છો, જે 

ન િો િમારા કુંઈ ન કસાનના માલલક છે અને ન 

િો કોઇ ફાયદાના, અલ્લાહ જ ખબૂ 

સાુંભળવાવાળો અને ખબૂ જાણવાવાળો છે. 

تهْعُبُدْونه  قُْل  ه ِ  دُْوِن   ِمْن  ا ا اّلَلَٰ  َله  مه
ًرا َوهَله  لهُكْم  یهمِْلُك  ُ   نهْفًعا    ضه   وهاّلَلَٰ

ِمْيعُ  ِلْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

77. િમે િેમને કહી દો કે હ ેઅહલે દકિાબ ! 

પોિાના દીનમાું ખોટી રીિે અતિરેક ન કરો 
અને િે લોકોની મનેચ્છાઓન ું અન સરણ ન કરો 
જે પહલેાથી ભટકી ગયેલા છે અને ઘણા લોકોને 

ભટકાવી પણ ચકૂયાું છે અને સત્યમાગગથી હટી 
ગયા છે. 

ِب  یَٰ اهْهله  قُْل    ِدیِْنكُْم  ِفْ  تهْغلُْوا َله  الِْكتَٰ
ْْیه  َقِ  غه ا وهَله  الْحه هْهوهٓاءه  تهتَهِبُعْو    قهْد  قهْوم   ا
لَُْوا لَُْوا قهْبُل  ِمْن  ضه اهضه لَُْوا وه ا َوهضه ِثْْیً   كه
ْن  وهٓاءِ  عه ِبْيِلن  سه  الَسه

78. બની ઇસ્રાઇલ માુંથી જે લોકો કાદફર બની 
ગયા, િેમના પર પર દાઉદ અને ઈસા લબન 

મરયમની જબાન વડે લઅનિ કરવામાું આવી, 
કારણ કે િેઓ અવજ્ઞાકારી કરી અને હદ વટાવી 
જનારા હિા. 

ْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  لُِعنه  ٓاِءیْله  بهِنْ   ِمنٌۢ   اِْسره
اِن  عهلَٰ  ْریهمه    ابِْن  وهِعْيسه  دهاو ده  لِسه   مه
لِكه  ْوا ِبمها ذَٰ صه هانُْوا عه ك  یهْعتهُدْونه  وه
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79. અંદર અંદર એક-બીજાને ખરાબ કાયોથી 
રોકિા ન હિા, જે િેઓ કરિા હિા,જે કુંઈ પણ 

આ લોકો કરિા હિા, તન:શુંક િે ઘણ ું જ ખરાબ 

કૃત્ય હત ું. 

هانُْوا ْن  یهتهنهاههْونه  َله  ك لُْوهُ    َمُْنكهر   عه   فهعه
ا لهِبْئسه  هانُْوا مه لُْونه  ك  یهْفعه

80. િેઓ માુંથી ઘણા પડિા લોકોને િમે જોશો 
કે િે કાદફરો સાથે તમત્રિા રાખે છે, જે કુંઈ 

િેઓએ િેમના માટે આગળ મોકલી રાખ્્ ું છે િે 

ઘણ ું જ ખરાબ છે કે િેના કારણે અલ્લાહ 

િઆલા િેઓથી નારાજ થયો અને િેઓ હુંમેશા 
અઝાબ માુંજ રહશેે. 

ی ا تهرَٰ ِثْْیً ْ  كه لَهْونه  َمِْٰنُ  الَهِذیْنه  یهتهوه
ا لهِبْئسه   كهفهُرْوا    ْت  مه مه   لهُهْم  قهَده

هنُْفُسُهْم  هْن  ا ِخطه  ا ُ  سه ْ  اّلَلَٰ ِف  عهلههْْیِ   وه
اِب  ذه لُِدْونه  ُهْم  الْعه  خَٰ

81. જો િેઓ અલ્લાહ િઆલા પર અને 

પયગુંબર પર અને જે કુંઈ િેમની િરફ 

ઉિારવામાું આવ્ ું છે, િેના પર ઈમાન 

લાવિા, િો કાદફરોને દોસ્િ ન બનાવિા, પરુંત   
િેઓ માુંથી ઘણા લોકો અવજ્ઞાકારી લોકો છે. 

لهوْ  هانُْوا وه ِ  یُْؤِمُنْونه  ك ا   وهالنَهِبَِ   ِباّلَلَٰ مه   وه
ُنِْزله  ا اِلهْيهِ  ا ُذْوُهْم  مه تَهخه هْولِيهٓاءه  ا  ا
َِٰكَنه  ل ا وه ِثْْیً ْ  كه  فَِٰسُقْونه   َمِْٰنُ

82. જે લોકો ઈમાન લાવયા છે િમે જોશો કે 

િેમની સાથે શત્ર િા રાખવામાું સૌથી વિારે 

યહદૂી અને મ શદરક લોકો છે અને જે લોકોએ 

કહ્ ું હત ું કે અમે નસરાની છે, િેઓને િમે 

મ સલમાનો સાથે મ હલબિ િરાવવામાું નજીક 

જોશો, કારણકે િેમનામાું ઈબાદિ કરનાર 

આલલમ અને પરહજેગાર લોકો છે. અને િેઓ 

ઘમુંડી નથી. 

َنه  َده  لهتهِجده اوهةً  النَهاِس  اهشه َهِذیْنه  عهده   لَِل
ُنوا مه الَهِذیْنه  الْيهُهْوده  اَٰ ُكْوا    وه   اهْشره

َنه  لهتهِجده بهُهْم  وه هقْره َهِذیْنه  َمهوهدَهةً  ا ُنوا لَِل مه   اَٰ
ا الَهِذیْنه  ی    اِنَها قهالُْو  رَٰ لِكه   نهصَٰ   ِباهَنه  ذَٰ
 ْ یِْسْيه  ِمْٰنُ هنَهُهْم  قَِسِ  َله  وهُرْهبهانًا َوها

ْونه   یهْستهْكَِبُ



 

અલ માઈદહ 

 

208 

 

 المائدة 

83. - અને જે કુંઈ પયગુંબર િરફ ઉિારવામાું 
આવ્ ું છે, જ્યારે િેને સાુંભળે છે, િો િમે 

િેઓની આંખોને આંસ થી ભરેલી જૂઓ છો, 
એટલા માટે કે િેઓ સત્યને ઓળખી ગયા છે, 

િેઓ કહ ેછે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે 

ઈમાન લાવયા, જેથી ત ું અમાર ું નામ ગવાહી 
આપનાર લોકોમાું લખી દે . 

اِذها ِمُعْوا  وه ا   سه ُنِْزله  مه ُسْوِل  اِله  ا ی الَره   تهرَٰ 
 ْ ُ ْمِع  ِمنه  تهِفْيُض  اهْعُيٰنه ره  ِممَها الَده  فُْواعه

َقِ    ِمنه  بَهنها   یهُقْولُْونه   الْحه نَها ره مه ْكُتْبنها اَٰ  فها
ِهِدیْنه  مهعه   الَشَٰ

84. છેવટે અમે અલ્લાહ પર અને જે સત્ય 

અમારી પાસે આવી ગ્ ું છે, િેના પર ઈમાન 

કેમ ન લાવીએ? અને અમે િે વાિની આશા 
રાખીએ છીએ કે અમારો પાલનહાર અમને 

સદાચારી લોકોમાું કરી દેશે. 

ا مه ِ  نُْؤِمُن  َله  لهنها وه ا ِباّلَلَٰ مه نها وه ٓاءه   ِمنه  جه
َقِ    نهْطمهعُ   الْحه هْن  وه بَُنها یَُْدِخلهنها ا  مهعه  ره
لِِحْيه  الْقهْوِم   الَصَٰ

85. િેમની િે વાિને કારણે અલ્લાહ િેમને 

બગીચાઓ આપશે, જેની નીચે નહરેો વહી રહી 
હશે, જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે અને એહસાન 

કરવાવાળાઓનો આ જ બદલો છે. 

هابهُهُم  ُ  فهاهث نََٰت   قهالُْوا ِبمها اّلَلَٰ   تهْجِرْی  جه
ا ِمْن  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ   فِْيهه

لِكه  ٓاءُ  وهذَٰ زه  الْمُْحِسِنْيه  جه

86. અને જે લોકોએ કૂફર કયો અને અમારી 
આયિોને જ ઠલાવિા રહ્યા, િે લોકો જ જહન્નમી 
છે. 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه ا   وهكه َٰٓى ِكه  ِباَٰیَِٰتنه  اُول
ُب  ِحْيِمن  اهْصحَٰ  الْجه

87. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલાએ જે 

પતવત્ર વસ્ત ઓ િમારા માટે હલાલ કરી છે િેને 

હરામ ન કરો અને હદવટાવી ન નાખો, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા હદવટાવી જનારાઓને પસુંદ 

નથી કરિો. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُمْوا َله  اَٰ َرِ ِت  ُتحه یَِبَٰ   طه
ا   َله  مه هحه ُ  ا ه  اَِنه   تهْعتهُدْوا    وهَله  لهُكْم  اّلَلَٰ   اّلَلَٰ
 الْمُْعتهِدیْنه  یُِحَبُ  َله 
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88. અને અલ્લાહ િઆલાએ જે વસ્ત ઓ િમને 

આપી છે, િેમાુંથી હલાલ અને પતવત્ર વસ્ત ઓ 

ખાઓ અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો, 
જેના પર િમે ઈમાન િરાવો છો. 

زهقهُكُم  ِممَها وهكُلُْوا ُ  ره ًَٰل  اّلَلَٰ ل یًَِبا  حه   طه
تَهُقوا ا ه  وه هنُْتْم  الَهِذْی   اّلَلَٰ  ُمْؤِمُنْونه  ِبه   ا

89. અલ્લાહ િઆલા િમારી નકામી સોંગદો 
પર પકડ નથી કરિો, પરુંત   પકડ િે સોંગદો 
પર કરે છે કે જે સોગુંદોને િમે સાચા દદલથી 
ખાઓ, (જો િમે આવી કસમો િોડી નાખો િો) 
િેનો કફ્ફારો દસ લાચારોને મધ્યમ ખવડાવવ ું 
છે, જે પોિાના ઘરવાળાઓને ખવડાવિા હોય, 

અથવા િો િેમને કપડા આપવા, અથવા એક 

દાસ (ગ લામ) િથા બાુંદીને મ તિ કરાવવ ું છે 

અને જે િાકાિ ન િરાવિો હોય, િેના પર ત્રણ 

દદવસના રોઝા છે, આ િમારી સોગુંદોનો 
કફ્ફારો છે, જ્યારે કે િમે સોગુંદ ખાઇ લો અને 

પોિાની સોગુંદોને િોડી નાખો, અને (બહિેર એ 

જ છે) કે િમે િમારી સોગુંદોની દહફાજિ કરો, 
અલ્લાહ િઆલા આ જ પ્રમાણે પોિાના 
આદેશો સ્પટટ રીિે વણગન કરે છે, જેથી િમે 

િેનો વયતિ કરો. 

ُ  یُؤهاِخُذُكُم  َله  ْ   ِباللَهْغوِ  اّلَلَٰ هیْمه  ِف   انِكُْم ا
َِٰكْن  ل َقهْدتَُُم  ِبمها یَُؤهاِخُذُكْم  وه   اَْلهیْمهانه    عه

ُته    اُم  فهكهَفهاره ةِ  اِْطعه ره ِكْيه  عهشه   ِمْن  مهسَٰ
ِط  هْوسه ا ا هْهِلْيُكْم  ُتْطِعمُْونه  مه هوْ  ا   ا

هوْ  ِكْسوهُتُهْم  قهبهة     تهْحِریْرُ  ا  لَهْم  فهمهْن   ره
َٰثهةِ  فهِصيهاُم  یهِجْد  هل هیَهام     ث لِكه   ا ةُ  ذَٰ َفهاره  كه

هیْمهانِكُْم  لهْفُتْم    اِذها ا ا  حه   وهاْحفهُظْو 
هیْمهانهُكْم    لِكه   ا ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته   لهُكْم  اّلَلَٰ   اَٰ
لَهُكْم   تهْشكُُرْونه  لهعه

90. હ ેઈમાનવાળાઓ ! વાિ એ જ છે કે શરાબ, 

જ ગાર, સ્થળ અને શગ ન કાઢવા માટે પાસાના 
િીર, આ બધ ું જ ખરાબ વાિો અને શેિાની 
કૃત્ય છે, િેનાથી િદ્દન અળગા રહો, જેથી િમે 

સફળ બનો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه مْرُ  اِنَهمها اَٰ   الْخه
الْمهیِْسرُ  اُب  وه ُم  وهاَْلهنْصه  ِرْجس   وهاَْلهْزَله

مهِل  َمِْن  ِن  عه ْيطَٰ لَهُكْم  فهاْجتهِنُبْوهُ  الَشه   لهعه
 ُتْفلُِحْونه 
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91. શેિાન િો એવ ું ઇચ્છે છે કે શરાબ અને 

જ ગાર વડે િમારી વચ્ચે શત્ર િા અને કપટ 

ભરી દે અને િમને અલ્લાહ િઆલાના લઝકર 

અને નમાઝથી રોકી રાખે, િો શ  િમે (આ 

વસ્ત ઓથી) ર કી જવાવાળા છો? 

نَهمها ُن  یُِریُْد  اِ ْيطَٰ هْن  الَشه  بهیْنهُكُم  یَُْوقِعه  ا
اوهةه  ده ٓاءه  الْعه الْبهْغضه الْمهیِْسرِ  مْرِ الْخه  ِف  وه  وه
ُكْم  یهُصَده ْن  وه ِ  ِذْكرِ  عه ِن   اّلَلَٰ َٰوةِ    وهعه ل   الَصه

ْل  هنُْتْم  فههه  َمُنْتهُهْونه  ا

92. અને િમે અલ્લાહ િઆલાના (આદેશોન ું) 
અન સરણ કરિા રહો, અને પયગુંબરન ું પણ, 

અને (આ અવજ્ઞાથી) બચીને રહો, પછી જો િમે 

આદેશને નદહ માનો િો જાણી લો કે અમારા 
પયગુંબરની જવાબદારી ફકિ સ્પટટ રીિે 

પહોંચાડી દેવાની છે. 

هِطْيُعوا ا ه  وه هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا ُسْوله  وه   الَره
ُرْوا    لَهیُْتْم  فهاِْن   وهاْحذه ا تهوه هنَهمها فهاعْلهمُْو    ا

ُسْولِنها عهلَٰ  َٰغُ  ره  الْمُِبْيُ  الْبهل

93. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને નેક અમલ 

કયાગ િેમને એ વાિ પર કઈ ગ નોહ નથી થાય, 

જે િેઓ (શરાબ પીવા પર રોક આવવા પહલેા) 
પી લીધ ું છે, જો કે હવેથી અળગા રહો અને 

ઈમાન લાવો, અને નેક અમલ કરો અને 

પરહજેગારી અપનાવો અને ઈમાન લાવો, પછી 
(જેનાથી રોકવામાું આવે) િેનાથી બચીને રહો, 
અહસેાન કરો અને અલ્લાહ એહસાન 

કરવાવાળાઓ ને પસુંદ કરે છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  عهله  لهیْسه  مه ِملُوا  اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ا فِْيمها  ُجنهاح   الَصَٰ ِعمُْو  ا اِذها طه  مه
تَهقهْوا ُنْوا ا مه اَٰ ِملُوا  وه ِت  وهعه لِحَٰ  ثَُمه  الَصَٰ
تَهقهْوا ُنْوا ا مه اَٰ تَهقهْوا ثَُمه   وه ُنْوا    ا اهْحسه ُ   وه  وهاّلَلَٰ
ن  یُِحَبُ   الْمُْحِسِنْيه

94. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલા િે 

તશકાર વડે િમારી કસોટી કરશે, જેના સ િી 
િમારા હાથ અને િમારા ભાલા પહોંચી ગયા 
હોય, જેથી અલ્લાહ િઆલા જાણી લે કે કોણ 

િેનાથી વીણદેખે ડરે છે, િો પણ જો કોઈ િેની 
હદ હટાવી દેશે, િેના માટે દ :ખદાયી અઝાબ 

છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُ  یهْبلُوهنَهُكُم له  اَٰ   اّلَلَٰ
ء   ْ ْيدِ  َمِنه  ِبَشه هیِْدیُْكْم  تهنهالُه    الَصه  ا

اُحكُْم  ُ  لِيهْعلهمه  وهِرمه ْن  اّلَلَٰ افُه   مه   یَهخه
ْيِب    ی فهمهِن   ِبالْغه لِكه  بهْعده  اْعتهدَٰ  فهلهه   ذَٰ
اب   هلِْيم   عهذه  ا
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95. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમે અહરેામની 
ક્સ્થતિમાું હોવ િો તશકાર ન કરો, જે વયક્તિ 

િમારા માુંથી જાણી જોઇને કિલ કરશે િો િેના 
પર દફદયો આપવો જરૂરી છે, જે તશકાર કરેલ 

જાનવર બરાબર હોવ ું જોઇએ, જેનો તનણગય 

િમારા માુંથી બ ેભરોસાપાત્ર વયક્તિ કરશે, અને 

િે જાનવર કઅબત લ્લાહ પાસે ક રબાન 

કરવામાું આવે, અથવા થોડાક લાચારોને 

ખવડાવવ ું, અથવા િેના બરાબર રોઝા રાખવા, 
િેનો કફફારો છે, આ એટલા માટે કે પોિાના 
કામની સજા ચાખ,ે જે કુંઈ આ આદેશ પહલેા 
થઈ ગ્ ું, િેને અલ્લાહએ માફ કરી દીધ ું અને જે 

કોઈ હવે કરશે િો અલ્લાહ િઆલા િેને સજા 

આપશે અને અલ્લાહ તવજયી છે અને બદલો 
લેવાની િાકાિ િરાવે છે. 

ا ُنْوااَٰ  الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ْيده  تهْقُتلُوا َله  مه  الَصه
هنُْتْم  ا ْن   ُحُرم     وه مه   ِمْنُكْم  قهتهلهه    وه
مًَِدا ٓاء   َمُتهعه زه ا َمِثُْل  فهجه   ِمنه  قهتهله  مه
ِم  ا ِبه   یهْحكُُم  النَهعه  َمِْنُكْم  عهْدل   ذهوه
ٌۢا هوْ  الْكهْعبهةِ  بَِٰلغه  ههْدیً ة   ا َفهاره اُم  كه عه  طه

ِكْيه  هوْ  مهسَٰ لِكه  عهْدُل  ا   لَِيهُذْوقه  ِصيهاًما ذَٰ
بهاله  هْمِره     وه ا  ا فه ُ  عه مَها اّلَلَٰ لهفه    عه ْن   سه مه   وه
ُ  فهيهنْتهِقُم  عهاده  ُ   ِمْنُه    اّلَلَٰ ِزیْز   وهاّلَلَٰ   ذُو عه

نِْتقهام    ا

96. િમારા માટે દદરયાઈ તશકાર અને િેન ું 
ખાવ ું હલાલ છે, િમારા ફાયદા માટે અને 

મ સાફરો માટે, અને િરિીનો તશકાર િમારા 
માટે હરામ કરવામાું આવયો છે જ્યાું સ િી િમે 

એહરામની ક્સ્થતિમાું હોય, અને અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરો, જેની પાસે ભેગા કરવામાું 
આવશો. 

ْيُد  لهُكْم  اُِحَله  اُمه   الْبهْحرِ  صه عه تهاعًا  وهطه  مه
ةِ    لَهُكْم  َيهاره لِلَسه ْيُد  عهلهْيُكْم  وهُحَرِمه   وه  صه
 َِ ا الَْبه تَهُقوا   ُحُرًما    دُْمُتْم  مه ا ه  وه  الَهِذْی   اّلَلَٰ
ُرْونه  اِلهْيهِ   ُتْحشه
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97. અલ્લાહ િઆલાએ કાબાને, જે પતવત્ર 

સ્થળ છે, (શાુંતિ અને એકઠા થવાન ું) સ્થળ 

બનાવી દીધ ું, અને ઇજજિવાળા મદહનાને પણ 

અને હરમમાું ક રબાન થનાર જાનવરને પણ 

અને િે જાનવરોને પણ જેમના ગળામાું પટ્ટા 
હોય, આ એટલા માટે કે જેથી િમે જાણી લો કે 

અલ્લાહ િઆલા આકાશો અને િરિીની દરેક 

વસ્ત ને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. અને તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા બિી જ વસ્ત ઓને ખબૂ સારી 
રીિે જાણે છે. 

له  عه ُ  جه امه   الْبهْيته  الْكهْعبهةه  اّلَلَٰ ره مًا الْحه  قِيَٰ
ْهره  لَِلنَهاِس  امه الْحه  وهالَشه ْدیه  ره الْهه  وه

ى ِده    الْقهاَله لِكه   وه ا ذَٰ هَنه  لِتهْعلهمُْو  ه  ا  یهْعلهُم  اّلَلَٰ
ا وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه هَنه  اَْلهْرِض  ِف  وه ا ه  وه   اّلَلَٰ

ء   ِبكَُلِ  ْ  عهِلْيم   َشه

98. િમે જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા અઝાબ 

આપવામાું પણ સખિ છે અને િે માફ કરનાર 

અને રહમ કરવાવાળો છે. 

هَنه  اِعْلهمُْو ا ه  ا ِدیُْد  اّلَلَٰ هَنه  الِْعقهاِب  شه ا ه  وه  اّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم    غه

99. પયગુંબરની જવાબદારી િો ફકિ 

પહોંચાડી દેવાની છે અને જે કુંઈ પણ િમેં 
જાહરે કરો છો અને જે કુંઈ પણ િમે છપાવો છો, 
અલ્લાહ િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

ا ُسْوِل  عهله  مه َُٰغ    اََِله  الَره ُ   الْبهل  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ
ا ا ُتْبُدْونه  مه مه  تهْكُتمُْونه  وه

100. િમે િેમને કહી દો કે અપતવત્ર અને 

પતવત્ર સરખ ું નથી, ભલેને િમને અપતવત્ર સાર ું 
લાગત ું હોય, બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરિા રહો, જેથી િમે સફળ બનો. 

ِبْيُث  یهْستهوِی ََله  قُْل  ُب  الْخه َيِ الَطه لهوْ   وه   وه
بهكه  ةُ  اهْعجه ِبْيِث    كهثْره ه  فهاتَهُقوا  الْخه   اّلَلَٰ
لَهُكْم  اَْلهلْبهاِب  یَٰ اُوِل  ن  لهعه  ُتْفلُِحْونه
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101. હ ેઈમાનવાળાઓ ! એવી વાિો તવશે 

સવાલ ન કરો કે જો િમને િે વાિ જણાવી 
દેવામાું આવે િો િમને પસુંદ નહી આવે અને 

જો િમે ક રઆનના અવિરણના સમયે િે 

વાિો તવશે સવાલ કરશો િો િે િમારા પર 

જાહરે કરી દેવામાું આવશે, પાછલા સવાલોને 

અલ્લાહ િઆલાએ માફ કરી દીિા અને 

અલ્લાહ ખબૂ જ માફ કરનાર અને િૈયગવાન છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ْن  تهْسـ هلُْوا َله  اَٰ   عه
ُكْم    لهُكْم  ُتْبده  اِْن  اهْشيهٓاءه  اِْن   تهُسْؤ   وه
ا تهْسـ هلُْوا ْنهه َهُل  ِحْيه  عه ُن  یَُنه  ُتْبده  الُْقْراَٰ
ا  لهُكْم    فه ُ  عه ا    اّلَلَٰ ْنهه ُ   عه ُفوْر   وهاّلَلَٰ   غه

لِْيم    حه

102. આવી વાિો િમારાથી પહલેા બીજા 

લોકોએ પણ પછૂી હિી, પછી િે વાિોના કારણે 
િેઓ ઇન્કાર કરનારા બની ગયા. 

ا قهْد  هلههه ا  اهْصبهُحْوا ثَُمه  قهْبِلُكْم  َمِْن  قهْوم   سه
ا ِفِریْنه  ِبهه  كَٰ

103. અલ્લાહ િઆલાએ ન બહીરહને , ન 

સાઇબહને, ન વસીલહને, અને ન હામને હલાલ 

કયાગ છે, (આ િે જાનવરોના નામ છે જેને 

મક્કાના મ શદરક લોકો અલ્લાહ તસવાય બીજા 

પજૂ્યોના નામ લઇ ક રબાન કરિા હિા). પરુંત   
જે લોકો કાદફર છે િે અલ્લાહ િઆલા પર 

જ ઠ્ઠાણ ું બાુંિે છે અને િેમના માુંથી ઘણા મખૂગ છે. 

ا له  مه عه ُ  جه ْ  اّلَلَٰ ة  َوهَله  ِمنٌۢ ٓاى ِبهة  َوهَله  بهِحْْیه  سه
ام     وهِصْيلهة  َوهَله  َِٰكَنه   حه ل  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه
ْونه  ُ ِ  عهله  یهْفَته ْكثه   الْكهِذبه    اّلَلَٰ ه ا   ُرُهْم وه

 یهْعِقلُْونه  َله 

104. અને જ્યારે િેઓને કહવેામાું આવે છે કે 

આઓ! િે વસ્ત  િરફ જે અલ્લાહ િઆલાએ 

ઉિારી છે અને આઓ રસલૂ િરફ, િો કહ ેછે કે 

અમારા માટે િે જ પરૂત   છે જેના પર અમે 

અમારા પવૂગજોને જોયા, ભલેને િેઓના પવૂગજો 
કુંઈ પણ જાણિા ન હોય, અને ન િો દહદાયિ 

પર હોય. (િો પણ િેઓ િેમન ું જ અન સરણ 

કરશે). 

اِذها الهْوا لهُهْم   قِْيله  وه ا   اِلَٰ  تهعه له  مه هنْزه ُ  ا   اّلَلَٰ
اِله  ُسْوِل  وه ْسُبنها قهالُْوا الَره ا حه ْدنها مه   وهجه
نها    عهلهْيهِ  بهٓاءه لهوْ   اَٰ هوه هانه  ا بهٓاُؤُهْم  ك  َله  اَٰ

ْيـ ًا َوهَله  یهْعلهمُْونه   یهْهتهُدْونه  شه
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105. હ ેઈમાનવાળાઓ ! પોિાની લચિંિા કરો, 
જ્યારે િમે સત્યમાગગ પર હશો િો કોઈ બીજાની 
ગ મરાહી િમાર ું કઇ પણ બગાડી નદહ શકે, 

અલ્લાહ િરફ જ િમારે સૌએ પાછા ફરવાન ું છે, 

િે િમને સૌને બિાવી દેશે જે કુંઈ િમે કરિા 
હિા. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه كُْم    ُكْم عهلهيْ  اَٰ   اهنُْفسه
ُكْم  َله  َله  َمهْن  یهُضَرُ یُْتْم    اِذها ضه  اِله   اْهتهده
 ِ ْرِجُعكُْم  اّلَلَٰ ِمْيًعا مه ُئكُْم  جه   ِبمها فهُينهَبِ

 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

106. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જો િમારા માુંથી 
કોઈની મૌિ આવી પહોંચે, િો વતસયિ કરિી 
વખિે પોિાના (મ સલમાનો માુંથી) બે ન્યાય 

કરનારને તનણાગયક બનાવી લો, અને જો િમે 

સફરમાું હોવ, ત્યાું િમને મૌિ આવી પહોંચે િો 
બે લબન મ ક્સ્લમોને પણ ગવાહ બનાવી શકો 
છો, જો િમને કોઈ શુંકા થાય િો િે બને્નને 

નમાઝ પછી મક્સ્જદમાું રોકી લો, પછી િે 

અલ્લાહની કસમ ખાઈ કહ ેકે અમે (અમારા 
ફાયદા માટે) ગવાહી વેચનારા નથી, ભલેને 

અમારો કોઈ સુંબુંિી જ કેમ ન હોય, અને અમે 

(અલ્લાહ માટે) ગવાહી નદહ છપાવીએ અને જો 
અમે આવ ું કરીશ ું િો અમે પાપી બની જઈશ ું, 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ادهةُ  اَٰ هه  اِذها بهیِْنكُْم  شه
ره  ضه ُكُم  حه ده  الْوهِصَيهةِ  ِحْيه  الْمهْوُت  اهحه
ِن  ثْنَٰ هوْ  َمِْنُكْم  عهْدل   اذهوه  ا ِن  ا رَٰ   ِمْن  اَٰخه

ْْیُِكْم  هنُْتْم  اِْن  غه بُْتْم  ا ره   اَْلهْرِض  ِف  ضه
ابهْتُكْم   الْمهْوِت    َمُِصیْبهةُ  فهاهصه
ْ  تهْحِبُسْونهُهمها َٰوةِ  بهْعدِ  ِمنٌۢ ل   فهُيْقِسمَِٰن  الَصه

 ِ ِْی  َله  اْرتهْبُتْم  اِِن  ِباّلَلَٰ همهًنا  ِبه   نهْشَته ث
لهوْ  هانه  َوه ادهةه    نهْكُتُم  وهَله   قُْربَٰ     ذها ك هه   شه
 ِ نَها   اّلَلَٰ  اَْلَٰثِِمْيه  لَهِمنه  اِذًا اِ
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107. - પછી જો િમને ખબર પડી જાય કે િે 

બને્ન ગ નાહમાું પડી સત્ય વાિ છપાવી રહ્યા છે, 

િો િેમની જગ્યાએ બીજા બે ગવાહી આપનાર 

ઉભા થાય, જે પહલેા બને્ન (લબન મ ક્સ્લમ) 

ગવાહો કરિા સક્ષમ હોય, અને િે લોકો 
િરફથી હોય, જેમનો હક મારવામાું આવયો 
હોય, િે અલ્લાહની કસમ ખાઈ કહ,ે કે અમારી 
સાક્ષી પહલેાના બને્ન સાક્ષીઓ કરિા વિારે 

સાચી છે અને અમે કોઈ અતિરેક નથી કયો. જો 
અમે આવ ું ક્ ું િો ખરેખર અમે ઝાલલમ બની 
જઈશ ું. 

لَٰ   ُعِثره  فهاِْن  هنَههُ  عه َقها   مهاا ثْمًا اْستهحه  اِ
ِن  رَٰ ُهمها یهُقْومَِٰن  فهاَٰخه قهامه   الَهِذیْنه  ِمنه  مه
َقه  ُ  اْستهحه ِ  عهلههْْیِ   فهُيْقِسمَِٰن  اَْلهْولهيَٰ
 ِ ادهُتنها   ِباّلَلَٰ هه َقُ  لهشه هحه ادهتِِهمها ِمْن  ا هه ا شه مه  وه

ا   ؗ  یْنه لِِمْيه  لَهِمنه  اِذًا اِنَها    اْعتهده  الَظَٰ

108. આ રીિ વિારે યોગ્ય લાગે છે કે લોકો 
સાચી ગવાહી આપિા રહશેે, અથવા એ વાિથી 
ડરિા રહશેે કે િેમની કસમો ખાઈ લીિા પછી 
બીજા બને્નની કસમોના કારણે રદ ન થઈ જાય, 

અને અલ્લાહથી ડરિા રહો અને િેના આદેશો 
ધ્યાનથી સાુંભળો અને અલ્લાહ અવજ્ઞાકારી 
લોકોને દહદાયિ નથી આપિો. 

لِكه  ه  اهدْنَٰ   ذَٰ ادهةِ  یَهاْتُْوا ْن ا هه   عهلَٰ  ِبالَشه
ا   هوْ  وهْجِههه ا ا افُْو  هْن  یهخه دَه  ا ٌۢ  ُتره هیْمهان   بهْعده  ا
هیْمهانِِهْم    تَهُقوا  ا ا ه  وه ُ   وهاْسمهُعْوا     اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ

ن  الْقهْومه  یهْهِدی َله  ِسِقْيه  الْفَٰ

109. જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા દરેક 

પયગુંબરોને ભેગા કરશે અને િેમને પ છશે કે 

િમને (દ તનયામાું) શ ું જવાબ મળ્યો હિો, િેઓ 

કહશેે કે અમને કુંઈ જ ખબર નથી, ત ું જ ખરેખર 

છૂપી વાિોને પરૂી રીિે જાણનાર છે. 

ُ  یهْجمهعُ  یهْومه  ُسله  اّلَلَٰ ا ذها   فهيهُقْوُل  الَرُ   مه
هنْته  اِنَهكه   لهنها    عِلْمه  َله  قهالُْوا  اُِجْبُتْم      ا
ُم   ْوِب الُْغيُ  عهَله
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110. અને (િે સમયને યાદ કરો) જ્યારે 

અલ્લાહ િઆલા ઇસા ઈલને મરયમને કહશેે, 

ઈસા ! મારા િે અહસેાનને યાદ કરો જે મેં 
િમારા પર અને િમારી માિા પર કયો હિો, 
જ્યારે મેં િમારી ર હ લ ્ક દ સ દ્વારા િમારી મદદ 

કરી િો ખોળામાું અને મોટી ઉંમરે પણ લોકો 
સાથે સરખી વાિ કરિા હિા અને જ્યારે મેં 
િમને દકિાબ અને દહકમિ, િૌરાિ અને 

ઈંત્જલ શીખવાડી, અને જ્યારે િમે મારા 
આદેશથી માટીથી પુંખીઓના મ ખ બનાવિા 
હિા, અને િેમાું ફુંક મારિા હિા, િો મારા 
આદેશથી સાચે જ િે પુંખી બની જત ું હત ું, અને 

ત ું જન્મના અંિ વયક્તિને મારા આદેશથી 
િુંદ રસ્િ કરી દેિો હિો, અને જ્યારે મિૃકોને 

મારા આદેશથી (કબરો માુંથી) કાઢી ઉભા કરી 
દેિો, અને જ્યારે િમે બન  ઇસરાઇલ સામે 

સ્પટટ તનશાનીઓ લઈને આવયા િો મેં જ િમને 

િેમનાથી બચાવયા હિા, પછી િે લોકો માુંથી જે 

લોકોએ ઇન્કાર કયો હિો િેઓ આ મ અત્જઝા 
જોઈ કહવેા લાગ્યા કે આ િો ખ લ્લ ું જાદ  છે. 

ُ  قهاله  اِذْ  ْریهمه  ابْنه  یَِٰعْيسه  اّلَلَٰ ُكرْ  مه   اذْ
تِكه    وهعهلَٰ  عهلهْيكه  نِْعمهِتْ  هیَهْدتَُكه  اِذْ   وهالِده  ا
  الْمهْهدِ  ِف  النَهاسه  ُتكهلَُِم  الُْقُدِس  ِبُرْوِح 
ْهًل    اِذْ   وهكه   وهالِْحكْمهةه  الِْكتَٰبه  عهلَهمُْتكه  وه

ىةه  الَتهوْرَٰ اِذْ      وهاَْلِنِْجْيله  وه   ِمنه  تهْخلُُق  وه
ْيِ  ْيـ هةِ  الَطِ ْْیِ  كههه ا فهتهْنُفُخ  ِباِذِْنْ  الَطه  فِْيهه
ٌۢا فهتهُكْوُن  ْْیً ُتَْبُِئ  ِباِذِْنْ  طه ْكمههه  وه   اَْله

اِذْ   ِباِذِْنْ    وهاَْلهبْرهصه    الْمهْوٰتَٰ  ُتْخِرُج  وه
اِذْ   ِباِذِْنْ    ٓاِءیْله  بهِنْ   كهفهْفُت  وه ْنكه  اِْسره  عه
ْ  اِذْ  ُ ِت  ِجْئهَته   الَهِذیْنه  فهقهاله  ِبالْبهیَِنَٰ

ْ  كهفهُرْوا ا   اِْن  ِمْٰنُ ذه ِبْي    ِسْحر   اََِله  هَٰ َمُ
 

111. અને જ્યારે કે મેં હવવારી (મદદ કરનાર) 

ને આદેશ આપ્યો કે િમે મારા પર અને મારા 
પયગુંબર પર ઈમાન લાવો, િેઓએ કહ્ ું કે 

અમે ઈમાન લાવયા અને િમે સાક્ષી રહો કે અમે 

સુંપણૂગ આજ્ઞાકારી છે. 

اِذْ  ْيُت  وه هْوحه نه  اِله  ا وهاِریَ  هْن  الْحه ِمُنْوا ا  ِبْ  اَٰ
ُسْوِلْ    ِبره ا  وه نَها قهالُْو  مه ْد  اَٰ َهنها وهاْشهه  ِباهن
 ُمْسلِمُْونه 
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112. િે સમય યાદ કરવા જેવો છે, જ્યારે કે 

હવવારીઓએ પછૂ્ ું કે હ ેમરયમના દદકરા ઈસા 
! શ ું િમારો પાલનહાર અમારા પર આકાશ 

માુંથી એક ભોજનનો થાળ ઉિારી શકે છે ? 

િેમણે કહ્ ું કે અલ્લાહથી ડરો જો િમે 

ઈમાનવાળા હોય. 

وهاِریَُْونه  قهاله  اِذْ  ْریهمه  ابْنه  یَِٰعْيسه  الْحه  مه
بَُكه  یهْستهِطْيعُ  ههْل  هْن  ره َِله  ا   عهلهیْنها یََُنه

ةً  ٓاى ِده مهٓاِء    نه مَِ  مه تَهُقوا قهاله   الَسه ه  ا  اِْن  اّلَلَٰ
 َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم 

113. િેઓએ કહ્ ું કે અમે એવ ું ઇચ્છીએ છીએ કે 

િેમાુંથી ખાઇએ અને અમારા હૃદયને શાુંતિ 

મળી જાય અને અમારી આસ્થામાું વિારો થઇ 

જાય કે િમે અમને સત્ય વાિ કહી છે અને અમે 

સાક્ષી આપનારાઓ માુંથી થઇ જઇએ. 

هْن  نُِریُْد  قهالُْوا ا نَهاْكُله  ا َنه  ِمْنهه تهْطمهى ِ   وه
نهْعلهمه  قُلُْوبُنها هْن  وه قْتهنها قهْد  ا ده نهُكْونه  صه  وه
ا ِهِدیْنه  ِمنه  عهلهْيهه  الَشَٰ

114. ઈસા લબન મરયમે દ આ કરી કે, હ ે

અલ્લાહ ! હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમારા પર 

આકાશ માુંથી ભોજન ઉિાર, જે અમારા પહલેા 
અને પાછળના દરેક લોકો માટે ખ શીન ું કારણ 

બને, અને િારા િરફથી મ અત્જઝો હોય, ત ું 
સૌથી વિારે ઉત્તમ રોજી આપનાર છે. 

ْریهمه  ابُْن  ِعْيسه  قهاله  بَهنها   اللََُٰهَمه  مه  ره
هنِْزْل  ةً  عهلهیْنها ا ٓاى ِده مهٓاءِ  َمِنه  مه  تهُكْوُن  الَسه
لِنها ِعْيًدا لهنها هَوه ِخِرنها ََلِ اَٰ یهةً  وه اَٰ  َمِْنكه    وه

اْرُزقْنها هنْته  وه ا ْْیُ  وه ِزقِْيه  خه  الَرَٰ

115. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે હ ું િે ભોજન 

િમારા પર ઉિારવાવાળો છું, પછી જે વયક્તિ 

િમારા માુંથી અતિરેક કરશે, િેને હ ું એવી સજા 

આપીશ કે િે સજા દ તનયાવાળાઓ માુંથી કોઇને 

નહીં આપ ું. 

ُ  قهاله  ْ  اّلَلَٰ ا اَِنِ ِلُهه َ  فهمهْن   عهلهْيُكْم    ُمَنه
ْ   ِمْنُكْم  بهْعُد  یَهْكُفرْ  بُه   فهاَِنِ ابًا اُعهَذِ  ََله   عهذه
بُه    ًدا اُعهَذِ ن  َمِنه  اهحه لهِمْيه  الْعَٰ
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116. અને િે સમય પણ યાદ કરવા જેવો છે કે 

જ્યારે અલ્લાહ િઆલા ક્યામયના દદવસે કહશેે 

કે હ ેઈસા લબન મરયમ ! શ ું િમે િે લોકોને કહ્ ું 
હત ું કે અલ્લાહને છોડીને મને અને મારી 
માિાને ઇલાહ બનાવી લો? ઈસા જવાબ 

અપાશે, હ ેઅલ્લાહ ! ત ું પતવત્ર છે, હ ું આવી 
વાિ કેવી રીિે કરી શક ું છું, જે વાિ કરવાનો 
મને આદેશ ન હિો? જો મેં આ પ્રમાણેની વાિ 

કહી હોિ િો ત ું સારી રીિે આ વાિ જાણિો 
હોિ, કારણકે જે કુંઈ પણ મારા દદલમાું છે, િે ત ું 
જાણે છે અને જે કુંઈ િારા દદલમાું છે િે હ ું નથી 
જાણિો, ત ું િો છપાયેલી વાિોને પણ સારી 
રીિે જાણવવાળો છે. 

اِذْ  ُ  قهاله  وه ْریهمه  ابْنه  یَِٰعْيسه  اّلَلَٰ هنْته  مه ا  ءه
تَهِخُذْوِنْ  لِلنَهاِس  قُلْته  ه  ا اَُمِ ْيِ اِ  وه َٰهه   ِمْن  ل
ِ    دُْوِن  نهكه  قهاله   اّلَلَٰ ا ُسْبحَٰ   ِلْ   یهُكْوُن  مه
هْن  هقُْوله  ا ا ا ۬    ِلْ    لهیْسه  مه َق  ر   ُكْنُت  اِْن   ِبحه
ا تهْعلهُم   عهلِمْتهه     فهقهْد  قُلُْته    نهْفِسْ  ِفْ  مه
هعْلهُم  وهَله   ا ا نَهكه   نهْفِسكه    ِفْ  مه هنْته  اِ  ا

ُم   الُْغُيْوِب  عهَله

117. મેં િો િેઓને િે જ કહ્ ું, જે િે મને 

કહવેાનો આદેશ આપ્યો હિો કે િમે અલ્લાહની 
બુંદગી કરો, જે મારો પણ પાલનહાર છે અને 

િમારો પણ, હ ું જ્યાું સ િી િેમની વચ્ચે રહ્યો 
િેમના પર સુંરક્ષક બનીને રહ્યો, પછી જ્યારે િેં 
મને ઉઠાવી લીિો િો ત ું જ િેઓની ક્સ્થતિ 

જાણિો હિો અને ત ું દરેક વસ્ત ની સુંપણૂગ 
જાણકારી રાખે છે. 

ا ا   اََِله  لهُهْم  قُلُْت  مه ْرتهِنْ  مه همه هِن  ِبه    ا  ا
ه  اْعُبُدوا ْ  اّلَلَٰ َبِ بَهُكْم    ره   وهُكْنُت   وهره
 ْ ِهْيًدا عهلههْْیِ ا شه ْ    دُْمُت  َمه   فهلهمَها  فهِْْیِ
هنْته  ُكْنته  تهوهفَهیْتهِنْ  قِْيبه  ا ْ     الَره   عهلههْْیِ
هنْته  ا ء   كَُلِ  عهلَٰ  وه ْ ِهْيد   َشه  شه

118. જો ત ું િેઓને સજા આપે િો િેઓ િારા 
બુંદા છે, અને જો ત ું િેઓને માફ કરી દે િો ત ું 
જબરદસ્િ દહકમિવાળો છે. 

بُْهْم  اِْن  َذِ َهُهْم  ُتعه اِْن   ِعبهادُكه    فهاِن  تهْغِفرْ  وه
هنْته  فهاِنَهكه  لهُهْم  ِزیْزُ  ا ِكْيُم  الْعه  الْحه



 

અલ માઈદહ 

 

219 

 

 المائدة 

119. અલ્લાહ િઆલા (આ દ આના જવાબમાું) 
કહશેે કે આ િે દદવસ છે કે જે લોકો સાચા હિા, 
િેઓન ું સાચ ું હોવ ું િેમને કામમાું આવશે, 

િેઓને બગીચાઓ મળશે જેની નીચે નહરેો 
વહી રહી હશે, જેમાું િેઓ હુંમેશા હુંમેશ રહશેે, 

અલ્લાહ િઆલા િેઓથી રાજી અને ખ શ, અને 

આ લોકો અલ્લાહથી રાજી અને ખ શ છે, આ 

મોટી સફળિા છે. 

ُ  قهاله  ا اّلَلَٰ ذه ِدقِْيه  یهْنفهعُ  یهْوُم  هَٰ   الَصَٰ
نََٰت   لهُهْم   ِصْدقُُهْم     ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه ِضه   ا  ره
 ُ ْ  اّلَلَٰ ْنُه    وهرهُضْوا عهْٰنُ لِكه   عه   الْفهوْزُ  ذَٰ

ِظْيُم   الْعه

120. આકાશો અને ઝમીનમાું અને જે કુંઈ િેમાું 
છે, દરેકનો માલલક અલ્લાહ જ છે, અને િે દરેક 

વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

 ِ وَِٰت  ُملُْك  ّلِلََٰ مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه   فِْيِهَنه    وه
ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ  ْ ن  َشه  قهِدیْر 
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અલ અન્આમ الأنعام 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે, 

જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન ક્ ું અને 

અંિકાર અને પ્રકાશ બનાવયા,  િો પણ જે 

લોકો કાદફર છે િેઓ અન્યને પોિાના 
પાલનહાર બરાબર ઠેહરાવે છે. 

مُْد  هلْحه ِ  ا لهقه  الَهِذْی  ّلِلََٰ وَِٰت  خه مَٰ  الَسه
له  وهاَْلهْرضه  عه لُمَِٰت  وهجه ۬   الَظُ   ثَُمه   وهالنَُوْره  
بَِِهْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه   یهْعِدلُْونه  ِبره

2. િે જ છે, જેણે િમાર ું સર્જન માટી વડે ક્ ું, 
પછી એક સમય નક્કી કયો (અથાગિ મૌિ) અને 

બીજો એ કસમય નક્કી છે, (અથાગિ કયામિનો 
દદવસ) િો પણ િમે અલ્લાહ તવશે શુંકા કરી 
રહ્યા છો. 

لهقهُكْم  ُهوهالَهِذْی    قهضَٰ   ثَُمه  ِطْي   َمِْن  خه
ًل    ل    اهجه اهجه َمً  وه ه   َمُسه هنُْتْم  ثَُمه  ِعْنده  ا

ْونه  ُ  تهمَْته

3. અને િે જ અલ્લાહ છે, જે આકાશોમાું પણ છે 

અને િરિીમાું પણ છે, િે િમારી છૂપી 
(વાિો)ને અને િમારી જાહરે (વાિો) ને પણ 

જાણે છે અને િમે જે કુંઈ કાયગ કરો છો િેને પણ 

જાણે છે. 

 ُ وَِٰت  ِف  وهُهوهاّلَلَٰ مَٰ  یهْعلهُم   اَْلهْرِض    وهِف  الَسه
ُكْم  ُكْم  ِسَره ْهره یهْعلهُم  وهجه ا وه تهْكِسُبْونه  مه

 

4. અને (આ કાદફરો) પાસે િેમના પાલનહાર 

િરફથી કોઇ પણ તનશાની આવી િો િેઓ 

િેનાથી અળગા જ રહ ેછે. 

ا مه ْ  وه یهة   َمِْن  تهاْتهِْْیِ یَِٰت  َمِْن  اَٰ بَِِهْم  اَٰ  اََِله  ره
هانُْوا ا ك ْنهه  ُمْعِرِضْيه  عه

5. િેઓ પાસે સત્ય આવી ગઈ િો િેઓએ િેને 

જ ઠલાવી દીધ ું અને જે કુંઈ બાબિો તવશે િેઓ 

મજાક કરી રહ્યા છે, નજીકમાું જ િેઓ િેમને 

પહોંચીને રહશેે. 

بُْوا فهقهْد  َذه َقِ  كه ُهْم    لهمَها ِبالْحه ٓاءه   جه
ْوفه  ْ  فهسه ُٓؤا یهاْتهِْْیِ هنٌْۢبَٰ ا ا هانُْوا مه  ِبه   ك

 یهْستهْهِزُءْونه 
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6. શ ું િેઓએ જો્ ું નથી કે અમે િેમનાથી 
પહલેા કેટલીય કોમોને નટટ કરી ચકૂયા છીએ, 

જેઓને અમે દ તનયામાું એવી શક્તિ આપી હિી 
જેવી શક્તિ અમે િમને નથી આપી અને અમે 

િેઓ પર મ શળિાર વરસાદ વરસાવયો અને 

િેઓની નીચેથી નહરેો વહિેી કરી દીિી, પછી 
અમે િેઓને િેઓના ગ નાહોના કારણે નટટ કરી 
દીિા અને િેઓ પછી બીજી કોમ પેદા કરી 
દીિી. 

هلهْم  ْوا ا هْهلهْكنها كهْم  یهره  َمِْن  قهْبِلِهْم  ِمْن  ا
ْ  قهْرن   ُ كَهَٰنَٰ ا اَْلهْرِض  ِف  َمه ْن  لهْم  مه   نُمهكَِ
لْنها لَهُكْم  هْرسه ا مهٓاءه  وه ْ  الَسه اًرا   عهلههْْیِ  َمِْدره

لْنها عه ره  وهجه ْ  ِمْن  تهْجِرْی  اَْلهنْهَٰ  تهْحهَِتِ
 ْ ُ اْنها ِبُذنُْوِبِهْم  فهاهْهلهْكٰنَٰ هنْشه ا ْ  وه  ِمنٌۢ
ِریْنه  قهْرنًا بهْعِدِهْم   اَٰخه

7. અને (કાદફરોની ક્સ્થતિ આ પ્રમાણે છે કે) જો 
અમે કાગળ પર લખેલ દકિાબ િમારા પર 

ઊિારિા, પછી િેને આ લોકો પોિાના હાથ 

વડે અડી પણ લેિા, િો પણ આ કાદફરો એવ ું જ 

કહિેા કે આ િો સ્પટટ જાદ  જ છે. 

لهوْ  لْنها وه اس   ِفْ  ِكتًَٰبا عهلهْيكه  نهَزه  قِْرطه
ا الَهِذیْنه  لهقهاله  ِباهیِْدیِْهْم  فهلهمهُسْوهُ   كهفهُرْو 

ا   اِْن  ذه  َمُِبْي   ِسْحر   اََِله  هَٰ

8. અને આ લોકો એવ ું કહિેા કે િેઓની પાસે 

કોઇ ફદરશ્િા કેમ ઉિારવામાું નથી આવિા ? 

અને જો અમે કોઇ ફદરશ્િા મોકલી દેિા, િો 
વાિ જ પરૂી થઇ જાિ, પછી િેઓને થોડીક 

પણ મહિેલ આપવામાું ન આવિી. 

قهالُْوا ُنِْزله  لهْو َله   وه لهك     عهلهْيهِ  ا لهوْ   مه   وه
لْنها هنْزه لهكًا ا   َله  ثَُمه  اَْلهْمرُ  لَهُقِضه  مه

ُرْونه   یُْنظه

9. અને જો અમે (પયગુંબર) િરીકે ફદરશ્િાને 

ઉિારિા, િો અમે િેને માણસ જ બનાવિા 
અને અમે િેમને િે જ શુંકામાું નાખી દેિા, જે 

શુંકા િેઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે. 

لهوْ  لْنَٰهُ  وه عه لهكًا جه لْنَٰهُ  مه عه ُجًل  لَهجه   ره
لهلهبهْسنها ْ  وه ا عهلههْْیِ  یهلِْبُسْونه  َمه
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10. અને િમારાથી પહલેા જે પયગુંબર થઇ 

ચકૂ્યા છે, િેઓની પણ મજાક ઉડાવવામાું 
આવી, પછી જે લોકોએ િેઓની (પયગુંબરો) 
સાથે મજાક કરી હિી, િેઓને િે અઝાબે ઘેરી 
લીિા, જેનો મજાક ઉડાવિા હિા. 

لهقهدِ    قهْبِلكه  َمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئه  وه
اقه  ِخُرْوا ِبالَهِذیْنه  فهحه ْ  سه ا ِمْٰنُ هانُْوا َمه   ك
ن  ِبه    یهْستهْهِزُءْونه

11. િમે કહી દો કે થોડ ું િરિી પર હરો-ફરો, 
પછી જોઇ લો કે જ ઠલાવનારાઓની દશા કેવી 
થઇ? 

هنُْظُرْوا ثَُمه  اَْلهْرِض  ِف   ْواِسْْیُ  قُْل    كهْيفه  ا
هانه  ِبْيه  عهاقِبهةُ  ك  الْمُكهَذِ

12. િમે કહી દો કે જે કુંઈ આકાશો અને 

િરિીમાું છે, િેનો માલલક કોણ છે ? િમે કહી 
દો કે િે સૌનો માલલક અલ્લાહ જ છે, અલ્લાહએ 

પોિાના પર રહમેિને જરૂરી કરી લીિી છે. 

િમને અલ્લાહ કયામિના દદવસે એકઠા કરશે, 

િેમાું કોઇ શુંકા નથી, જે લોકોએ પોિે પોિાને 

ન કસાનમાું નાખ્યા છે, િેઓ ઈમાન નહીં લાવે. 

ا لَِمهْن  قُْل  وَِٰت  ِف  َمه مَٰ   قُْل   وهاَْلهْرِض    الَسه
   ِ ََٰ ْحمهةه    نهْفِسهِ  عهلَٰ  كهتهبه   ّلَلِ   الَره

نَهُكْم  مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  لهيهْجمهعه یْبه  َله  الِْقيَٰ   ره
هلَهِذیْنه   فِْيِه    ا ا ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه  َله   فهُهْم  ا

 یُْؤِمُنْونه 

13. રાિ અને દદવસમાું જે કુંઈ પણ છે, િે બધ ું 
જ અલ્લાહન ું જ છે, અને િે બધ ું જ 

સાુંભળવાવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

لهه   ا وه كهنه  مه اِر    الَهْيِل  ِف   سه   وهالنَههه
ِمْيعُ  ِلْيُم  وهُهوهالَسه  الْعه

14. િમે કહી દો કે શ ું હ ું અલ્લાહ તસવાય 

બીજાને દોસ્િ સમજ ું? જેણે આકાશો અને 

િરિીન ું સર્જન ક્ ું, અને જે ખોરાક આપે છે 

અને કોઈની પાસે ખોરાક લેિો નથી, િમે 

િેમને કહી દો કે મને આદેશ આપવામાું આવયો 
છે કે હ ું સૌથી પહલેા ઇસ્લામનો સ્વીકાર કર ું 
અને હ ું મ શદરકો માુંથી ક્યારેય ન થઇ જઉં. 

ْْیه  قُْل  ِ  اهغه تَهِخذُ  اّلَلَٰ ه لَِيًا ا   فهاِطرِ  وه
وَِٰت  مَٰ یُْطِعُم  وهاَْلهْرِض  الَسه  وهَله  وهُهوه
ُم    ْ   قُْل   یُْطعه هْن  اُِمْرُت  اَِنِ ُكْونه  ا ه هَوهله  ا   ا
ْن  هْسلهمه  مه الْمُْشِرِكْيه  ِمنه  تهُكْونهَنه  وهَله  ا
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15. િમે કહી દો કે જો હ ું પોિાના પાલનહારની 
અવજ્ઞા કર ું િો હ ું એક મોટા દદવસના અઝાબથી 
ડર રાખ ું છું. 

ْ   قُْل  اُف  اَِنِ ْيُت  اِْن  اهخه صه ْ  عه َبِ ابه  ره   عهذه
ِظْيم   یهْوم    عه

16. િે દદવસે જે કોઈ અઝાબથી બચી જશે, 

િેના પર અલ્લાહએ ઘણી જ કૃપા કરી, અને આ 

મોટી સફળિા છે. 

ْن  ْف  مه ْنهُ  یَُْصره ذ   عه ى ِ ِحمهه     فهقهْد  یهْومه  ره
لِكه   الْمُِبْيُ  الْفهوْزُ  وهذَٰ

17. અને જો અલ્લાહ િમને કોઈ િકલીફ 

પહોંચાડવા ઈચ્છે િો િે િકલીફને િેના તસવાય 

કોઈ દૂર નથી કરી શકત ું અને જો અલ્લાહ 

િમારી સાથે કોઈ ભલાઈ કરવા ઈચ્છે િો િે 

દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

اِْن  ْسكه  وه ُ  یَهمْسه هاِشفه  فهله  ِبُضَر   اّلَلَٰ  لهه    ك
اِْن   ُهوه   اََِله  ْسكه  وه ْْی   یَهمْسه   فهُهوهعهلَٰ  ِبخه
ء   كَُلِ  ْ  قهِدیْر   َشه

18. અને િે જ અલ્લાહ પોિાના બુંદાઓ પર 

સુંપણૂગ સત્તા િરાવે છે, અને િે જ મોટી 
દહકમિવાળો છે અને બિી જ ખબર રાખનાર 

છે. 

ِكْيُم   ِعبهاِده     فهْوقه  وهُهوهالْقهاِهرُ   وهُهوهالْحه
ِبْْیُ   الْخه
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19. િમે કહી દો કે સૌથી મોટી ગવાહી કોની 
છે? િમે કહી દો કે અલ્લાહની, જે મારી અને 

િમારી વચ્ચે ગવાહ છે, અને મારી પાસે આ 

ક રઆન વહી દ્વારા એટલા માટે ઉિારવામાું 
આવ્ ું છે, જેથી હ ું આ ક રઆન દ્વારા િમને અને 

જે લોકો સ િી આ ક રઆન પહોંચે િે સૌને 

સચેિ કર ું, શ ું િમે સાચે જ આ સાક્ષી આપશો કે 

અલ્લાહ િઆલા સાથે બીજા અન્ય મઅબદૂ 

પણ છે, િમે કહી દો કે હ ું િો આવી સાક્ષી નથી 
આપિો, િમે કહી દો કે બસ ! િે િો એક જ 

ઇલાહ છે અને જે   કોઈ વસ્ત ને પણ િમે િેની 
સાથે ભાગીદાર બનાવો છો િે બિાથી હ ું 
અળગો છું. 

هَیُ  قُْل  ء   ا ْ ُ  َشه ْكَبه ادهةً    اه هه ۬   قُِل   شه   ُ   اّلَلَٰ
 ٌۢ ِهْيد  بهیْنهُكْم  بهْيِنْ  شه اُْوِحه  وه ه  وه َ ا اِله ذه  هَٰ
ُن  ُكْم  الُْقْراَٰ ْ  ِبه   َِلُنِْذره مهنٌۢ   بهلهغه    وه
هى ِنَهُكْم  ُدْونه  ا هَنه  لهتهْشهه ِ  مهعه  ا ةً  اّلَلَٰ لِهه   اَٰ
ی    ُد    ََله   قُْل   اُْخرَٰ هْشهه نَهمها قُْل   ا َٰه   اِ  ُهوهاِل
نَهِنْ  َوهاِحد   اِ ء   وه  ُتْشِرُكْونه   َمِمَها بهِرْیٓ

20. જે લોકોને અમે દકિાબ આપી છે, િે લોકો 
પયગુંબરને એવી રીિે ઓળખે છે, જેવી રીિે 

પોિાના સુંિાનને ઓળખે છે, જે લોકોએ પોિે 

જ પોિાને ન કસાનમાું રાખ્યા છે િેઓ ઈમાન 

નહીં લાવે. 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ   كهمها یهْعِرفُْونهه   الِْكتَٰبه  اَٰ
ُهْم    یهْعِرفُْونه  هبْنهٓاءه هلَهِذیْنه   ا ا ا ِسُرْو   خه
ُهْم  ن  َله  فهُهْم  اهنُْفسه  یُْؤِمُنْونه

21. અને િેના કરિા વિારે જાલલમ કોણ હોઇ 

શકે છે, જે અલ્લાહ િઆલા પર જૂઠ્ઠાણ ું બાુંિે, 

અથવા અલ્લાહની આયિોને જ ઠી ઠેહરાવે ? 

આવા જાલલમ સફળ નહીં થાય. 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ  كه
هوْ  به  ا َذه نَهه    ِباَٰیَِٰته     كه لِمُْونه   یُْفِلُح  َله  اِ الَظَٰ

 

22. અને િે સમય પણ યાદ કરવા જેવો છે, જે 

દદવસે અમે િે બિાને ભેગા કરીશ ું, પછી અમે 

મ શદરકોને કહીશ ું કે િમારા િે ભાગીદારો ક્યાું 
છે, જેમને િમે અલ્લાહના ભાગીદાર સમજિા 
હિા? 

یهْومه  ِمْيًعا نهْحُشُرُهْم  وه   نهُقْوُل  ثَُمه  جه
ا لِلَهِذیْنه  ُكْو  هیْنه  اهْشره هٓاُؤُكُم  ا ك  الَهِذیْنه  ُشره
 تهْزُعمُْونه  ُكنُْتْم 
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23. પછી કોઈ બહાન ું નદહ મળે, પરુંત   જો એવ ું 
કહી દે હ ેઅલ્લાહ ! અમારા પાલનહાર િારી 
કસમ! અમે િો મ શદરક જ ન હિા. 

ْ  تهُكْن  لهْم  ثَُمه  هْن  اََِله   فِتْنههَُتُ ِ  قهالُْوا ا  وهاّلَلَٰ
بَِنها ا ره  ُمْشِرِكْيه  ُكنَها مه

24. જ ઓ ! પોિાના તવશે કેવી રીિે જ ઠ બોલી 
રહ્યા છે, અને જે લોકોને જ ઠા (મઅબદૂ) 

બનાવિા હિા, િે બિા ગાયબ થઈ જશે. 

ُنُْظرْ  بُْوا كهْيفه  ا لَٰ   كهذه هنُْفِسِهْم  عه َله  ا  وهضه
 ْ ا عهْٰنُ هانُْوا َمه ْونه  ك ُ  یهْفَته

25. અને િેઓ માુંથી કેટલાક એવા છે, જેઓ 

િમારી િરફ કાન િરે છે અને અમે િેઓના 
હૃદયો પર પરદો નાુંખી દીિો છે જેનાથી િેઓ 

સમજી ન શકે અને િેઓના કાનમાું બચૂ નાુંખી 
દીિા છે, અને જો િે લોકો બિા જ પરૂાવાને 

જોઇ લે િો પણ િેના પર ઈમાન નહીં લાવે, 

હદ િો એ છે કે જ્યારે આ લોકો િમારી પાસે 

આવીને ઝઘડો કરે છે, િો કાદફરો કહ ેછે, આ િો 
ફતિ પહલેાના દકસ્સાઓ છે. 

 ْ ِمْٰنُ لْنها  اِلهْيكه    یَهْستهِمعُ  َمهْن  وه عه  وهجه
ِكنَهةً  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  ه هْن  ا ْ   یَهْفقهُهْوهُ  ا ِف   وه

نِِهْم  ذها قًْرا    اَٰ اِْن   وه ْوا وه یهة   كَُله  یَهره   ََله  اَٰ
ا    یُْؤِمُنْوا َتَٰ    ِبهه ٓاُءْوكه  اِذها حه  جه

اِدلُْونهكه  ا الَهِذیْنه  یهُقْوُل  یُجه  اِْن  كهفهُرْو 
ا   ذه اِطْْیُ  اََِله   هَٰ هسه لِْيه   ا  اَْلهَوه

26. અને આ લોકો સત્ય માગગથી બીજાને રોકે છે 

અને પોિે પણ િેનાથી દૂર દૂર રહ ેછે અને આ 

લોકો પોિાને જ નટટ કરી રહ્યા છે, પરુંત   
સમજિા નથી. 

ْونه  وهُهْم  ْنهُ  یهْنهه یهنْـ هْونه  عه ْنُه    وه اِْن   عه   وه
ُهْم  اََِله   یَُْهِلُكْونه  هنُْفسه ا ا مه یهْشُعُرْونه   وه

 

27. અને કાશ િમે િે સમય જોઈ લેિા, જ્યારે 

આ લોકોને જહન્નમ પાસે ઊભા રાખવામાું 
આવશે િો કહશેે, કદાચ અમને ફરીવાર 

દ તનયામાું મોકલવામાું આવિા, િો અમે 

અમારા પાલનહારની આયિોને જૂઠી નહીં 
ઠેરવીએ, અને ઈમાનવાળાઓ માુંથી થઇ જઈશ ું 

لهوْ  الُْوا النَهارِ  عهله  ُوقُِفْوا اِذْ  یتهرَٰ   وه   فهقه
دَُ  یَٰلهْيتهنها به  وهَله  نُره بَِنها ِباَٰیَِٰت  نُكهَذِ  ره
نهُكْونه   الْمُْؤِمِنْيه   ِمنه  وه
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28. (વાિ આમ નથી) પરુંત   જે વસ્ત ને આ 

પહલેાું છપાવિાું હિા, િે િેઓની સામે આવી 
ગઈ, અને જો આ લોકો ફરી પાછા મોકલી 
દેવામાું આવે િો પણ િેઓ એવા જ કાયો કરશે 

જેનાથી િેઓને રોકવામાું આવયા હિા અને 

ખરેખર આ લોકો જ ઠ્ઠા છે. 

ا بهْل  ا لهُهْم  بهده هانُْوا َمه   قهْبُل    ِمْن  یُْخُفْونه  ك
لهوْ  ادُْوا ُردَُْوا وه ْنهُ  نُُهْوا لِمها  لهعه نَهُهْم  عه اِ  وه

 لهكَِٰذبُْونه 

29. અને આ લોકો કહ ેછે કે ફકિ આ દ તનયાન ું 
જીવન જ અમાર ું જીવન છે અને અમે (બીજી 

વખિ) જીતવિ કરવામાું નહીં આવીએ. 

قهالُْو ا يهاتُنها اََِله  ِِهه  اِْن  وه نْيها حه ا الَدُ مه   وه
 ِبمهْبُعْوثِْيه   نهْحُن 

30. અને કાશ જો િમે િે સમયે જોિા જ્યારે 

આ લોકોને પોિાના પાલનહાર સમક્ષ ઊભા 
કરવામાું આવશે, અલ્લાહ કહશેે કે શ ું આ સાચ ું 
નથી ? િે કહશેે અમારા પાલનહારની કસમ ! 

કેમ નહીં, અલ્લાહ િઆલા કહશેે િો હવે 

પોિાના કૂફરના કારણે અઝાબનો (સ્વાદ) 

ચાખો. 

لهوْ  ی وه بَِِهْم    عهلَٰ  ُوقُِفْوا اِذْ  تهرَٰ   قهاله   ره
هلهیْسه  ا ا ذه َقِ    هَٰ ا    بهلَٰ  قهالُْوا  ِبالْحه بَِنه   وهره
ابه  فهُذْوقُوا قهاله  ذه  ُكنُْتْم  ِبمها الْعه

ن   تهْكُفُرْونه

31. અને જે લોકોએ અલ્લાહ સાથે મ લાકાિ 

કરવાને જ ઠલાવી, િેઓ ન કસાનમાું રહ્યા, અહીં 
સ િી કે કયામિ અચાનક આવી જશે, િો કહશેે 

કે અફસોસ છે અમારી સ સ્િી પર, જે આ તવરે્ 

થઇ, અને ક્સ્થતિ એવી થશે કે િેઓ પોિાની 
પીઠ પર ભાર ઉઠાવેલ હશે, ખબરદાર! જે 

વસ્ત નો ભાર ઉઠાવયો હશે, િે કેટલો ખરાબ 

ભાર હશે? 

ِسره  قهْد  بُْوا الَهِذیْنه  خه َذه ِ    ِبِلقهٓاءِ  كه   اّلَلَٰ
َتَٰ   ْتُهُم  اِذها حه ٓاءه ةُ  جه اعه  قهالُْوا بهْغتهةً  الَسه

تهنها ْسره ا عهلَٰ  یَٰحه ْطنها مه ا    فهَره   وهُهْم   فِْيهه
ُهْم  یهْحِملُْونه  هْوزهاره   اهَله   ُظُهوِْرِهْم    عهلَٰ  ا
ٓاءه  ا سه  یهِزُرْونه  مه
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32. અને દ તનયાન ું જીવન િો ફતિ ખેલ-

િમાશા જ છે, અને અલ્લાહથી ડરવાવાળાઓ 

માટે આલખરિન ું ઘર જ ઉત્તમ છે, શ ું િમે 

તવચારિા નથી ? 

ا مه وةُ  وه يَٰ نْيها   الْحه لهْهو     لهِعب   اََِله  الَدُ   وه
ارُ  لهلَده ةُ اَْلَٰ  وه ْْی   ِخره َهِذیْنه  خه   یهَتهُقْونه    لَِل
هفهله   تهْعِقلُْونه  ا

33. (હ ેમ હમ્મદ) અમે સારી રીિે જાણીએ છીએ 

કે િમને િે લોકોની વાિો તનરાશ કરે છે, આ 

લોકો િમને જ ઠ્ઠા નથી કહિેા, પરુંત   આ 

અત્યાચારી લોકો િો અલ્લાહની આયિોનો 
ઇન્કાર કરે છે. 

نَهه   نهْعلهُم  قهْد   یهُقْولُْونه  الَهِذْی  يهْحُزنُكه له  اِ
َهُهْم  بُْونهكه  َله  فهاِن َِٰكَنه  یُكهَذِ ل لِِمْيه  وه  الَظَٰ
ِ  ِباَٰیَِٰت  ُدْونه  اّلَلَٰ  یهْجحه

34. અને ઘણા પયગુંબરો જે િમારા કરિા 
પહલેા આવી ચકૂ્યા છે િેઓને પણ 

જ ઠલાવવામાું આવયા, જે વાિોના કારણે િેમને 

જ ઠલાવવામાું આવયા, િેઓએ િેના પર િીરજ 

રાખી, અને િેઓને િકલીફો પણ આપવામાું 
આવી, ત્યાું સ િી કે અમારી મદદ િેઓ માટે 

આવી ગઇ અને અલ્લાહ િઆલાની વાિોને 

કોઇ બદલી શકત ું નથી અને િમારી પાસે 

કેટલાક પયગુંબરોની કેટલીક વાિો પહોંચી 
ગઇ છે. 

لهقهْد  بهْت  وه ْوا قهْبِلكه   َمِْن  ُرُسل   ُكَذِ ُ َبه  فهصه
ا عهلَٰ  بُْوا مه اُْوذُْوا ُكَذِ َتَٰ   وه هُىْ  حه تَٰ ه  ا

له  وهَله   نهْصُرنها    ِ    لِكهلِمَِٰت  ُمبهَدِ لهقهْد   اّلَلَٰ   وه
ٓاءهكه  ِلْيه  نَهبهاِی ِمْن  جه  الْمُْرسه

35. અને જો (કાદફરો)ની અવગણના િમને 

િકલીફ પહોંચાડિી હોય, િો િમે િરિીમાું 
કોઇ સ રુંગ અથવા આકાશમાું કોઇ સીડી 
લગાવી, િેમની પાસે કોઈ મ અત્જઝો લાવી દો, 
જો િમે લાવી શકિા હોય, અને જો અલ્લાહ 

ઇચ્છિો, િો િે સૌને દહદાયિ પર ભેગા કરી 
દેિો, (પરુંત   િેની આ ઈચ્છા નથી) િો િમે 

જાદહલ લોકો માુંથી ન બની જશો. 

اِْن  هانه  وه اُضُهْم  عهلهْيكه  كهَُبه  ك   فهاِِن  اِْعره
ْعته  هْن  اْستهطه هوْ  اَْلهْرِض  ِف  انهفهقً  تهْبتهِغه  ا  ا

مهٓاءِ  ِف  ُسلَهمًا ْ  الَسه ُ لهوْ   ِباَٰیهة     فهتهاْتهِْیه   وه
ٓاءه  ُ  شه ُهْم  اّلَلَٰ مهعه ی عهله  لهجه  فهله  الُْهدَٰ

ِهِلْيه  ِمنه  تهُكْونهَنه   الْجَٰ
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36. વાિ િો િે લોકો જ માને છે, જેઓ (દદલના 
કાન વડે) સાુંભળે છે અને મિૃકોને અલ્લાહ 

જીતવિ કરીને ઉઠાવશે, પછી બિા અલ્લાહ 

િરફ જ લાવવામાું આવશે. 

نَهمها ۬   الَهِذیْنه  یهْستهِجْيُب  اِ   یهْسمهُعْونه ر
الْمهْوٰتَٰ  ُ  وه ُ  یه بْعهُُثُ   اِلهْيهِ  ثَُمه  اّلَلَٰ
ُعْونه   یُْرجه

37. અને આ લોકો કહ ેછે કે અમારા પર અમારા 
પાલનહાર િરફથી કોઈ મ અત્જઝો કેમ 

ઉિારવામાું નથી આવયો, િમે િેમને કહી દો કે 

મઅૂત્જઝો િો ફતિ અલ્લાહ જ ઉિારી શકે છે, 

પરુંત   િેઓ માુંથી વિારે પડિા લોકો અજાણ 

છે. 

قهالُْوا یهة   عهلهْيهِ  نَُزِله  لهْو َله  وه بَِه     َمِْن  اَٰ   َره
ه  اَِنه  قُْل  هْن  عهلَٰ   قهاِدر   اّلَلَٰ َِله  ا یهًة   یََُنه اَٰ

َِٰكَنه  ل ُهْم  َوه ْكثهره ه  یهْعلهمُْونه  َله  ا

38. અને જેટલાું પ્રકારના જાનવરો િરિી પર 

હરે-ફરે છે અને જેટલાું પ્રકારના પક્ષીઓ, જેઓ 

પોિાની બને્ન પાુંખો વડે ઉડે છે,િે બિા િમારા 
જેવા જ સર્જનીઓ છે, અમે િેમની પણ િકદીર 

લખવામાુંકોઈ વસ્ત  છોડી નથી, પછી સૌ 
પોિાના પાલનહાર સમક્ષ ભેગા કરવામાું 
આવશે. 

ا مه ر   وهَله  اَْلهْرِض  ِف   دهٓابَهة   ِمْن  وه ى ِ ٓ  یَهِطْْیُ  طَٰ
ْيهِ  نهاحه هْمثهالُُكْم    اُمهم   اََِله   ِبجه ا  ا ْطنها مه  فهَره

ِب  ِف  ء   ِمْن  الِْكتَٰ ْ بَِِهْم  اِلَٰ  ثَُمه   َشه   ره
ُرْونه   یُْحشه

39. અને જે લોકો અમારી આયિોને જ ઠલાવે 

છે, િે િો અંિકારમાું બહરેા અને મ ૂુંગા થઇ રહ્યા 
છે, અલ્લાહ જેને ઇચ્છે િેને ગ મરાહ કરી દે અને 

જેને ઇચ્છે િેને સત્ય માગગદશગન આપી દે. 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه بُْكم   ُصَم   ِباَٰیَِٰتنها كه   ِف  وه
ِت    لُمَٰ ْن   الَظُ اِ  مه ُ  یَهشه مهْن   یُْضِللُْه    اّلَلَٰ   وه
 ْ ا لْهُ  یَهشه اط   عهلَٰ  یهْجعه  َمُْستهِقْيم   ِصره

40. િમે િેમને કહી દો કે જો િમારા પર 

અલ્લાહનો અઝાબ આવી પહોંચે અથવા 
કયામિનો દદવસ આવી જાય િો િે સમયે િમે 

અલ્લાહ તસવાય કોઈ બીજાને પોકારશો? બોલો 
જો િમે સાચા હોવ. 

ءهیْتهُكْم  قُْل  هره ىكُْم  اِْن  ا تَٰ ه اُب  ا ِ  عهذه هوْ  اّلَلَٰ  ا
تهْتُكُم  ه ةُ  ا اعه ِ  ْْیه اهغه  الَسه  اِْن   تهْدُعْونه    اّلَلَٰ
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ
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41. - પરુંત   િે સમયે ફતિ અલ્લાને જ 

પોકારશો, પછી જે િકલીફના કારણે િમે િેને 

પોકારી રહ્યા છો, જો િે ઇચ્છશે િો િેને દૂર પણ 

કરી દે છે, િે સમયે િમે જેને ભાગીદાર ઠહરેાવો 
છો િેમને ભલૂી જાઓ છો. . 

یَهاهُ  بهْل  ا فهيهْكِشُف  ْدُعْونه ته  اِ   تهْدُعْونه  مه
ٓاءه  اِْن  اِلهْيهِ  ْونه  شه ا وهتهنْسه ن  مه  ُتْشِرُكْونه

42. િમારા પહલેા અમે ઘણી કોમ િરફ 

પયગુંબર મોકલી ચ ક્યા છે, પછી (જ્યારે 

લોકોએ નાફરમાની કરી િો) અમે િેમને સખિી 
અને િકલીફમાું નાખી દીિા, જેથી િેઓ 

આજીજી સાથે દ આ કરે. 

لهقهْد  لْنها   وه هْرسه   قهْبلِكه  َمِْن  اُمهم   اِلَٰ   ا
ُهْم  ْذنَٰ ٓاءِ  فهاهخه ٓاءِ  ِبالْبهاْسه َره لَهُهْم  وهالَضه   لهعه
ُعْونه   َره  یهتهضه

43. પછી જ્યારે િેમના પર અમારો અઝાબ 

આવયો િો આજીજી કેમ ન કરી? પરુંત   િેમના 
દદલ િો વિારે સખિ થઈ ગયા, અને જે કામ 

િેઓ કરી રહ્યા હિા, શેિાને િે કામ િેમને 

સ ુંદર બનાવી િેમને બિાવ્ ું. 

ٓاءهُهْم  اِذْ  فهلهْو َله   ُعْوا بهاُْسنها جه َره  تهضه
َِٰكْن  ل ْت   وه یَهنه   قُلُْوبُُهْم  قهسه  لهُهُم  وهزه

ُن  ْيطَٰ ا الَشه هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

44. પછી અમે જે નસીહિ કરી હિી િે નસીહિ 

િેઓએ ભ લાવી દીિી િો અમે િેમના પર 

(ખ શહાલી)ના દ્વાર ખોલી નાખ્યા, અહીં સ િી કે 

જે કઈ અમે િેમને આપ્્ ું હિી િેમાું મસ્િ થઈ 

ગયા, િો અમે િેમને અચાનક પકડી લીિા. 
િેઓ (દરેક ભલાઈથી તનરાશ થઈ ગયા) 

ا نهُسْوا فهلهمَها ُرْوا مه َكِ ْ  فهتهْحنها ِبه   ذُ   عهلههْْیِ
هبْوهابه  ء     كَُلِ  ا ْ َتَٰ    َشه  ِبمها   فهِرُحْوا اِذها حه
ا ُهْم  اُْوُتْو  ْذنَٰ هخه  ُهْم  فهاِذها بهْغتهةً  ا

ْبِلُسْونه   َمُ

45. આવી રીિે જાલલમ લોકોની જડ કાપી 
નાખી અને દરેક પ્રકારની પ્રસુંશા અલ્લાહ માટે 

જ છે. 

لهمُْوا    الَهِذیْنه  الْقهْوِم  دهاِبرُ  فهُقِطعه    ظه
مُْد  ِ  وهالْحه َبِ  ّلِلََٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ



 

અલ અનઆ્મ 

 

230 

 

 الأنعام 

46. િમે કહી દો કે, જણાવો ! જો અલ્લાહ 

િઆલા િમારી સાુંભળવાની અને જોવાની 
શક્તિને સુંપણૂગપણે લઇ લે અને િમારા હૃદયો 
પર મહોર લગાવી દે, િો અલ્લાહ િઆલા 
તસવાય બીજો કોઇ ઇલાહ છે કે િે િમારી આ 

શક્તિઓ પાછી આપી દે, િમે જૂઓ િો અમે 

કેવી રીિે પરૂાવાન ું અલગ-અલગ રીિે વણગન 

કરી રહ્યા છે, િો પણ આ મોઢ ું ફેરવી લે છે. 

ءهیُْتْم  قُْل  هره ذه  اِْن  ا ُ  اهخه كُْم   اّلَلَٰ مْعه   سه
ُكْم  اره هبْصه ا تهمه  وه   َمهْن  قُلُْوِبكُْم  عهلَٰ  وهخه

َٰه   ْْیُ  اِل ِ  غه ُنُْظرْ   ِبه     یهاْتِْيُكْم  اّلَلَٰ   كهْيفه  ا
ُف  َرِ  فُْونه یهْصدِ  ُهْم  ثَُمه  اَْلَٰیَِٰت  نُصه

47. િમે કહી દો કે જણાવો ! જો િમારા પર 

અલ્લાહ િઆલાનો અઝાબ અચાનક અથવા 
જાહરેમાું આવી પહોંચે, િો શ ું અત્યાચારી 
તસવાય બીજા કોઇને નટટ કરવામાું આવશે ? 

ءهیْتهُكْم  قُْل  هره ىكُْم  اِْن  ا تَٰ ه اُب  ا ِ  عهذه   اّلَلَٰ
هوْ  بهْغتهةً  ةً  ا ْهره   الْقهْوُم  اََِله  یُْهلهُك  ههْل  جه

لِمُْونه   الَظَٰ

48. અને અમે પયગુંબરોને ફતિ િે કારણે 
મોકલીએ છીએ કે, િે ખ શખબર આપે અને 

સચેિ કરે, પછી જે લોકો ઈમાન લઇ આવે અને 

જો િે પોિાની ઇસ્લાહ કરી લે, િે લોકોને કોઇ 

ભય નહીં હોય અને ન િો િેઓ તનરાશ થશે. 

ا مه ِلْيه  نُْرِسُل  وه  ِریْنه ُمبهَشِ  اََِله  الْمُْرسه
ُمْنِذِریْنه    مهنه  فهمهْن   وه اهْصلهحه   اَٰ   فهله  وه

ْوف   ْ  خه نُْونه  ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه

49. અને જે લોકો અમારી આયિોને જ ઠલાવે, 

િો િેમની અવજ્ઞાની જરૂર સજા મળશે. 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه ُهُم  ِباَٰیَِٰتنها كه اُب  یهمهَسُ ذه  الْعه
هانُْوا ِبمها  یهْفُسُقْونه  ك
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50. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહી દો કે ન િો હ ું 
િમને એવ ું કહ ું છું કે મારી પાસે અલ્લાહના 
ખજાના છે અને ન િો હ ું ગેબ(અદૃશ્ય)ની વાિો 
જાણ ું છું અને ન િો હ ું િમને એવ ું કહ ું છું કે હ ું 
ફદરશ્િો છું, હ ું િો ફકિ જે મારી પાસે વહી આવે 

છે િેન ું અન સરણ કર ું છું, િમે કહી દો કે શ ું 
આંિળો અને જોનારો બને્ન સમાન હોઇ શકે છે ? 

િો શ ું િમે લચિંિન નથી કરિા ? 

هقُْوُل  ََله   قُْل  ٓاى ُِن  ِعْنِدْی  لهُكْم  ا زه ِ  خه   اّلَلَٰ
هعْلهُم  وهَله   ْيبه  ا هقُْوُل  وهَله   الْغه ْ  لهُكْم   ا  اَِنِ
لهك     تَهِبعُ  اِْن   مه ه ا اََِله  ا ه    حَٰ  یُوْ  مه َ  ههْل  قُْل   اِله

الْبهِصْْیُ    اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی هفهله   وه  ا
ن  َكهُرْونه  تهتهفه

51. અને આપ િે વહી દ્વારા લોકોને સચેિ કરો, 
જેઓ એ વાિથી ડરે છે કે િેમને િેમના 
પાલનહાર િરફ ભેગા કરવામાું આવશે, 

અલ્લાહ તસવાય િેમન ું ન િો કોઈ મદદ 

કરવાવાળુું હશે અને ન િો ભલામણ કરનાર 

હશે. આ રીિે કદાચ િેઓ પરહજેગાર બની 
જાય. 

هنِْذرْ  ا افُْونه  الَهِذیْنه  ِبهِ  وه هْن  یهخه ا ا ُرْو   یَُْحشه
بَِِهْم  اِلَٰ  ِلَ    دُْونِه   َمِْن  لهُهْم   لهیْسه  ره   وهَله  وه

ِفْيع   لَهُهْم  شه  یهَتهُقْونه   لَهعه

52. જે સવાર-સાુંજ પોિાના પાલનહારની 
બુંદગી કરે છે અને ફતિ િેની પ્રસન્નિાનો હતે   
રાખે છે, િે લોકોને પોિાની પાસેથી દૂર ન 

કરશો, િેમનો દહસાબ િમારા તશરે નથી અને 

િમારો દહસાબ િેમના તશરે નથી , જો િેમને 

િમારાથી દ ર કરશો િો અન્યાયી લોકોમાું થઇ 

જશો. 

بَهُهْم  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  تهْطُردِ  وهَله   ره
وةِ  َِشَِ  ِبالْغهدَٰ الْعه ه     یُِریُْدْونه  وه ا  وهْجهه   مه
اِبِهْم  ِمْن  عهلهْيكه  ء   َمِْن  ِحسه ْ ا َشه   ِمْن  وهمه

اِبكه  ْ  ِحسه ء   َمِْن  عهلههْْیِ ْ   فهتهْطُردهُهْم  َشه
لِِمْيه  ِمنه  فهتهُكْونه   الَظَٰ
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53. અને આવી જ રીિે અમે કેટલાકની કેટલાક 

વડે કસોટી કરી રહ્યા છે, જેથી (િે િેમને જોઈ) 

કહ ેકે શ ું અમારા માુંથી આ જ લોકો છે, જેમના 
પર અલ્લાહએ એહસાન કયો છે? શ ું અલ્લાહ 

િઆલા પોિાના શ કર કરનાર બુંદાઓને 

િેમના કરિા વિારે નથી જાણિો? 

لِكه  ُهْم  فهتهنَها وهكهذَٰ ا ِببهْعض   بهْعضه   لَِيهُقْولُْو 
ءِ  ههَٰ ُؤاَله َنه  ا ُ  مه ْ  اّلَلَٰ ْ  عهلههْْیِ ا    َمِنٌۢ  بهْيِننه
هلهیْسه  ُ  ا ِكِریْنه  ِباهعْلهمه  اّلَلَٰ  ِبالَشَٰ

54. અને આ લોકો જ્યારે િમારી પાસે આવે, 

જેઓ અમારી આયિો પર ઈમાન રાખે છે, િો 
(એવ ું) કહી દો કે િમારા પર સલામિી છે, 

િમારા પાલનહારે કૃપા કરવી પોિાના તશરે 

નક્કી કરી લીધ ું છે, કે જે વયક્તિ િમારા માુંથી 
ખરાબ કૃત્ય અજાણિાથી કરી બેસે, ત્યાર પછી 
િેઓ િૌબા કરી લે, અને ઇસ્લાહ કરી લે, િો 
અલ્લાહ (ની એ ખબૂી છે કે િે) મોટો માફ 

કરનાર છે, ઘણો કૃપાળુ છે. 

اِذها ٓاءهكه  وه   ِباَٰیَِٰتنها یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه  جه
َٰم   فهُقْل  ل بَُُكْم  كهتهبه  عهلهْيُكْم  سه   عهلَٰ  ره
ْحمه  نهْفِسهِ  هنَهه    ةه   الَره ْن  ا ِمله  مه   ِمْنُكْم  عه
ًءٌۢا الهة   ُسْوٓ هه ْ  تهابه  ثَُمه   ِبجه   بهْعِده   ِمنٌۢ
اهْصلهحه  َهه   وه ُفوْر   فهاهن  َرهِحْيم   غه

55. આવી જ રીિે અમે આયિોને સ્પટટ કરિા 
રહીએ છીએ જેથી પાપીઓનો માગગ જાહરે થઇ 

જાય. 

لِكه  ُل  وهكهذَٰ لِتهْستهِبْيه   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ   وه
ِبْيُل  ن  سه  الْمُْجِرِمْيه

56. િમે કહી દો કે મને િે વાિથી રોકવામાું 
આવયો છે કે િેઓની બુંદગી કર ું જેમને િમે 

અલ્લાહ િઆલા તસવાય બીજાને પોકારો છો, 
િમે િેમને કહી દો કે હ ું િમારી મનેચ્છાઓન ું 
અન સરણ નહીં કર ું, અને જો હ ું આવ ું કરીશ િો 
હ ું ભટકી ગયો અને દહદાયિ પામેલ લોકો માુંથી 
નદહ રહ ું 

ْ  قُْل  هْن  نُِهْيُت  اَِنِ هْعُبده  ا  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه  ا
ِ    دُْوِن  ِمْن  هتَهِبعُ  ََله   قُْل   اّلَلَٰ ُكْم    ا هْهوهٓاءه   ا
لهلُْت  قهْد  ا    اِذًا ضه مه هنها وه الْمُْهتهِدیْنه  ِمنه  ا
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57. િમે િેમને કહી દો કે હ ું મારા પાલનહાર 

િરફથી સ્પટટ પ રાવા (ક રઆન) પર કાયમ છું, 
જેને િમે જ ઠલાવી દીધ ું છે, અને જે વસ્ત  માટે 

િમે ઉિાવળ કરી રહ્યા છો, (અઝાબની) િે 

મારી પાસે નથી, આદેશ િો ફતિ અલ્લાહનો જ 

છે, જે સત્ય વણગન કરે છે અને િે જ શે્રટઠ 

ઇન્સાફ કરવાવાળો છે. 

ْ  قُْل  ْ  َمِْن  ة  بهیَِنه  عهلَٰ  اَِنِ َبِ بُْتْم   َره َذه   ِبه     وهكه
ا ا ِعْنِدْی  مه  اِِن   ِبه     تهْستهْعِجلُْونه  مه

ِ    اََِله  الُْحكُْم  َقه  یهُقَصُ   ّلِلََٰ ْْیُ  الْحه   وهُهوهخه
ِصِلْيه   الْفَٰ

58. િમે કહી દો કે જે વસ્ત  માટે િમે ઉિાવળ 

કરી રહ્યા છો, જો િેના પર મારો અતિકાર હોિ 

િો મારી અને િમારી વચ્ચે (પહલેા જ) તનણગય 

થઈ જિો, અને અલ્લાહ જાલલમ લોકો તવશે 

ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, (કે િેમની સાથે કેવો 
વયવહાર કરવો જોઈએ) 

هَنه  لَهوْ  قُْل  ا ِعْنِدْی  ا  ِبه   تهْستهْعِجلُْونه  مه
بهیْنهُكْم    بهْيِنْ  اَْلهْمرُ  لهُقِضه  ُ   وه   وهاّلَلَٰ
هعْلهُم  لِِمْيه  ا  ِبالَظَٰ

59. અને ગેબની ચાવીઓ િો અલ્લાહ િઆલા 
પાસે જ છે, અલ્લાહ તસવાય િેને કોઇ નથી 
જાણત ું અને િે દરેક વસ્ત ઓને જાણે છે, જે કુંઈ 

િરિીમાું છે અને જે કુંઈ સમ દ્રમાું છે અને કોઇ 

પાુંદડ ું એવ ું નથી પડત ું જેને િે જાણિો ન હોય 

અને ન િો ઝમીનના અંિકારમાું કોઇ દાણો 
એવો છે, જેને િે જાણિો ન હોય, અને જે કુંઈ 

પણ ભીન ું હોય અથવા સકૂ ું બધ ું જ ખ લ્લી 
દકિાબમાું લખેલ  છે. 

ه   فهاتُِح  وهِعْنده ْيِب  مه ا   َله  الْغه  ُهوه   اََِله  یهْعلهمُهه
یهْعلهُم  ا وه َِ  ِف  مه الْبهْحِر    الَْبه ا  وه مه  تهْسُقُط  وه
قهة   ِمْن  ا اََِله  َوهره  ُظلُمَِٰت  ِفْ  بَهة  حه  وهَله  یهْعلهمُهه

  ِفْ   اََِله  یهاِبس   رهْطب  َوهَله  وهَله  اَْلهْرِض 
ِبْي   ِكتَٰب    َمُ
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60. અને િે જ છે જે રાિમાું િમારા પ્રાણ ખેંચી 
લે છે અને જે કુંઈ પણ િમે દદવસમાું કરો છો 
િેને જાણે છે, પછી (બીજા દદવસે શરીરમાું પ્રાણ 

મોકલીને) િમને ઉઠાડે છે, જેથી નક્કી કરેલ 

સમય પરૂો થઇ જાય, (મૌિ સ િી), પછી િેની 
જ િરફ િમારે પાછા ફરવાન ું છે, પછી િમને 

બિાવશે જે કુંઈ િમે કરિા હિા. 

یهْعلهُم  ِبالَهْيِل  یهتهوهفََٰىكُْم  وهُهوهالَهِذْی  ا وه  مه
ْحُتْم  ره ارِ  جه ثُُكْم  ثَُمه  ِبالنَههه   فِْيهِ  یهْبعه
ل   لُِيْقضَٰ   َمً    اهجه  اِلهْيهِ  ثَُمه   َمُسه

ْرِجُعكُْم  ُئكُْم  ثَُمه  مه  ُكنُْتْم  ِبمها یُنهَبِ
ن   تهْعمهلُْونه

61. અને િે જ પોિાના બુંદાઓ પર સુંપણૂગ 
ક દરિ િરાવે છે, અને િમારા માટે તનરીક્ષક 

(ફદરશ્િાઓ) ઉિારે છે, ત્યાું સ િી કે જ્યારે 

િમારા માુંથી કોઇને મતૃ્્  આવી પહોંચે છે, િેના 
પ્રાણ અમારા મોકલેલા ફદરશ્િાઓ કાઢી લે છે 

અને િેઓ પોિાના કામમાું થોડીક પણ સ સ્િી 
નથી કરિા. 

یُْرِسُل  ِعبهاِده   فهْوقه  وهُهوهالْقهاِهرُ    وه
ًة    عهلهْيُكْم  فهظه َتَٰ    حه ٓاءه  اِذها حه ُكُم  جه ده  اهحه
 َله  وهُهْم  ُرُسلُنها تهوهفَهْتهُ  الْمهْوُت 

ُطْونه   یُفهَرِ

62. પછી િે પ્રાણ અલ્લાહ િરફ જ ફેરવામાું 
આવે છે, જે િેમનો સાચો માલલક છે, સાુંભળો ! 
તનણગય કરવાનો અતિકાર િેની જ પાસે છે અને 

િેને દહસાબ લેવામાું થોડીક પણ વાર લાગિી 
નથી. 

ا ثَُمه  ِ  اِله  ُردَُْو  َٰهُىُ  اّلَلَٰ ْول َقِ    مه  لههُ  اهَله   الْحه
عُ  الُْحكُْم  ِسبِ  وهُهوهاهْسره  ْيه الْحَٰ

63. િમે િેમને કહી દો કે િે કોણ છે જે િમને 

િરિી અને સમ દ્રના અંિકારમાું થનાર 

દકસ્સાઓથી િમને કોણ બચાવે છે, જેને િમે 

નમ્રિાપવૂગક અને છૂપી રીિે પોકારો છો કે જો 
િેણે અમને (આ મ સીબિથી) બચાવી લીિા િો 
અમે જરૂર િેનો શ કર કરવાવાળા બની જઈશ ું. 

ْن  قُْل  ْيُكْم  مه َِ  ُظلُمَِٰت  َمِْن  یَُنهَجِ   الَْبه
الْبهْحرِ  عًا َوهُخْفيهًة    تهْدُعْونهه   وه َرُ ْن   تهضه  لهى ِ
ىنها هنْجَٰ ِذه   ِمْن  ا   ِمنه  لهنهُكْونهَنه  هَٰ

ِكِریْنه   الَشَٰ
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64. િમે િેમને કહી દો કે અલ્લાહ જ િમને 

દરેક દ િઃખ અને િકલીફથી બચાવે છે, િો પણ 

િમે િેના ભાગીદાર ઠેરવવા લાગો છો. 

ُ  قُِل  ْيُكْم  اّلَلَٰ ا یُنهَجِ ِمْن  َمِْنهه  كهْرب   كَُلِ  وه
هنُْتْم  ثَُمه   ُتْشِرُكْونه  ا

65. િમે િેમને કહી દો કે અલ્લાહ એ વાિની 
ક દરિ િરાવે છે કે િે િમારા પર િમારી 
ઉપરથી કોઈ અઝાબ ઉિારે અથવા િો િમારા 
પગ નીચેથી કોઈ અઝાબ િમારા પર લાવી દે 

અથવા િમને જ થ જ થ બનાવી, એક જૂથને 

બીજા સાથે લડાઈ કરાવે, જ ઓ ! અમે અલગ 

અલગ રીિે અમારી આયિો વણગન કરો રહ્યા 
છે, જેથી િેઓ સમજી જાય. . 

لَٰ   ُهوهالْقهاِدرُ  قُْل  هْن  عه   عهلهْيُكْم  یَهْبعهثه  ا
ابًا هوْ  فهْوقِكُْم  َمِْن  عهذه   تهْحِت  ِمْن  ا

هْرُجِلُكْم  هوْ  ا كُْم  ا یُِذیْقه  یهلِْبسه   ِشيهًعا َوه
كُْم  ُنُْظرْ   بهْعض     بهاْسه  بهْعضه   كهْيفه  ا
ُف  َرِ لَهُهْم  اَْلَٰیَِٰت  نُصه  یهْفقهُهْونه  لهعه

66. અને િમારી કોમ આ (ક રઆન)ને જ ઠલાવે 

દીધ ું, જો કે િે સાચ ું છે, િમે કહી દો કે હ ું િમારા 
પર વકીલ નથી. (કે હ ું િમને સત્યમાગગ પર 

લાવીને છોડ ું) 

به  َذه َقُ    قهْوُمكه  ِبه   وهكه  لَهْسُت  قُْل   وهُهوهالْحه
 ِبوهِكْيل    عهلهْيُكْم 

67. દરેક ખબર નો એક સમય છે અને નજીક 

માુંજ િમને ખબર પડી જશે. 

َر  ؗ  نهبها   لِكَُلِ  ْوفه   َمُْستهقه  تهْعلهمُْونه  وهسه

68. અને જ્યારે િમે િે લોકોને જૂઓ જેઓ 

અમારી આયિોમાું ખામી શોિી રહ્યા છે, િમે િે 

લોકોથી અળગા થઇ જાવ, ત્યાું સ િી કે િેઓ 

કોઇ બીજી વાિમાું પડી જાય અને જો િમને 

શેિાન ભલૂાવી દે િો, યાદ આવયા પછી ફરી 
આવા અત્યાચારી લોકો સાથે ન બેસો. 

اِذها هیْته  وه ا ْ   یهُخْوُضْونه  الَهِذیْنه  ره یَِٰتنها ِف   اَٰ
ْ  فهاهْعِرْض  َتَٰ  عهْٰنُ  ِفْ  ُخْوُضْوایه  حه
ِدیْث   ْْیِه     حه ا  غه اَِمه  یُنِْسیهنَهكه  وه
ُن  ْيطَٰ ی بهْعده  تهْقُعْد  فهله  الَشه ْكرَٰ  مهعه  الَذِ
لِِمْيه  الْقهْوِم   الَظَٰ



 

અલ અનઆ્મ 

 

236 

 

 الأنعام 

69. આ જાલલમ લોકોના દહસાબમાું કઈ પણ 

વસ્ત ની જવાબદારી િે લોકોની નથી, જેઓ 

અલ્લાહથી ડરે છે, પરુંત   નસીહિ કરવી િેમના 
જરૂરી છે, જેથી ખોટા કાયોથી બચીને રહ.ે 

ا مه اِبِهْم  ِمْن  یهَتهُقْونه  الَهِذیْنه  عهله  وه   ِحسه
ء   َمِْن  ْ َِٰكْن  َشه ل ی وه لَهُهْم  ِذْكرَٰ یهَتهُقْونه  لهعه

 

70. અને આવા લોકોથી િદ્દન અળગા રહો, જે 

લોકોએ પોિાના દીનને રમિ- ગમિ બનાવી 
દીિો છે અને દ તનયાના જીવને િેઓને િોકામાું 
રાખી મકૂ્યા છે અને આ ક રઆન વડે તશખામણ 

આપિા રહો, કે દરેક વયક્તિ પોિાના અમલના 
બદલામાું ઝકડાયેલો છે, અલ્લાહ તસવાય ન િો 
િેની કોઈ મદદ કરનાર હશે અને ન િો કોઈ 

ભલામણ કરનાર અને જો િે કોઈ વસ્ત નો 
બદલો આપવા ઇચ્છશે િો િે કબલૂ કરવામાું 
પણ નહીં આવે, આ જ લોકો પોિાના કમોના 
કારણે ઝકડાયેલા છે અને જે કૂફર કરી રહ્યા છે, 

િેમને પીવા માટે ઉકળત ું પાણી અને દ િઃખદાયી 
અઝાબ મળશે. 

ُذْوا الَهِذیْنه  وهذهرِ  تَهخه ْ  ا ُ لهْهًوا  ِدیْٰنه  لهِعًبا َوه
ْتُهُم  َره وةُ  وهغه يَٰ نْيها الْحه رْ  الَدُ َكِ هْن  ِبه    وهذه  ا
له  ٌۢ  ُتْبسه ۬   ِبمها نهْفس  بهْت   ا لهیْسه   كهسه   لههه
ِ  دُْوِن  ِمْن  ِلَ   اّلَلَٰ ِفْيع     وهَله  وه اِْن   شه  وه

ذْ  ََله  عهْدل   كَُله  تهْعِدْل  ا    یُْؤخه َٰٓى ِكه   ِمْنهه  اُول
ُبْوا    ِبمها اُبِْسلُْوا الَهِذیْنه  اب   لهُهْم   كهسه ره  شه
اب   َمِْن  ِمْيم  َوهعهذه ٌۢ  حه هلِْيم  هانُْوا ِبمها ا   ك

ن   یهْكُفُرْونه
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71. િમે આ કાદફરોને કહી દો કે શ ું અમે 

અલ્લાહ િઆલાને છોડીને એવા લોકોને 

પોકારીએ જેઓ ન િો અમને કોઈ ફાયદો 
પહોંચાડી શકે છે અને ન િો અમને ન કસાન 

પહોંચાડી શકે છે, અલ્લાહએ અમને દહદાયિ 

આપી છે, િો શ ું ત્યારપછી અમે ઊંિા પગ વડે 

ફરી જઈએ, જેવ ું કે કોઈને શેિાને જ ુંગલમાું 
પથભ્રટટ કરી દીિો હોય અને િે હરેાન િેમજ 

પરેશાન હોય અને િેના સાથી િેને પોકારી રહ્યા 
હોય કે જો િમને દહદાયિ જોઈિી હોય િો 
અમારી પાસે આવો, આપ િેમને કહી દો કે 

દહદાયિ િો િે છે, જે અલ્લાહ આપે અને અમને 

િો આ જ આદેશ મળ્યો છે કે અમે સમગ્ર 

સષૃ્ટટના પાલનહારના આજ્ઞાકારી બની જઈએ. 

هنهْدُعْوا ْل قُ  ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ا اّلَلَٰ  یهْنفهُعنها  َله  مه
نها وهَله  دَُ  یهُضَرُ لَٰ   وهنُره هْعقهاِبنها عه   اِذْ  بهْعده  ا

ىنها ُ  ههدَٰ هالَهِذی اّلَلَٰ ِطْيُ  اْستهْهوهْتهُ  ك يَٰ  الَشه
انه  اَْلهْرِض  ِف  ْْیه ب   لهه    حه  یَهْدُعْونهه    اهْصحَٰ
ی اِله  ا    الُْهده ی اَِنه  قُْل   اْئتِنه ِ  ُهده  اّلَلَٰ

ی    اُِمْرنها  ُهوهالُْهدَٰ َبِ  لِنُْسِلمه  وه  لِره
لهِمْيه    الْعَٰ

72. અને એ (આદેશ આપવામાું આવયો છે) કે 

નમાઝ કાયમ કરો અને િેનાથી ડરિા રહો અને 

િે જ છે જેની િરફ િમે સૌ ભેગા કરવામાું 
આવશો. 

هْن  ا هقِْيمُوا وه َٰوةه  ا ل تَهُقْوهُ    الَصه ا  وهُهوهالَهِذْی    وه
ُرْونه  اِلهْيهِ   ُتْحشه

73. અને િે જ છે જેણે આકાશો અને િરિીન ું 
સત્ય સાથે સર્જન ક્ ગ, અને જે સમયે 

(ક્યામિના દદવસે) અલ્લાહ િઆલા એટલ ું 
કહી દેશે, ત ું થઇ જા, બસ ! િે થઇ જશે, િેન ું 
કહવે  ું સાચ ું અને અસરકારક છે અને દરેક 

સામ્રાજ્ય િેની જ હશે, જ્યારે કે સરૂ ફુંકવામાું 
આવશે, િે છૂપી અને જાહરે વસ્ત ને સારી રીિે 

જાણે છે અને િે જ મોટી દહકમિવાળો, સુંપણૂગ 
ખબર રાખનાર છે. 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی  وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
َقِ    یهْومه   ِبالْحه ۬   ُكْن  یهُقْوُل  وه  قهْولُهُ   فهيهُكْوُن  
َقُ    لههُ   الْحه وِْر    ِف  یُْنفهُخ  یهْومه  لْمُلُْك ا وه   الَصُ
ْيِب  عَِٰلُم  ادهةِ    الْغه هه ِكْيُم   وهالَشه   وهُهوهالْحه

ِبْْیُ   الْخه
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74. અને (િે સમયને પણ યાદ કરવા જેવો છે,) 

જ્યારે ઇબ્રાહીમે પોિાના તપિા આઝરને કહ્ ું કે 

શ ું િમે મતૂિિઓને ઇલાહ બનાવી દીિી છે ? 

તન:શુંક હ ું િમને અને િમારી કોમને ખ લ્લી 
ગ મરાહીમાું જોઇ રહ્યો છું. 

اِذْ  ِهْيُم  قهاله  وه زهره  َِلهِبْيهِ  اِبْرَٰ تهَتهِخذُ  اَٰ ه  ا
ًة    اهْصنهاًما لِهه ْ    اَٰ ىكه  اَِنِ   ِفْ  وهقهْومهكه  اهرَٰ
َٰل   ل  َمُِبْي   ضه

75. અને અમે આવી જ રીિે ઇબ્રાહીમને 

આકાશો અને િરિીના સર્જન બિાવયા, જેથી 
સુંપણૂગ ભરોસો કરનારાઓ માુંથી બની જાય. 

لِكه  ِهْيمه  نُِرْی   وهكهذَٰ لهُكْوته  اِبْرَٰ  مه
وَِٰت  مَٰ لِيهُكْونه  وهاَْلهْرِض  الَسه   ِمنه  وه
 الْمُْوقِِنْيه 

76. પછી જ્યારે રાિનો અંિકાર િેમના પર 

છવાઇ ગયો, િો િેમણે એક િારો જોયો, િેમણે 
(ઇબ્રાહીમ અ.સ.)એ કહ્ ું કે આ મારો પાલનહાર 

છે, પરુંત   જ્યારે િે આથમી ગયો, િો િેમણે કહ્ ું 
કે હ ું આથમી જનારને પસુંદ નથી કરિો. 

َنه   فهلهمَها اَٰ  الَهْيُل  عهلهْيهِ  جه ًبا    ره ْوكه  قهاله   كه
ا ذه ْ    هَٰ َبِ هفهله  فهلهمَها    ره  اُِحَبُ  َله   قهاله  ا

 اَْلَٰفِِلْيه 

77. પછી જ્યારે ચુંદ્રને ચમકિો જોયો, િો કહ્ ું 
કે આ મારો પાલનહાર છે, પરુંત   જ્યારે િે 

આથમી ગયો, િો િેમણે કહ્ ું કે જો મને મારા 
પાલનહારે માગગદશગન ન આપ્્ ું, િો હ ું ગ મરાહ 

લોકો માુંથી બની જઇશ. 

ه  فهلهمَها ا ا قهاله  بهاِزغًا الْقهمهره  ره ذه ْ    هَٰ َبِ   فهلهمَها    ره
هفهله  ْن  قهاله  ا ْ  یهْهِدِنْ  لَهْم   لهى ِ َبِ ُكوْ  ره ه   نهَنه َله
ٓالَِْيه  الْقهْوِم  ِمنه   الَضه

78. પછી જ્યારે સયૂગને ચમકિો જોયો, િો કહ્ ું 
કે આ મારો પાલનહાર છે, આ િો સૌથી મોટો 
છે, પછી જ્યારે િે પણ આથમી ગયો િો, િેમણે 
કહ્ ું કે હ ેમારી કોમ ! જે (સીિારાઓને) 

અલ્લાહના ભાગીદાર ઠહરેાવી રહ્યાું છો હ ું 
િેમનાથી અળગો છું. 

ه  فهلهمَها ا مْسه  ره ةً  الَشه ا قهاله  بهاِزغه ذه ْ  هَٰ َبِ   ره
ا   ذه ُ    هَٰ ْكَبه ه هفهلهْت  فهلهمَها    ا ْ  یَٰقهْوِم  قهاله  ا  اَِنِ

ء    ُتْشِرُكْونه  َمِمَها بهِرْیٓ
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79. હ ું મારો ચહરેો એકાગ્ર થઇ, િેની િરફ કર ું 
છું, જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન ક્ ું અને 

હ ું તશકગ  (ભાગીદાર ઠેરાવનારા) કરનારાઓ 

માુંથી નથી. 

 ْ ْهُت  اَِنِ ره  لِلَهِذْی  وهْجِهه  وهَجه وَِٰت  فهطه مَٰ  الَسه
ا   وهاَْلهْرضه  مه ِنْيًفا َوه هنها حه   ِمنه  ا

 الْمُْشِرِكْيه  

80. અને િેમની કોમના લોકો િકરાર કરવા 
લાગ્યા, િેમણે કહ્ ું શ ું િમે અલ્લાહ તવશે મારી 
સાથે ઝઘડો કરી રહ્યાું છો, જો કે િેણે 
(અલ્લાહએ) મને દહદાયિ આપી દીિી છે, અને 

હ ું િેમનથી ડરિો નથી, જેને િમે અલ્લાહ સાથે 

ભાગીદાર ઠેરવો છો, હાું જો મારો પાલનહાર જ 

કોઇ આદેશ આપવા ઇચ્છે, (િો િે વાિ થઈ 

શકે છે) મારા પાલનહારના જ્ઞાને દરેક વસ્ત ને 

ઘેરાવમાું લઇ રાખી છે, શ ું િમે િો પણ 

તવચારિા નથી. 

ه   ٓاَجه ْ  قهاله   قهْوُمه     وهحه َنِ ْوٓ ٓاَجُ تُحه ه ِ  ِف  ا   اّلَلَٰ
قهْد  ىِن    وه اُف  وهَله    ههدَٰ هخه ا ا  ِبه    ُتْشِرُكْونه  مه
هْن  اََِله   ٓاءه  ا ْ  یَهشه َبِ ْيـ ًا    ره ْ  وهِسعه   شه َبِ   كَُله  ره

ء   ْ هفهله   عِلْمًا    َشه َكهُرْونه  ا  تهتهذه

81. અને જેમને િમે અલ્લાહના શરીક 

ઠેહરાવયા છે, હ ું િેમનાથી કેવી રીિે ડર ું, જ્યારે 

કે િમે અલ્લાહ સાથે શરીક કરવાથી નથી 
ડરિા, જેના તવશે અલ્લાહ િઆલાએ કોઇ 

પરૂાવા ઉિાયાગ નથી , િો આપણા બને્ન જૂથો 
માુંથી સલામિીનો વિારે હકદાર કોણ છે ? જો 
િમે જાણિા હોવ, (િો જવાબ આપો). 

اُف  وهكهْيفه  ْكُتْم  ا  مه  اهخه هْشره افُْونه  وهَله  ا  تهخه
هنَهُكْم  ْكُتْم  ا ِ  اهْشره ا ِباّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ   ِبه   یَُنه
ًنا    عهلهْيُكْم  َقُ  الْفهِریْقهْيِ  فهاهَیُ   ُسلْطَٰ   اهحه
 تهْعلهمُْونه   ُكنُْتْم  اِْن   ِباَْلهْمِن   

82. જે લોકો ઈમાન િરાવે છે અને પોિાના 
ઈમાનની સાથે તશકગ  નથી કરિા, આવા જ લોકો 
માટે સલામિી છે, અને િે જ સત્ય માગગ પર 

ચાલી રહ્યા છે. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه لهْم  اَٰ ا وه  اِیْمهانهُهْم  یهلِْبُسْو 
َٰٓى ِكه  ِبُظلْم     وهُهْم  اَْلهْمُن  لهُهُم  اُول

ن   َمُْهتهُدْونه
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83. અને આ જઅમારો પરૂાવો હિો, જે અમે 

ઇબ્રાહીમ ને િેમની કોમ માટે આપ્યો હિો, અમે 

જેને ઇચ્છીએ છીએ, દરજ્જા માું વિારો કરીએ 

છીએ, તન:શુંક િમારો પાલનહાર ખબૂ જ 

દહકમિવાળો, ખબૂ જ જાણવાવાળો છે. 

تِلْكه  تُنها   وه ا   ُحَجه هه تهیْنَٰ ِهْيمه  اَٰ   عهلَٰ  اِبْرَٰ
ت   نهْرفهعُ   قهْوِمه     ٓاُء    َمهْن  دهرهجَٰ   اَِنه   نَهشه
بَهكه  ِكْيم   ره  عهِلْيم   حه

84. અને અમે ઈબ્રાહીમને ઇસ્હાક અને યાકૂબ 

આપ્યા, દરેકને અમે સત્યમાગગ િરફ માગગદશગન 

આપ્્ ું અને ભિૂકાળમાું અમે નહૂને સત્યમાગગ 
બિાવયો હિો અને (ઈબ્રાહીમના) સુંિાનો માુંથી 
દાઊદ, સ લૈમાન, અય્્ બ, ્સૂ ફ, મસૂા અને 

હારૂનને દહદાયિ આપ્્ ું હત ું અને આવી જ રીિે 

સત્કાયગ કરવાવાળાને બદલો આપિા રહીએ 

છીએ. 

وهههْبنها قه  لهه    وه یهْعُقْوبه    اِْسحَٰ ا    كَُلً   وه یْنه   ههده
یْنها وهنُْوًحا  ِمْن  قهْبُل  ِمْن  ههده یَهِته    وه   ذَُرِ
ده  هیَُْوبه  وهُسلهْيمَٰنه  دهاو  ا یُْوُسفه  وه ُمْوسَٰ   وه  وه

ُرْونه    لِكه   وههَٰ   نهْجِزی وهكهذَٰ
 الْمُْحِسِنْيه  

85. અને ઝકદરયા, યહ્યા, ઈસા અને ઇલ્યાસને 

પણ (દહદાયિ આપી હિી), સૌ સદાચારી લોકો 
માુંથી હિા. 

ِریَها یهْحیَٰ  وهزهكه اِلْيهاسه    وهِعْيسَٰ  وه  كَُل    وه
لِِحْيه   َمِنه   الَصَٰ

86. અને િેવી જ રીિે ઇસ્માઇલ, અલ ્ય-સ-અ, 

્નૂ સ અને લિૂને િેમના માુંથી દરેકને અમે 

સમગ્ર સષૃ્ટટના લોકો પર અમે પ્રાથતમકિા 
આપી હિી. 

عه  وهاِْسمَِٰعْيله  الْیهسه یُْونُسه   وه لُْوًطا    وه  وه
كَُلً  لْنها وه لهِمْيه   عهله  فهَضه  الْعَٰ

87. અને એવી જ રીિે િેઓના કેટલાક બાપ-

દાદાઓને અને કેટલાક સુંિાનોને અને કેટલાક 

ભાઇઓને અને અમે િેઓને પસુંદ કરી લીિા 
અને અમે િેઓને સત્ય માગગદશગન આપ્્ ું. 

ِمْن  بهٓاى ِِهْم  وه ْ   اَٰ یََٰهَِتِ نِِهْم    وهذَُرِ   وهاِْخوها
 ْ ُ ْ  وهاْجتهبهْيٰنَٰ ُ یْٰنَٰ اط   اِلَٰ  وهههده   ِصره
 َمُْستهِقْيم  
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88. આ જ અલ્લાહન ું માગગદશગન જ છે જેના વડે 

પોિાના બુંદાઓ માુંથી જેને ઇચ્છે િેને 

માગગદશગન આપે છે, અને જો આ લોકો (ઉપર 

જણાવેલ લોકો માુંથી) પણ તશકગ  (અલ્લાહ સાથે 

ભાગીદાર) કરિા, િો જે કુંઈ કાયો કરિા િે સૌ 
વયથગ થઇ જાિ. 

لِكه  ی ذَٰ ِ  ُهده ْن  ِبه   یهْهِدْی  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه   یَهشه
لهوْ   ِعبهاِده     ِمْن  ُكْوا وه ِبطه  اهْشره ْ  لهحه   عهْٰنُ
ا هانُْوا َمه  ْعمهلُْونه یه  ك

89. આ લોકો એવા હિા કે અમે િેઓને દકિાબ 

અને દહકમિ અને પયગુંબરી આપી હિી, જો 
આ લોકો પયગુંબરીનો ઇન્કાર કરે િો, અમે 

િેના માટે એવા ઘણા લોકો નક્કી કરી દીિા છે, 

જે આ વાિોનો ઇન્કાર નથી કરિા. 

َٰٓى ِكه  ُ  الَهِذیْنه  اُول ُ تهْيٰنَٰ  الِْكتَٰبه  اَٰ
ا یَهْكُفرْ  فهاِْن   نَُُبَوهةه   وهال وهالُْحكْمه   ِبهه
ءِ  ا فهقهْد  هَٰ ُؤاَله َهلْنه ك ا وه ا لَهیُْسْوا قهْوًما ِبهه  ِبهه

ِفِریْنه   ِبكَٰ

90. આ જ લોકો એવા છે, જેમને અલ્લાહ 

િઆલાએ દહદાયિ આપ્્ ું હત ું, િો િમે પણ 

િેઓના માગગ પર ચાલો, િમે કહી દો કે હ ું 
િમારા પાસેથી િે તવશે કુંઈ વળિર નથી 
ઇચ્છિો, આ િો ફકિ સમગ્ર માનવજાતિ માટે 

એક તશખામણ છે. 

َٰٓى ِكه  ی الَهِذیْنه  اُول ُ  ههده ىُهُم  اّلَلَٰ   فهِبُهدَٰ
هْسـ هلُُكْم  ََله   قُْل   اقْتهِدهْ    هْجًرا    عهلهْيهِ  ا  اِْن   ا
ی ُهوهاََِله  ن  ِذْكرَٰ لهِمْيه  لِلْعَٰ
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91. અને િે લોકોએ અલ્લાહ િઆલાની જેવી 
કદર કરવી જરૂરી હિી, િેવી કદર ન કરી, 
પરુંત   એવ ું કહી દીધ ું કે અલ્લાહએ કોઇ વયક્તિ 

પર કુંઈ પણ અવિદરિ નથી ક્ ું, િમે િેમને 

પછૂો કે િે દકિાબ મસૂા પાસે હિી િેને કોણે 
ઉિારી હિી? (િે દકિાબ) જે દરેક લોકો માટે 

પ્રકાશ અને માગગદશગન હિી, જેને િમે િે 

તવરોિી કાગળો સાથે મકૂી રાખી છે, જેમાુંથી 
કેટલાક કાગળો જાહરે કરો છો અને ઘણા 
કાગળોને છૂપાવો છો, અને િે દકિાબ દ્વારા 
િમને િે શીખવાડવામાું આવ્ ું હત ું, જે ન િો 
િમે જાણિા હિા અને ન િો િમારા પવૂગજો, 
િમે િેંમને કહી દો કે િેને અલ્લાહ િઆલાએ જ 

ઉિારી હિી, પછી િેઓને િેઓની અંિશ્રદ્ધામાું 
રમિા છોડી દો. 

اوه  ُروا مه ه  قهده َقه  اّلَلَٰ ا   قهالُْوا  اِذْ  قهْدِره    حه   مه
له  هنْزه ُ  ا ر   عهلَٰ  اّلَلَٰ ء     َمِْن  بهشه ْ ْن  قُْل   َشه  مه
له  هنْزه ٓاءه  الَهِذْی  الِْكتَٰبه  ا نُوًْرا  ُمْوسَٰ  ِبه   جه
لُْونهه   لَِلنَهاِس  َوهُهًدی اِطیْسه  تهْجعه  قهره
ا ا    وهُتْخُفْونه  ُتْبُدْونههه ِثْْیً ا وهعُلَِمُْتْم   كه  َمه

ا لهْم  هنُْتْم  تهْعلهمُْو  بهٓاُؤُكْم    وهَله   ا ُ    قُِل   اَٰ   اّلَلَٰ
ْوِضِهْم  ِفْ  ذهْرُهْم  ثَُمه  ُبْونه  خه  یهلْعه

92. અને આ દકિાબ, જે અમે અવિદરિ કરી 
છે, િે ઘણી બરકિવાળી છે, પહલેાની 
દકિાબોની પ ષ્ટટ કરે છે, જેથી િમે મક્કા 
વાસીઓને અને આસ-પાસના લોકોને ડરાવો, 
અને જે લોકો આલખરિને માને છે, એવા લોકો 
િે (દકિાબ) પર ઈમાન લઇ આવે છે અને િે 

લોકો હુંમેશા નમાઝ કાયમ કરે છે. 

ا لْنَٰهُ  ِكتَٰب   وههَٰذه هنْزه ك   ا ه ُق  ُمَبَٰ َدِ  َمُصه
یْهِ  بهْيه  الَهِذْی  لِتُْنِذره  یهده ی اَُمه  وه  الُْقرَٰ
ْن  مه ا    وه ْولههه الَهِذیْنه   حه   یُْؤِمُنْونه  وه

ةِ    عهلَٰ  وهُهْم  ِبه   یُْؤِمُنْونه  ِباَْلَِٰخره
تِِهْم  له افُِظْونه  صه  یُحه
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93. અને િે વયક્તિ કરિા વિારે જાલલમ કોણ 

હોઈ શકે છે, જે અલ્લાહ િઆલા પર જૂઠો 
આરોપ મકેૂ છે અથવા એવ ું કહ ેકે મારા પર 

વહી આવે છે, જો કે િેની પાસે કોઇ પણ વાિની 
વહી નથી આવિી, અને જે વયક્તિ એવ ું કહ ેછે 

કે જેવી વાણી અલ્લાહએ અવિદરિ કરી છે 

િેના જેવી જ હ ું પણ લાવી શક ું છું, કાશ િમે આ 

જાલલમ લોકોને જોિા, જ્યારે િેઓ મતૃ્્ ની 
કઠણાઇઓમાું હશે અને ફદરશ્િાઓ પોિાન હાથ 

િેમની િરફ લુંબાવિા હશે (અને કહ ેછે) લાવો 
પોિામાું જીવો કાઢો. આજે િમને એવો અઝાબ 

આપવામાું આવશે ,જે િમને અપમાતનિ કરી 
દેશે, કારણે કે િમે અલ્લાહ િઆલા તવશે જૂઠી 
વાિો કહિેા હિા. અને િમે અલ્લાહ િઆલાની 
આયિો સામે ઇિરાિા હિા. 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ  كه
هوْ  ه  اُْوِحه  قهاله  ا َ لهْم  اِله ء   اِلهْيهِ  یُْوحه  وه ْ  َشه

ْن  مه اُنِْزُل  قهاله   وه ا   ِمثْله  سه له  مه هنْزه ُ    ا   اّلَلَٰ
لهوْ  ی وه لِمُْونه  اِذِ  تهرَٰ  ِت  ِفْ  الَظَٰ مهرَٰ   الْمهْوِت  غه

كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل ا وه هیِْدیِْهْم    بهاِسُطْو  ا  ا هْخِرُجْو    ا
كُْم    هلْيهْومه   اهنُْفسه ْونه  ا ابه  ُتْجزه   عهذه
ِ  عهله  تهُقْولُْونه  ُكنُْتْم  مهابِ  الُْهْوِن  ْْیه  اّلَلَٰ  غه
َقِ  ْن  وهُكنُْتْم  الْحه یَِٰته   عه ْونه   اَٰ تهْستهْكَِبُ

 

94. (અને અલ્લાહ િઆલા કહશેે) કે િમે 

અમારી પાસે એકલા આવી ગયા, જે રીિે અમે 

િમાર ું સર્જન પહલેી વખિ ક્ ગ હત ું અને જે કુંઈ 

પણ અમે િમને આપ્્ ું હત ું િેને પોિાની 
પાછળ જ છોડી આવયા અને અમે િો િમારી 
સાથે િમારા િે ભલામણ કરનારાઓને નથી 
જોઇ રહ્યા જેન ું નામ લઇ િમે દાવો કરિા હિા, 
કે િેઓ િમારા કાયોમાું (અલ્લાહના) ભાગીદાર 

છે, ખરેખર િેમની સાથે િમારા દરેક સબુંિ 

તટૂી ગયા અને જે (દેવિાઓ) તવશે િમે 

અન માન કરિા હિા િે સૌ િમારાથી અદ્રશ્ય 

થઈ ગયા 

لهقهْد  ادَٰی ِجْئُتمُْونها وه ُكْم  كهمها فُره لهْقنَٰ   خه
هَوهله  ْكُتْم  ا ة  َوهتهره َره ا مه ُكْم  َمه َوهلْنَٰ   وهرهٓاءه  خه

ا  ُظُهوِْرُكْم    مه ی وه كُْم  نهرَٰ عه ٓاءهُكُم  مه  ُشفهعه
مُْتْم  الَهِذیْنه  هنَهُهْم  زهعه ُؤا    فِْيُكْم  ا ٓ كَٰ   ُشره
عه  لهقهْد  َله  نهُكْم بهیْ  تَهقهَطه ْنُكْم  وهضه ا عه   َمه

ن  ُكنُْتْم   تهْزُعمُْونه
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95. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા જ બીજ અને 

ઠલળયાને ફાડવાવાળો છે, િે સજીવને તનજીવ 

માુંથી કાઢે છે અને િે તનજીવને સજીવ માુંથી 
કાઢનાર છે. આ કામ િો અલ્લાહ િઆલા જ 

કરે છે, િો િમે ક્યાું ભટકી રહ્યા છો? 

ه  اَِنه  َبِ  فهالُِق  اّلَلَٰ  یُْخِرُج   وهالنَهوَٰی    الْحه
ه  َ ِت  ِمنه  الْحه ُمْخِرُج  الْمهَيِ ِت  وه   ِمنه  الْمهَيِ
   َِ لِكُُم   الْحه ُ  ذَٰ  ُتْؤفهُكْونه  فهاهَنَٰ  اّلَلَٰ

96. િે સવારને લાવનાર અને િેણે જ રાિને 

આરામ માટે બનાવી છે અને સયૂગ અને ચુંદ્રને 

દહસાબ સાથે રાખ્યા છે, આ બધ ું જ ઝબરદસ્િ 

િાકાિ િરાવનાર અને બધ ું જ જાણવાવાળાના 
અંદાજા પ્રમાણે છે. 

له   اَْلِْصبهاِح    فهالُِق  عه كهًنا  الَهْيله  وهجه سه
مْسه  الْقهمهره  َوهالَشه لِكه   ُحْسبهانًا    وه   ذَٰ
ِزیْزِ  تهْقِدیْرُ  ِلْيِم  الْعه  الْعه

97. િે િો છે, જેણે િમારા માટે િારાઓન ું 
સર્જન ક્ ું, જેથી િમે િેના વડે અંિારામાું, 
િરિી પર અને દદરયાઓમાું પણ રસ્િો શોિી 
શકો, અમે આ તનશાનીઓ ખબૂ સારી રીિે 

વણગન કરી દીિી, િે લોકો માટે, જે જાણે છે. 

له  وهُهوهالَهِذْی  عه  لِتهْهتهُدْوا النَُُجْومه  لهُكُم  جه
ا َِ  ُظلُمَِٰت  ِفْ  ِبهه الْبهْحِر    الَْبه لْنها قهْد   وه   فهَصه

 یَهْعلهمُْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت 

98. અને િે િો છે, જેણે િમને એક વયક્તિ 

(આદમ) દ્વારા પેદા કયાગ, પછી એક જ્ગ્યા 
હુંમેશા માટેની છે અને એક જ્ગ્યા થોડાક સમય 

માટેની છે, તન:શુંક અમે આ પરૂાવા િે લોકો 
માટે ખબૂ સારી રીિે સ્પટટ કરી દીિા, જેઓ 

બ દ્ધદ્ધશાળી છે. 

ُكْم  وهُهوهالَهِذْی   ه ا هنْشه ة   نَهْفس   َمِْن  ا  َوهاِحده
ُمْستهْودهع     لْنها قهْد   فهمُْستهقهر  َوه  اَْلَٰیَِٰت  فهَصه

 یَهْفقهُهْونه  لِقهْوم  
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99. અને િે િો છે, જેણે આકાશ માુંથી પાણી 
વરસાવ્ ું, પછી અમે િેના વડે દરેક પ્રકારના 
છોડને ઉગાડયા, પછી અમે િેનાથી લીલી ડાળી 
ઉગાડી, કે િેનાથી અમે ઉપરની િરફ દાણા 
કાઢીએ છીએ અને ખજૂરના વકૃ્ષોથી એટલે કે 

િેના ગ ચ્છા માુંથી ઝૂમખા પેદા કયાગ, જે 

વજનથી લટકી પડે છે અને દ્રાક્ષના, ઝૈતનૂના 
અને દાડમના બગીચાઓ બનાવયા, િેમના ફળ 

કેટલાક એકબીજાથી સમાન હોય છે અને 

કેટલાક અલગ અલગ હોય છે, દરેકના ફળોને 

જૂઓ, જ્યારે િે પાકે છે, અને િેના પાકી જવાને 

જૂઓ, આ વાિોમાું િે લોકો માટે ઘણી 
તનશાનીઓ છે, જે ઈમાન લાવે છે. 

له  وهُهوهالَهِذْی   هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا ٓاًء    الَسه   مه
ا ْجنه ء   كَُلِ  نهبهاته  ِبه   فهاهْخره ْ ْجنها َشه   فهاهْخره

ِضًرا ِمْنهُ  بًَا ِمْنهُ  نَُْخِرُج  خه ِكًبا    حه ا ه   َمَُته
ِمنه  ا ِمْن  النَهْخِل  وه لِْعهه نِيهة    قِْنوهان   طه دها
نََٰت   یُْتْونه  َمِْن  َوهجه هْعنهاب  َوهالَزه   ا
َمهانه  الَرُ ْْیه  ُمْشتهِبًها وه اِبه     وهغه  ُمتهشه
ا ُنُْظُرْو  همهِره    اِلَٰ  ا هثْمهره  اِذها   ث یهْنِعه     ا   ِفْ   اَِنه   وه

َٰیَٰت   لِكُْم ذَٰ   یَُْؤِمُنْونه  لَِقهْوم   َله

100. અને િે લોકોએ ત્જનોને અલ્લાહ 

િઆલાના ભાગીદાર ઠેરવી રાખ્યા છે, જોકે િે 

લોકોન ું સર્જન અલ્લાહ િઆલાએ જ ક્ ગ અને 

િે લોકોએ અલ્લાહ તવશે દીકરા અને દીકરીઓ 

પરૂાવા વગર ઠેરવી રાખ્યા છે અને િે પતવત્ર 

અને ઉચ્ચ છે, િે વાિોથી જે આ લોકો કહ ેછે. 

لُْوا عه ِ  وهجه هٓاءه  ّلِلََٰ ك لهقهُهْم  الِْجَنه  ُشره   وهخه
قُْوا ره بهنَٰت    بهِنْيه  لهه   وهخه ْْیِ  وه  عِلْم     ِبغه
نهه   لَٰ  ُسْبحَٰ مَها وهتهعَٰ ن  عه  یهِصُفْونه

101. િે આકાશો અને િરિીનો સૌ પ્રથમ 

વખિ સર્જન કરનાર છે, અલ્લાહ િઆલાના 
સુંિાન કેવી રીિે હોઇ શકે છે, જેની કોઇ પત્ની 
જ નથી, અને અલ્લાહ િઆલાએ દરેક વસ્ત ન ું 
સર્જન ક્ ું અને િે દરેક વસ્ત ને ખબૂ સારી રીિે 

જાણે છે. 

وَِٰت  بهِدیْعُ  مَٰ هَنَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه   لهه   یهُكْوُن  ا
لهد   لهْم  وه اِحبهة     لَهه   تهكُْن  وه لهقه   صه  كَُله  وهخه
ء     ْ ِبكَُلِ   َشه ء   وهُهوه ْ  عهِلْيم    َشه
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102. આ જ અલ્લાહ િઆલા િમારો 
પાલનહાર છે, િેના તસવાય કોઇ બુંદગીને 

લાયક નથી, દરેક વસ્ત ન ું સર્જન કરનાર, િો 
િમે િેની બુંદગી કરો, અને િે દરેક વસ્ત નો 
કાયગકિાગ છે. 

لِكُُم  ُ  ذَٰ بَُُكْم    اّلَلَٰ َٰهه  َله    ره الُِق   ُهوه   اََِله  اِل  خه
ء   كَُلِ  ْ ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   فهاْعُبُدْوهُ    َشه ْ   َشه

 َوهِكْيل  

103. કોઇ દૃષ્ટટ િેને પામી શકિી નથી અને િે 

દરેક દૃષ્ટટને ઓળખી જાય છે, િે અત્યુંિ સકૂ્ષ્મ 

દૃષ્ટટવાળો અને ખબૂ માદહિગાર છે. 

اُر ؗ  ُتْدِرُكهُ  َله  یُْدِرُك   اَْلهبْصه اره    وهُهوه   اَْلهبْصه
ِبْْیُ  وهُهوهاللَهِطْيُف   الْخه

104. િમારી પાસે િમારા પાલનહાર િરફથી 
સત્ય વાિ પહોંચી ગઇ છે, િો હવે જે વયક્તિ 

જોઇ લેશે િે પોિાનો ફાયદો કરશે અને જે 

વયક્તિ આંિળો રહશેે િે પોિાન ું ન કસાન કરશે, 

અને હ ું િમારો તનરીક્ષક નથી. 

ٓاءهُكْم  قهْد  ٓاى ِرُ  جه بَُِكْم    ِمْن  بهصه   فهمهْن   َره
ره  هبْصه ْن   فهِلنهْفِسه     ا مه ِمه  وه ا    عه لهْيهه   فهعه
ا   مه هنها وه ِفْيظ   عهلهْيُكْم  ا  ِبحه

105. અને અમે આવી રીિે પરૂાવાને અલગ-

અલગ રીિે વણગન કરીએ છીએ, જેથી ઇન્કાર 

કરનાર એવ ું ન કહ ેકે આ િો િે કોઈની સાથે 

શીખી લીધ ું છે અને એટલા માટે પણ કે જ્ઞાન 

િરાવનાર માટે આ આયિોનો સ્પટટ કરી 
દઈએ. 

لِكه  ُف  وهكهذَٰ َرِ لِيهُقْولُْوا  اَْلَٰیَِٰت  نُصه   وه
لُِنبهیَِنهه   دهرهْسته   یَهْعلهمُْونه  لِقهْوم    وه

106. િમે પોિે આ માગગ પર ચાલિા રહો જેની 
વહી િમારા પાલનહાર િરફથી િમારી પાસે 

આવી છે, અલ્લાહ િઆલા તસવાય કોઇ ઇલાહ 

નથી અને મ શદરકોની પાછળ ન પડશો. 

تَهِبعْ  ا   اِ بَِكه    ِمْن  اِلهْيكه  اُْوِحه  مه َٰهه  َله    َره  اِل
هْعِرْض   ُهوه   اََِله  ا ِن  وه  الْمُْشِرِكْيه  عه
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107. અને જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો િો આ 

લોકો તશકગ  ન કરિા, અને અમે િમને િેઓ માટે 

તનરીક્ષક નથી બનાવયા, અને ન િો િમે િેમના 
પર અતિકાર િરાવો છો. 

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه ا   اّلَلَٰ ُكْوا    مه هْشره ا  ا مه لْنَٰكه  وه عه  جه
 ْ ِفْيًظا    عهلههْْیِ ا    حه مه هنْته  وه ْ  ا  عهلههْْیِ
 ِبوهِكْيل  

108. (હ ેમ સલમાનો) જે લોકો અલ્લાહને 

છોડીને બીજાને પોકારે છે, િેમને અપશલદો ન 

કહો, નદહ િો આ લોકો અજ્ઞાનિાના કારણે 
અલ્લાહ માટે અપશલદો કહશેે, એવી જ રીિે 

અમે દરેક જ થના અમલને સ ુંદર બનાવી દીિા 
છે, પછી િેમને પાલનહાર િરફ પાછા ફરવાન ું 
છે, િો જે કુંઈ આ લોકો કરે છે, કરિા રહવેા દો, 
િેની જાણ અલ્લાહ િેમને આપી દેશે. 

  دُْوِن  ِمْن  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  تهُسبَُوا وهَله 
 ِ ه  فهیهُسبَُوا اّلَلَٰ ْْیِ  عهْدًوٌۢا  اّلَلَٰ   عِلْم     ِبغه

لِكه  یَهنَها كهذَٰ مهلهُهْم  اَُمهة   لِكَُلِ  زه   اِلَٰ  ثَُمه  عه
بَِِهْم  ُئُهْم  َمهْرِجُعُهْم  ره هانُْوا ِبمها فهُينهَبِ   ك

 یهْعمهلُْونه 

109. અને આ લોકો અલ્લાહના નામની 
મજબિૂ કસમો ખાય છે કે જો િેમની પાસે 

મ અત્જઝો આવી જાય િો િેના પર જરૂર ઈમાન 

લઈ આવે, િમે િેમને કહી દો કે મ અત્જઝા િો 
અલ્લાહ પાસે છે, અને િમને કઈ રીિે 

સમજાવવામાું આવે કે કોઈ મઅૂત્જઝો િેમની 
પાસે આવી પણ જાય િો પણ િેઓ ઈમાન 

નદહ લાવે. 

مُْوا اهقْسه ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ هیْمهانِِهْم  جه   ْن لهى ِ  ا
ْتُهْم  ٓاءه یهة   جه ا    لَهُيْؤِمُنَنه  اَٰ نَهمها قُْل   ِبهه  اِ
ِ  ِعْنده  اَْلَٰیَُٰت  ا اّلَلَٰ مه ا    یُْشِعُرُكْم    وه هنَههه  ا
ٓاءهْت  اِذها  یُْؤِمُنْونه  َله  جه

110. અને અમે પણ િેઓના હૃદયોને અને 

િેઓની દૃષ્ટટઓને ફેરવી નાખીશ ું, જેવ ું કે આ 

લોકો િેના પર પ્રથમ વખિ ઈમાન ન લાવયા, 
અને અમે િેઓને િેઓની પથભ્રટટિામાું 
પરેશાન રહવેા દઇશ ું. 

تهُهْم  وهنُقهلَُِب  هفْـ ِده ُهْم  ا اره هبْصه ا  لهْم  كهمها وه
هَوهله  ِبه    یُْؤِمُنْوا ُرُهْم  ا ة  َوهنهذه َره   ِفْ  مه

ن  ُطْغيهانِِهْم   یهْعمهُهْونه
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111. - અને જો અમે િેઓની પાસે ફદરશ્િાઓને 

મોકલી દેિા અને િેઓ સાથે મિૃકો વાિો પણ 

કરવા લાગિા, અને અમે િે દરેક તનશાનીઓ 

િેઓની આંખો સમક્ષ રજૂ કરી દેિા, િો પણ 

આ લોકો કયારેય ઈમાન ન લાવિા, હાું જો 
અલ્લાહ ઇચ્છે િો વાિ અલગ છે, પરુંત   
િેઓમાું વધ  લોકો અજ્ઞાનિાની વાિો કરે છે. 

لهوْ  هنَهنها وه لْنها   ا ُ  نهَزه ٓ  اِلههْْیِ َٰ كهةه الْمهل هلَهمهُهُم  ى ِ ك  وه
ْرنها الْمهْوٰتَٰ  شه ْ  وهحه ء   كَُله  عهلههْْیِ ْ  قُُبًل  َشه
ا هانُْوا َمه ا ك هْن  اََِله   لُِيْؤِمُنْو  ٓاءه  ا ُ  یَهشه   اّلَلَٰ

َِٰكَنه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه لُْونه  ا  یهْجهه

112. અને (જે રીિે આ લોકો અમારા પયગુંબર 

સાથે દ શ્મની કરી રહ્યાું છે) એવી જ રીિે અમે 

દરેક (પાછળના) પયગુંબરો માટે કોઈને કોઈ 

દ શ્મન બનાવયા હિા, અથાગિ ઇન્સાન અને 

ત્જન્નાિો માુંથી શેિાની લોકો, જે િોખો આપવા 
માટે એકબીજાને મીઠી વાિો શીખવાડિા રહ ે

છે, અને જો અલ્લાહ ઇચ્છિો િો આવ ું ન કરિા, 
એટલા માટે િેઓને િેમના જ ઠમાું પડયા રહવેા 
દો. 

لِكه  لْنها وهكهذَٰ عه ِطْيه  عهُدَوًا نهِبَ   لِكَُلِ  جه يَٰ   شه
 بهْعض   اِلَٰ  بهْعُضُهْم  یُْوِحْ  وهالِْجَنِ  اَْلِنِْس 
لهوْ   ُغُرْوًرا    الْقهْوِل  ُزْخُرفه  ٓاءه  وه بَُكه  شه  ره

ا لُْوهُ  مه ْرُهْم  فهعه ا فهذه مه ْونه  وه ُ  یهْفَته

113. અને (િેઓ એવા કામ) એટલા માટે (પણ 

કરે છે) કે જે લોકો આલખરિના દદવસ પર 

ઈમાન નથી લાવિા, િેમના દદલ િે િરફ 

આકતર્િિ થાય, અને િે લોકો િેને પુંસદ કરી 
લે, અને િે લોકો બ રાઈ કરિા જ રહ,ે જે હમણાું 
કરી રહ્યા છે. 

لِتهْصغَٰ   ةُ  اِلهْيهِ  وه هفْـ ِده  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  ا
ةِ  ْوهُ  ِباَْلَِٰخره ضه ْ لِْیه ِفُوْ  وه لِيهْقَته ا اوه  ُهْم  مه
ِفُْونه   َمُْقَته
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114. ( હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહો કે હ ું શ ું 
અલ્લાહ તસવાય કોઇ બીજા તનણગય કરનારને 

શોધ ું ? જો કે િેણે િમારી િરફ તવસ્િારપવૂગક 

એક દકિાબ ઉિારી છે, અને જે લોકોને અમે 

દકિાબ આપી છે, િેઓ જાણે છે કે આ દકિાબ 

િમારા પાલનહાર િરફથી સત્ય સાથે 

ઉિારવામાું આવી છે, એટલા માટે િમે શુંકા 
કરનારાઓ સાથે શામેલ ન થશો. 

ْْیه  هفهغه ِ  ا هبْتهِغْ  اّلَلَٰ كهمًا َوهُهوهالَهِذْی   ا  حه
له  هنْزه ًل    الِْكتَٰبه  اِلهْيُكُم  ا الَهِذیْنه   ُمفهَصه  وه

 ُ ُ تهْيٰنَٰ هنَهه   یهْعلهمُْونه  الِْكتَٰبه  اَٰ َهل   ا  ُمَنه
بَِكه  َمِْن  َقِ  َره   ِمنه  تهُكْونهَنه  فهله  ِبالْحه

ِیْنه   الْمُمَْته

115. િમારા પાલનહારની વાણી સત્ય અને 

ન્યાયની રીિે પરૂિી છે, િેની વાણીને કોઇ 

બદલી શકત ું નથી અને િે ખબૂ સારી રીિે 

સાુંભળવાવાળો, જાણવાવાળો છે. 

تهمَهْت  هلِمهُت  وه بَِكه  ك  َله   ِصْدقًا َوهعهْدًَل    ره
له  ه  ُمبهَدِ ِته    لِك ِمْيعُ   لِمَٰ ِلْيُم  وهُهوهالَسه الْعه

 

116. (હ ેમ હમ્મદ) જો િમે ઝમીનના 
રહવેાસીઓ માુંથી ઘણા લોકોની વાિોને માની 
લેશો િો િેઓ િમને અલ્લાહના માગગથી 
ભટકાવી દેશે, િેઓ િો ફકિ કાલ્પતનક વાિોન ું 
અન સરણ કરે છે, અને અન માન કરે છે. 

اِْن  ْكثهره  ُتِطعْ  وه ه  یُِضلَُْوكه  َْلهْرِض ا ِف  مهْن  ا
ْن  ِبْيِل  عه ِ    سه َنه  اََِله  یَهتَهِبُعْونه  اِْن   اّلَلَٰ  الَظه
اِْن   یهْخُرُصْونه  اََِله  ُهْم  وه

117. તન:શુંક િમારો પાલનહાર િેઓને ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે, જે િેના માગગથી હટી ગયો 
છે. અને િે દહદાયિ પામેલ લોકોને પણ સારી 
રીિે જાણે છે. 

بَهكه  اَِنه  هعْلهُم  ره ْن  ُهوها ْن  یَهِضَلُ  مه ِبْيلِه     عه   سه
هعْلهُم   ِبالْمُْهتهِدیْنه  وهُهوها

118. (હ ેઈમાનવાળાઓ!) જો િમે અલ્લાહની 
આયિો પર ઈમાન િરાવિા હોય િો જે વસ્ત  
પર અલ્લાહન ું નામ લેવામાું આવ્ ું હોય િેને 

ખાઓ. 

ِكره  ِممَها فهكُلُْوا ِ  اْسُم  ذُ  اِْن  ْيهِ عهله  اّلَلَٰ
 ُمْؤِمِنْيه  ِباَٰیَِٰته   ُكنُْتْم 
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119. શ ું વાિ છે, િમે િે વસ્ત  ન ખાઓ, જેના 
પર અલ્લાહન ું નામ લેવામાું આવ્ ું હોય, જો કે 

જે કુંઈ િેણે િમારા પર હરામ ક્ ું છે, િેની 
સ્પટટિા તવસ્િારપવૂગક િમારી સમક્ષ વણગન 

કરી દીિી છે, પરુંત   (કોઈ હરામ વસ્ત  ખાવા 
પર) મજબરૂ થઈ જાઓ. અને ઘણા લોકો એવા 
છે, જે જ્ઞાન વગર જ (ફતિ) પોિાની 
મનેચ્છાઓ પાછળ લાગી અન્યને પથભ્રટટ 

કરિા રહ ેછે, િમારો પાલનહાર આવા હદ 

વટાવી દેનાર લોકોને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

ا مه هََله  لهُكْم  وه ِكره  ِممَها تهاْكُلُْوا ا ِ  اْسُم  ذُ   اّلَلَٰ
قهْد  عهلهْيهِ  له فه  وه ا لهُكْم  َصه مه  َمه َره  عهلهْيُكْم  حه
ا اََِله  اَِنه   اِلهْيِه    اْضُطِرْرُتْم  مه ا وه ِثْْیً   كه

ْْیِ  ِباهْهوهٓاى ِِهْم  لَهُيِضلَُْونه    اَِنه   عِلْم     ِبغه
بَهكه  هعْلهُم  ره  ِبالْمُْعتهِدیْنه  ُهوها

120. અને િમે ખ લ્લા અને છૂપા પાપોને છોડી 
દો, તન:શુંક જે લોકો પાપ કરી રહ્યા છે, િેઓને 

િેઓના કાયોની નજીક માુંજ સજા મળશે. 

اِهره  وهذهُرْوا بهاِطنهه     اَْلِثِْم  ظه  الَهِذیْنه  اَِنه   وه
ْونه   اَْلِثْمه  یهْكِسُبْونه  ُيْجزه هانُْوا ِبمها سه   ك
ِفُْونه   یهْقَته

121. અને જે વસ્ત  પર અલ્લાહન ું નામ લેવામાું 
ન આવ્ ું હોય િેને ન ખાઓ, કારણકે આ 

ગ નાહની વાિ છે, તનિઃશુંક શેિાન પોિાના 
દોસ્િોના દદલોમાું શુંકાઓ અને તવવાદાસ્પદ 

વાિો ઉભી કરિો રહ ેછે, જેથી િેઓ િમારી 
સાથે ઝઘડો કરિા રહ ેઅને જો િમે િેમની 
વાિો માની લેશો િો િમે પણ મ શદરક બની 
જશો. 

ِ  اْسُم  یُْذكهرِ  لهْم  ِممَها تهاْكُلُْوا وهَله   عهلهْيهِ  اّلَلَٰ
نَهه   اِ اَِنه   لهِفْسق     وه ِطْيه  وه يَٰ  لهُيْوُحْونه  الَشه
ِهْم  اِلَٰ   ٓـ ِ هْولِيَٰ اِدلُْوُكْم    ا اِْن   لُِيجه   وه

ْعُتمُْوُهْم  نَهُكْم  اهطه ن  اِ  لهمُْشِرُكْونه
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122. એવો વયક્તિ જે પહલેા મિૃ હિો, પછી 
અમે િેને જીતવિ કરી દીિો અને અમે િેને એક 

એવો પ્રકાશ આપી દીિો કે િે િેને લઈ, લોકો 
વચ્ચે હરે ફરે છે, શ ું આવો વયક્તિ િે વયક્તિ 

જેવો થઇ શકે છે જે અંિકાર માુંથી નીકળી જ 

નથી શકિો, આવી જ રીિે કાદફરોના કાયો 
િેમના માટે ઉત્તમ બનાવી દીિા છે. 

ْن  مه هوه هانه  ا یًْتا ك لْنها فهاهْحيهیْنَٰهُ  مه عه  لهه   وهجه
  ِف  َمهثهلُه   كهمهْن  لنَهاِس ا ِف  ِبه   یَهمَِْشْ  نُوًْرا

لُمَِٰت  اِرج   لهیْسه  الَظُ ا    ِبخه لِكه   َمِْنهه  كهذَٰ
ا لِلْكَِٰفِریْنه  ُزیَِنه  هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

123. અને આવી જ રીિે અમે દરેક વસ્િીમાું 
ત્યાુંના આગેવાનોને જ અપરાિ કરનારા 
બનાવયા, જેથી િે લોકો ત્યાું તવદ્રોહ કરે, પરુંત   
િેઓ પોિાની સાથે જ તવદ્રોહ કરી રહ્યા છે અને 

િેઓને થોડી પણ જાણ નથી, 

لِكه  لْنها وهكهذَٰ عه َِبه  قهْریهة   كَُلِ  ِفْ  جه كَٰ  اه
ا ا    لِيهمْكُُرْوا ُمْجِرِمْيهه ا  فِْيهه مه  یهمْكُُرْونه  وه

ا ِباهنُْفِسِهْم  اََِله  مه  یهْشُعُرْونه   وه

124. અને જ્યારે િેઓ પાસે કોઇ આયિ પહોંચે 
છે િો એવ ું કહ ેછે કે, અમે િો કયારેય ઈમાન 

નહીં લાવીએ, જ્યાું સ િી અમને પણ એવી જ 

વસ્ત  આપવામાું ન આવે જે અલ્લાહના 
પયગુંબરોને આપવામાું આવે છે, આ િો 
અલ્લાહ ખબૂ જ સારી રીિે જાણે છે કે િે 

પોિાની પયગુંબરીન ું કામ કોની પાસે લે. 
જેમણે અપરાિ કયો છે, અલ્લાહની પાસે 

અપમાતનિ થશે અને િેઓની મસ્િીના 
બદલામાું સખિ સજા (થશે). 

اِذها ْتُهْم  وه ٓاءه یهة   جه َتَٰ  نَُْؤِمنه  لهْن  قهالُْوا اَٰ  حه
ا   ِمثْله  نُْؤٰتَٰ  ۬   ُرُسُل  اُْوِٰته  مه  ۬ ِ ر ُ   اّلَلَٰ هّلَلَٰ هعْلهُم  ا  ا
ْيُث  ُل  حه الهتهه     یهْجعه ُيِصْيُب   ِرسه   سه
ُمْوا الَهِذیْنه  ار   اهْجره غه ِ  ِعْنده  صه اب   اّلَلَٰ  وهعهذه
 ٌۢ ِدیْد  هانُْوا ِبمها شه  یهمْكُُرْونه  ك
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125. િો જે વયક્તિને અલ્લાહ િઆલા દહદાયિ 

પર લાવવા ઇચ્છે િેના હૃદયને ઇસ્લામ માટે 

ખોલી દે છે અને જેને ગ મરાહ કરવા ઇચ્છે િેના 
હૃદયને ઘણ ું જ િુંગ કરી દે છે, જેવ ું કે િે ખબૂ જ 

સખિી સાથે આકાશ પર ચઢી રહ્યો હોય, જે 

લોકો ઈમાન નથી લાવિા અલ્લાહ િઆલા 
િેમના પર (સત્યની દ રી અને નફરિ)ની 
નાપાકી નાખી દે છે. 

ُ  یَُِردِ  فهمهْن  هْن  اّلَلَٰ ْح  یَهْهِدیهه   ا ه   یهْشره ْدره  صه
ِم    مهْن   لِْلِْسله هْن  یَُِردْ  وه ْل  یَُِضلَهه   ا  یهْجعه
ه   ْدره ًقا صه َيِ ًجا ضه ره هنَهمها حه ها ُد  ك َعه  ِف  یهَصه
مهٓاِء    لِكه   الَسه ُل  كهذَٰ ُ  یهْجعه  الَرِْجسه  اّلَلَٰ
 یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  عهله 

126. અને આ જ (ઇસ્લામ) િારા પાલનહારનો 
સત્ય માગગ છે, અમે તશખામણ પ્રાપ્િ 

કરવાવાળાઓ માટે આ આયિોને સ્પટટ રીિે 

વણગન કરી દીિી છે. 

ا اُط  وههَٰذه بَِكه  ِصره  قهْد   تهِقْيمًا   ُمْس  ره
لْنها َكهُرْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  فهَصه  یَهَذه

127. િે લોકો માટે િેઓના પાલનહાર પાસે 

સલામિીવાળુું ઘર છે અને અલ્લાહ િેઓને 

પસુંદ કરે છે, િેઓના કાયોના કારણે. 

َِٰم  دهارُ  لهُهْم  ل بَِِهْم  ِعْنده  الَسه  ره
 ْ ُ لهَِْیُ هانُْوا ِبمها وهُهوهوه  یهْعمهلُْونه  ك
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128. અને જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા દરેકને 

ભેગા કરશે, િો (કહશેે) હ ેત્જન્નાિોન ું જૂથ ! િમે 

માનવીઓ માુંથી ઘણા લોકોને પોિાના િાબેઅ 

કરી દીિા હિા, અને માનવીઓ માુંથી આ 

પ્રમાણે જે લોકો ત્જન્નાિોના દોસ્િ હશે, િેઓ 

કહશેે, હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે બને્નએ 

એકબીજાથી ખબૂ જ ફાયદો ઉઠાવયો, અહીં સ િી 
કે િે સમય આવી ગયો, જે િે અમારા માટે 

નક્કી કયાગ હિો, અલ્લાહ િઆલા કહશેે, સાર ું 
િમારા સૌન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે, જેમાું િમે 

હુંમેશા માટે રહશેો. પરુંત   જેટલો સમય િમને 

બચાવવા ઇચ્છશે િો બચાવી લેશે, ખરેખર િે 

દહકમિવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

یهْومه  ِمْيًعا    یهْحُشُرُهْم  وه ره   جه   یَٰمهْعشه
  اَْلِنِْس    َمِنه  اْستهْكثهْرُتْم  قهدِ  الِْجَنِ 
ُٓؤُهْم  وهقهاله  هْولِيَٰ بَهنها اَْلِنِْس  َمِنه  ا   ره

بهلهْغنها   ِببهْعض   بهْعُضنها اْستهمْتهعه  لهنها وه هجه   ا
لْته  الَهِذْی   هَجه ا    ا ثْوَٰىكُْم  النَهارُ  قهاله   لهنه  مه
لِ  ا   ِدیْنه خَٰ ا اََِله  فِْيهه ٓاءه   مه ُ    شه بَهكه  اَِنه   اّلَلَٰ  ره

ِكْيم    عهِلْيم   حه

129. અને આવી જ રીિે અમે કેટલાક જાલલમ 

લોકોને એકબીજાને સાથી બનાવી દઈશ ું, 
કારણકે િે સૌ (ભેગા મળીને) જ આવા કામ 

કરિા હિા. 

لِكه  ْ  وهكهذَٰ َلِ لِِمْيه  بهْعضه  نُوه ا الَظَٰ  ِبمها بهْعًضٌۢ
هانُْوا ن  ك  یهْكِسُبْونه
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130. પછી અલ્લાહ િેમને કહશેે, હ ેત્જન્નાિો 
અને માનવીઓના જૂથો ! શ ું િમારી પાસે 

િમારા માુંથી જ પયગુંબર નથી આવયા, જે 

િમારી સમક્ષ મારા આદેશોન ું વણગન કરિા 
હિા, અને િમને આ દદવસની ખબર આપિા 
હિા ? િે સૌ કહશેે કે હા, અમે જ પોિાના તવર દ્ધ 

આ ગવાહી આપીએ છે, વાિ એવી હિી કે 

દ તનયાના જીવને િેમને િોખમાું રાખ્યા હિા, 
એટલા માટે િેઓ પોિાના તવર દ્ધ ગવાહી 
આપવા માટે મજબરૂ થશે, કે ખરેખર િેઓ 

(અલ્લાહની આયિોના) ઇન્કાર કરનારા હિા. 

ره  هلهْم  وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  یَٰمهْعشه   یهاْتِكُْم  ا
ْونه یهقُ  َمِْنُكْم  ُرُسل   یَِٰتْ  عهلهْيُكْم  َصُ   اَٰ

یُْنِذُرْونهُكْم  ا    یهْوِمكُْم  لِقهٓاءه  وه ذه  قهالُْوا  هَٰ
ِهْدنها لَٰ   شه هنُْفِسنها عه ْتُهُم  ا َره وةُ  وهغه يَٰ  الْحه
نْيها ِهُدْوا الَدُ لَٰ   وهشه هنُْفِسِهْم  عه هنَهُهْم  ا   ا
هانُْوا ِفِریْنه  ك  كَٰ

131. આ ગવાહી એટલા માટે હશે કે િમારો 
પાલનહાર કોઇ વસ્િીના લોકોને ઇન્કારના 
કારણે એવી ક્સ્થતિમાું નટટ નથી કરિો કે, િે 

વસ્િીના રહવેાસીઓ અજાણ હોય. 

لِكه  هْن  ذَٰ ی ُمْهِلكه  َرهبَُكه  یهكُْن  لَهْم  ا   الُْقرَٰ
ا هْهلُهه ِفلُْونه  ِبُظلْم  َوها  غَٰ

132. અને દરેકના માટે િેઓના કાયોના 
બદલામાું દરજ્જા મળશે અને િમારો 
પાલનહાર િેઓના કાયોથી અજાણ નથી. 

لِكَُل   ت   وه ِملُْوا    َمِمَها دهرهجَٰ ا  عه مه بَُكه  وه  ره
افِل   مَها ِبغه  یهْعمهلُْونه  عه

133. અને િમારો પાલનહાર ઘણો જ ગની 
(િનવાન), દયાવાન છે, જો િે ઇચ્છે િો િમારા 
સૌને ઉઠાવી લે અને િમારા પછી જેને ઇચ્છે 

િમારા બદલામાું વસાવી દે, જેવ ું કે િમને એક 

બીજી કોમની પેઢી માુંથી પેદા કયાગ છે. 

بَُكه  ِنَُ  وهره ْحمهِة    ذُو الْغه ْ  اِْن   الَره ا   یَهشه
یهْستهْخِلْف  یُْذِهْبُكْم  ْ  وه ا بهْعِدُكْم  ِمنٌۢ  َمه
ٓاءُ  ُكْم  كهمها   یهشه ه ا هنْشه یَهةِ  َمِْن  ا   قهْوم   ذَُرِ
ِریْنه   خه  اَٰ

134. જે વસ્ત ન ું વચન િમને આપવામાું આવે 

છે, (કયામિ) િે ચોક્કસ આવનારી છે અને િમે 

કોઈ (અલ્લાહને) રોકી શકિા નથી. 

ا اَِنه  َٰت     ُتْوعهُدْونه  مه ا    َله مه هنُْتْم  وه  ا
 ِبمُْعِجِزیْنه 
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135. િમે િેમને એવ ું કહી દો કે હ ેમારી કોમના 
લોકો ! િમે પોિાની જગ્યાઓ પર કમગ કરિા 
રહો, હ ું પણ કમો કરિો રહીશ, પછી નજીકમાું જ 

િમને ખબર પડી જશે કે કે આ જગિન ું 
પદરણામ કોના માટે લાભદાયક હશે, આ 

ચોક્કસ વાિ છે કે અત્યાચારીઓ કયારેય સફળ 

નહીં થાય. 

كهانهِتكُْم  عهلَٰ  اْعمهلُْوا یَٰقهْوِم  قُْل  ْ  مه   اَِنِ
ْوفه   عهاِمل     ْن   تهْعلهمُْونه    فهسه  لهه   تهُكْوُن  مه
اِر   ال عهاقِبهةُ  نَهه    َده لِمُْونه   یُْفِلُح  َله  اِ  الَظَٰ

136. અને અલ્લાહ િઆલાએ જે ખેિી અને 

જાનવરોન ું સર્જન ક્ ગ છે, િે લોકોએ િેમાુંથી 
થોડોક ભાગ અલ્લાહ માટે નક્કી કયો અને 

પોિાના અન માન પ્રમાણે એવ ું કહ ેછે કે આ 

ભાગ અલ્લાહનો છે અને આ ભાગ અમારા 
ભાગીદારોનો છે, હવે જે ભાગ િેમના 
ભાગીદારોનો હિો િે ભાગ અલ્લાહના ભાગમાું 
ભેગી ન થઈ શકિો, અને જે ભાગ અલ્લાહનો 
હિો િે ભાગમાું િેમના ભાગીદારોનો ભાગ થઈ 

શકિો હિો, આ લોકો કેટલો ખરાબ તનણગય 

કરિા હિા. 

لُْوا عه ِ  وهجه ه  ِممَها ّلِلََٰ ا ْرِث  ِمنه  ذهره  الْحه
اِم  الُْوا نهِصیًْبا وهاَْلهنْعه ا فهقه ذه ِ  هَٰ   ّلِلََٰ
ْعِمِهْم  ا ِبزه ذه هٓاى ِنها    وههَٰ ك هانه  فهمها  لُِشره  ك

هٓاى ِِهْم  ك ِ    اِله  یهِصُل  فهله  لُِشره ا  اّلَلَٰ مه هانه  وه  ك
 ِ یهِصُل  ّلِلََٰ هٓاى ِِهْم    اِلَٰ  فهُهوه ك ٓاءه   ُشره ا سه  مه

 یهْحكُمُْونه 

137. અને આવી જ રીિે ઘણા મ શદરકો ના 
તવચારમાું િેઓના પજૂ્યોએ િેઓના સુંિાનની 
હત્યા કરવાને સ ુંદર બનાવી દીિી છે, જેથી િે 

િેમને નટટ કરી દે અને જેથી િેમને િેમના િમગ 
તવશે શુંકામાું નાુંખી દે અને જો અલ્લાહ ઇચ્છિો 
િો આ લોકો આવ ું કાયગ ન કરિા, િો િમે 

િેઓને અને જે કુંઈ િેઓ ખોટી વાિો કહી રહ્યા 
છે, આમ જ રહવેા દો. 

لِ  یَهنه  كه وهكهذَٰ   الْمُْشِرِكْيه  َمِنه  لِكهِثْْی   زه
ِدِهْم  قهْتله  هٓاُؤُهْم  اهْوَله ك دُْوُهْم  ُشره  لُِْیْ

لِيهلِْبُسْوا ْ  وه ْ    عهلههْْیِ ُ لهوْ   ِدیْٰنه ٓاءه  وه   شه
 ُ ا اّلَلَٰ لُْوهُ  مه ْرُهْم  فهعه ا فهذه مه ْونه  وه ُ  یهْفَته
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138. કહ ેછે કે આ પ્રમાણેની ઉપજો અને 

જાનવરો પર રોક લગાવી છે, િેઓ પોિાના 
અન માન પ્રમાણે િે જ વસ્ત  ખાઈ શકે છે, જેની 
િેઓ ઈચ્છા કરે અને કેટલાક ઢોર છે, જેની પીઠ 

હરામ છે, (િેમના પર ન િો કોઈ સવારી કરી 
શકે છે અને ન િો કોઈ ભાર મકૂી શકે છે) અને 

કેટલાક ઢોર એવા છે, જેમના પર િેઓ (ઝબહ 

કરવાના સમયે) અલ્લાહન ું નામ નથી લેિા, 
આ બધ ું જ અલ્લાહ પર જ ઠ બાુંિે છે અને 

નજીકમાું જ અલ્લાહ િઆલા િેમના જ ઠનો 
બદલો આપી દેશે. 

قهالُْوا ِذه    وه ام   هَٰ هنْعه ْرث   ا ۬   وهحه  ََله   ِحْجر   
ا   مُهه ْن  اََِله  یهْطعه ٓاءُ  مه ْعِمِهْم  نَهشه   ِبزه
ام   هنْعه ا ْت  وه ام   ُظُهوُْرهها ُحَرِمه هنْعه ا   ََله  وه
ِ  اْسمه  یهْذُكُرْونه  ا اّلَلَٰ ٓاءً  عهلهْيهه  افَِْته
يهْجِزیِْهْم   عهلهْيِه    هانُْوا ِبمها سه ْونه  ك ُ  یهْفَته

139. અને િેઓ કહ ેછે કે જે વસ્ત  િે 

જાનવરોના પેટમાું છે, િે ફકિ અમારા પ ર ર્ો 
માટે જ હલાલ છે, અને અમારી સ્ત્રીઓ માટે 

હરામ છે અને જો િે બાળક મિૃ હોય, િો િેમાું 
પ ર ર્ અને સ્ત્રી બને્ન ખાઈ શકે છે, હવે અલ્લાહ 

િેઓને િેમના જૂઠાણાુંની સજા જરૂર આપી દેશે, 

તન:શુંક િે દહકમિવાળો અને ઘણો જ જ્ઞાની છે. 

قهالُْوا ا وه ِذهِ  بُُطْوِن  ِفْ  مه اِم  هَٰ   اَْلهنْعه
ة   الِصه م   لَُِذُكوِْرنها خه َره ُمحه هْزوهاِجنها    عهلَٰ   وه   ا
اِْن  یْ  یَهُكْن  وه هٓاُء    فِْيهِ  فهُهْم  تهةً َمه ك   ُشره

يهْجِزیِْهْم  نَهه    وهْصفهُهْم    سه ِكْيم   اِ  حه
 عهِلْيم  

140. જે લોકોએ અજાણિા અને મખૂગિાના 
કારણે પોિાના સુંિાનને મારી નાખી અને 

અલ્લાહ પર જ ઠ કહિેા, િે રોજીને હરામ કરી, 
જે અલ્લાહએ િેમને આપી હિી, આ એવા 
ગ મરાહ લોકો છે, જેઓ સત્ય માગગ પર આવી 
નથી શકિા. 

ِسره  قهْد  ا الَهِذیْنه  خه دهُهْم  قهتهلُْو  هْوَله فهًهٌۢا ا  سه
ْْیِ  ُمْوا ِبغه َره ا عِلْم  َوهحه زهقهُهُم  مه ُ  ره   اّلَلَٰ

ٓاءً  ِ    عهله  افَِْته لَُْوا قهْد   اّلَلَٰ ا ضه مه هانُْوا وه   ك
ن   ُمْهتهِدیْنه
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141. અલ્લાહ િે જ છે, જેણે બગીચાઓ 

બનાવયા, જેમાુંથી કેટલાક પર વેલ ચઢાવવામાું 
આવી, જે આશરો લઈ ઉપર ચઢે છે અને બીજા 

િે વકૃ્ષ, જે પોિાના મલૂળયા પર ઉભા રહ ેછે, 

િેમજ ખજૂરો અને ખેિી પેદા કરી, જેના દ્વારા 
કેટલાય પ્રકારનસ ભોજનો પ્રાપ્િ થાય છે, 

એવી જ રીિે િેને ઝેત  ન અને દાડમ પેદા કયાગ, 
જેમના ફળ અને સ્વાદ એક જેવો પણ હોય છે 

અને અલગ અલગ પણ હોઈ છે, જ્યારે આ વકૃ્ષ 

ફળ આપે, િો પોિે પણ ખાઓ અને ઉપજ 

કાઢિી વખિે િેના માુંથી અલ્લાહનો ભાગ પણ 

કાઢો, અને વયથગ ખચગ ન કરો કારણકે અલ્લાહ 

િઆલા વયથગ ખચગ કરનારને પસુંદ નથી કરિો. 

ه  وهُهوهالَهِذْی   ا هنْشه نََٰت   ا ْعُرْوشَٰ  جه ْْیه َمه  ت  َوهغه
ت  َوهالنَهْخله  ْعُرْوشَٰ ْرعه  مه الَزه  ُمْختهِلًفا وه

یُْتْونه  اُكُلُه   الَزه َمهانه  وه الَرُ اِبًها وه   ُمتهشه
ْْیه  اِبه     وهغه همهِره    ِمْن  كُلُْوا  ُمتهشه هثْمهره  اِذها   ث  ا
تُْوا اَٰ َقهه   وه اِده   ؗ  یهْومه  حه صه   ُتْسِرفُْوا    وهَله   حه
نَهه    الْمُْسِرفِْيه   یُِحَبُ  َله  اِ

142. અને અલ્લાહ િઆલાએ ઢોરો માુંથી િે 

જાનવરો પણ પેદા કયાગ, જે ભાર ઉઠાવે છે અને 

જે ઝમીન પણ હોય છે, (સર્જન ક્ ું), જે કુંઈ 

અલ્લાહએ િમને આપ્્ ું છે ખાઓ, અને 

શેિાનન ું અન સરણ ન કરો, તન:શુંક િે િમારો 
ખ લ્લો શત્ર  છે. 

ِمنه  اِم  وه  ِممَها كُلُْوا  مُْولهًة َوهفهْرًشا   حه  اَْلهنْعه
زهقهُكُم  ُ  ره  ُخُطوَِٰت  تهتَهِبُعْوا وهَله  اّلَلَٰ
ِن    ْيطَٰ نَهه    الَشه ِبْي    عهُدَو   لهُكْم  اِ  َمُ

143. (ઢોરના) ક લ આઠ પ્રકારના નર અને 

માદા છે, એટલે કે ઘેટાની જાિમાું બે પ્રકાર 

અને બકરીમાું બ ેપ્રકાર, િમે કહી દો કે શ ું 
અલ્લાહએ િે બને્ન નરોને અથવા િે બને્ન 

માદાઓને હરામ કયાગ છે ? અથવા િેને, જે બને્ન 

માદાના પેટમાું છે ? િમે મને કોઇ પ રાવા િો 
બિાવો જો િમે સાચા હોવ. 

ِنيهةه  همَٰ هْزوهاج     ث اِْن  ِمنه   ا ثْنهْيِ  الَضه ِمنه  ا   وه
ثْنهْيِ    الْمهْعزِ  یِْن  قُْل   ا كهره ٓالَذه مه  ءَٰ َره   حه
هِم  ا اَْلُنْثهيهْيِ  ا هَمه  عهلهْيهِ  اْشتهمهلهْت  ا

اُم  هْرحه ـ ُْوِنْ   اَْلُنْثهيهْيِ    ا  اِْن  ِبِعلْم   نهبَِ
ِدقِْيه   ُكنُْتْم   صَٰ
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144. અને ઊંટમાું બે પ્રકાર અને ગાયમાું બે 
પ્રકાર, િમે કહી દો કે શ ું અલ્લાહએ િે બને્ન 

નરોને અથવા િે બને્ન માદાઓને હરામ કયાગ છે 

? અથવા િેને, જે બને્ન માદાના પેટમાું છે ? શ  
અલ્લાહ િઆલા જ્યારે આદેશ આપ્યો િો િમે 

ત્યાું હાજર હિા? િો િેના કરિા વિારે કોણ 

અત્યાચારી હોઇ શકે છે જે અલ્લાહ િઆલા પર 

કોઇ પ રાવા વગર જૂઠ બાુંિે, જેથી લોકોને જ્ઞાન 

વગર જ ગ મરાહ કરે, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
જાલલમ લોકોને દહદાયિ નથી આપિો. 

ِمنه  ثْنهْيِ  اَْلِِبِل  وه ثْنهْيِ    الْبهقهرِ  وهِمنه  ا   ا
یِْن  قُْل  كهره ٓالَذه مه  ءَٰ َره هِم  حه ا اَْلُنْثهيهْيِ  ا هَمه  ا

اُم  عهلهْيهِ  اْشتهمهلهْت  هْرحه هْم   اَْلُنْثهيهْيِ    ا   ا
ٓاءه  ُكنُْتْم  ىكُُم  اِذْ  ُشههده ُ  وهَصَٰ ا    اّلَلَٰ ذه  ِبهَٰ
هْظلهُم  فهمهْن  ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ  كه
ْْیِ  النَهاسه  لَُِيِضَله  ه  اَِنه   عِلْم     ِبغه   َله  اّلَلَٰ
ن  الْقهْومه  یهْهِدی لِِمْيه  الَظَٰ

145. િમે િેમને કહી દો કે જે કુંઈ આદેશો વહી 
દ્વારા મારી પાસે આવયા, િેમાું િો હ ું કોઇ હરામ 

નથી જોિો, જે ખાવાવાળા માટે હરામ હોય, 

પરુંત   એ કે િે (જાનવર) મિૃક હોય, અથવા કે 

વહતે  ું લોહી હોય, અથવા ડ ક્કરન ું માુંસ હોય, 

કારણ કે િે િદ્દન નાપાક છે, અથવા એવ ું 
(જાનવર) કે જે અલ્લાહના નામ તસવાય બીજા 

પજૂ્યોના નામ પર છોડી દેવામાું આવ્ ું હોય, 

પછી જે વયક્તિ લાચાર બની જાય (િો િે ખાઇ 

શકે છે), શરિ એ છે કે િે શોખ માટે ન ખાિો 
હોય અને ન િો હદવટાવી દેનાર હોય, િો 
ખરેખર િમારો પાલનહાર માફ કરનાર, દયાળુ 

છે. 

هِجُد  ََله   قُْل  ا   ِفْ  ا ه  اُْوِحه  مه َ ًما اِله َره   عهلَٰ  ُمحه
اِعم   مُه    طه هْن  اََِله   یَهْطعه یْتهةً  یَهُكْونه  ا هوْ  مه   ا
هوْ  َمهْسُفْوًحا  دهًما َهه   َْنِیْر  ِخ  لهْحمه  ا  فهاِن

هوْ  ِرْجس   ْْیِ  اُِهَله  فِْسًقا ا ِ  لِغه   فهمهِن   ِبه     اّلَلَٰ
ْْیه  اْضُطَره  بَهكه  فهاَِنه  عهاد   وهَله  بهاغ   غه ُفوْر   ره  غه
 َرهِحْيم  
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146. અને યહદૂીઓ માટે અમે દરેક નખવાળા 
જાનવર હરામ કરી દીિા હિા, ગાય અને 

બકરી િે બને્નની ચરબી હરામ કરી દીિી હિી, 
પરુંત   (િે ચરબી) જે િેઓની પીઠ અને 

આંિરડા પર હોય, અથવા જે હાડકા સાથે હોય 

(િે હલાલ કરી), િેઓના તવદ્રોહના કારણે અમે 

િેઓને આ સજા આપી અને અમે ખરેખર સાચા 
છે. 

ْمنها ههادُْوا الَهِذیْنه  وهعهله  َره  ِذْی  كَُله  حه
ِمنه   ُظُفر     نهِم  الْبهقهرِ  وه الْغه مْ  وه َره   نهاحه

 ْ ُهمها   عهلههْْیِ ا اََِله  ُشُحْومه مهلهْت  مه   حه
هوِ  ُظُهوُْرُهمها   وهایها   ا هوْ  الْحه ا ا ْظم     اْختهلهطه  مه   ِبعه
لِكه  ْ  ذَٰ ُ یْٰنَٰ زه ْ  ؗ  جه نَها  ِببهْغهِْیِ اِ ِدقُْونه  وه لهصَٰ
 

147. પછી જો આ યહદૂી લોકો િમને જ ઠ્ઠાું કહ,ે 

િો િમે કહી દો કે, િમારો પાલનહાર ઘણો જ 

તવશાળ દયાળુ છે, (અત્યાર સ િી િમારા પર 

અઝાબ નથી આવયો) નદહ િો અપરાિીઓ માટે 

િેનો અઝાબ ટાળવામાું નહીં આવે. 

بُْوكه  فهاِْن  َذه ْحمهة    ذُوْ  َرهبَُُكْم  فهُقْل  كه ره
ة     دَُ  وهَله   َوهاِسعه ِن  بهاُْسه   یُره   الْقهْوِم  عه

 الْمُْجِرِمْيه 

148. આ મ શદરકો (જવાબમાું) કહશેે કે, જો 
અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો િો, ન અમે તશકગ  
કરિા અને ન િો અમારા પવૂગજો, અને ન િો 
અમે કોઇ વસ્ત ને હરામ ઠેરવિા, આવી જ રીિે 

જે લોકો િેમના કરિા પહલેા હિા, િેઓએ પણ 

જ ઠલાવ્ ું હત ું, અહીં સ િી કે િેઓએ અમારા 
અઝાબનો સ્વાદ ચાખ્યો, િમે િેમને કહી દો કે 

શ ું િમારી પાસે કોઇ પ રાવો હોય િો િેને 

અમારી સમક્ષ જાહરે કરો ? િમે િો ફકિ 

કાલ્પતનક વાિો જ કહો છો અને િમે િદ્દન 

નકામી વાિો કરી રહ્યા છો. 

يهُقْوُل  ُكْوا الَهِذیْنه  سه ٓاءه  لهوْ  اهْشره ُ  شه ا   اّلَلَٰ  مه
ْكنها بهٓاُؤنها وهَله   اهْشره ْمنها وهَله  اَٰ َره  ِمْن  حه
ء     ْ لِكه   َشه به  كهذَٰ َذه  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  كه
َتَٰ  نها    ذهاقُْوا حه ُكْم  ههْل  قُْل   بهاْسه   َمِْن  ِعْنده
ا    فهُتْخِرُجْوهُ  عِلْم    اََِله  تهتَهِبُعْونه  اِْن   لهنه
َنه  اِْن  الَظه هنُْتْم  وه  تهْخُرُصْونه  اََِله  ا
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149. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહી દો (િમારી 
કાલ્પતનક વાિો કરિા) સાચા પ રાવા અલ્લાહ 

પાસે જ છે, જો િે ઇચ્છિો િો િમને સૌને 

સત્યમાગગ બિાવી દીિો હોિ. 

ةُ  فهِللََٰهِ  قُْل  ُة    الُْحَجه ٓاءه  فهلهوْ   الْبهالِغه   شه
ىكُْم  دَٰ هْجمهِعْيه  لههه  ا

150. િમે િેમને કહી દો કે, પોિાના િે 

સાક્ષીઓને િો લાવો, જેઓ િે વાિની સાક્ષી 
આપે કે, અલ્લાહએ િે વસ્ત ને હરામ ઠેરવી છે, 

પછી જો િેઓ સાક્ષી આપી દે િો િમે િેની 
સાક્ષી ન આપો અને ન િો એવા લોકોના ખોટા 
તવચારોન ું અન સરણ કરશો, જેઓ અમારી 
આયિોને જ ઠલાવે છે અને િે આલખરિ ના 
દદવસ પર ઈમાન નથી િરાવિા અને િેઓ 

પોિાના પાલનહાર સાથે બીજાને ભાગીદાર 

ઠેરવે છે. 

ٓاءهُكُم  ههلَُمه  قُْل  ُدْونه  الَهِذیْنه  ُشههده  یهْشهه
هَنه  ه  ا مه  اّلَلَٰ َره ا    حه ذه ِهُدْوا فهاِْن   هَٰ   فهله  شه

ْد  ُهْم    تهْشهه عه هْهوهٓاءه  تهتَهِبعْ  وهَله   مه  الَهِذیْنه  ا
بُْوا َذه الَهِذیْنه  ِباَٰیَِٰتنها كه   یُْؤِمُنْونه  َله  وه

ةِ  بَِِهْم  وهُهْم  ِباَْلَِٰخره ن  ِبره  یهْعِدلُْونه
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151. િમે િેમને કહી દો કે આવો, હ ું િમને િે 

વસ્ત  પઢી સુંભળાવ ું, જેને િમારા પાલનહારે 

િમારા પર હરામ ઠેરવ્ ું છે, િે આ છે કે, 

અલ્લાહની સાથે કોઇ પણ વસ્ત ને ભાગીદાર ન 

ઠેરવો અને માિા-તપિા સાથે ઉપકારભ્ ું વિન 

કરો અને પોિાના સુંિાનને ગરીબીના કારણે 
કિલ ન કરો, અમે િમને અને િેઓને રોજી 

આપીએ છીએ અને અશ્લીલિાના જેટલા માગગ 
છે િેની પાસે પણ ન ભટકો, ભલેને િે જાહરે 

હોય કે છૂપા, અને જેને કિલ કરવા પર 

અલ્લાહ િઆલાએ હરામ ઠેરવ્ ું છે, િેને કિલ 

ન કરો, હાું પરુંત   સત્યની સાથે હોય, આ 

વસ્ત ઓની શીખ િેણે િમને ભારપવૂગક આપી છે 

જેથી િમે તશખામણ પ્રાપ્િ કરો. 

الهْوا قُْل  هتُْل  تهعه ا ا مه  مه َره بَُُكْم  حه  عهلهْيُكْم  ره
هََله  یِْن  ِبه   ُتْشِرُكْوا ا ِبالْوهالِده ْيـ ًا َوه  شه

انًا    ا وهَله   اِْحسه ُكْم  تهْقُتلُْو  ده هْوَله   َمِْن  ا
ق     یَهاُهْم    نهْرُزقُُكْم  نهْحُن   اِْمله اِ  وهَله   وه

بُواتهقْ  ا الْفهوهاِحشه  ره ره  مه هه ا ظه ا ِمْنهه مه   وه
نه    مه  الَهِتْ  النَهْفسه  تهْقُتلُوا وهَله   بهطه َره   حه
 ُ َقِ    اََِله  اّلَلَٰ لِكُْم   ِبالْحه ىكُْم  ذَٰ  ِبه   وهَصَٰ

لَهُكْم   تهْعِقلُْونه  لهعه

152. અને અનાથોના િન પાસે પણ ન જાઓ, 

પરુંત   એવી રીિે જે િેના માટે સાર ું હોય, ત્યાું 
સ િી કે િે પોિાની પ ખ્િવયે પહોંચી જાય અને 

માપ-િોલ પરેૂપરૂ ું કરો, ન્યાયથી, અમે કોઇ 

વયક્તિને િેની શક્તિથી વિારે િકલીફ નથી 
આપિા, અને જ્યારે િમે વાિ કરો િો ન્યાય 

કરો, ભલેને િે વયક્તિ સગા સુંબુંિી માુંથી હોય, 

અને અલ્લાહ િઆલાને જે વચન આપ્્ ું છે િેને 

પ ર ું કરો, અલ્લાહ િઆલાએ િમને આ 

વસ્ત ઓનો આદેશ ભાર પવૂગક આપ્યો છે જેથી 
િમે સમજો. 

بُْوا وهَله  اله  تهْقره  ِِهه  ِبالَهِتْ  اََِله  الْيهتِْيِم  مه
ُن  َتَٰ  اهْحسه ه     یهْبلُغه  حه هُشَده هْوفُوا  ا ا   وه
انه  الْكهْيله    نُكهلَُِف  َله   ِبالِْقْسِط    وهالِْمْيزه
ا    اََِله  نهْفًسا هه اِذها  ُوْسعه  فهاعِْدلُْوا قُلُْتْم  وه
لهوْ  هانه  وه ْهدِ   قُْربَٰ     ذها ك ِبعه ِ  وه هْوفُْوا    اّلَلَٰ   ا

لِكُْم  ىكُْم  ذَٰ لَهُكْم  ِبه   وهَصَٰ َكهُرْونه   لهعه  تهذه
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153. અને એ કે આ દીન જ મારો માગગ છે જે 

સત્ય છે, િો િે માગગ પર ચાલો અને બીજા 

માગો પર ન ચાલો, નદહ િો િે માગગ િમને 

અલ્લાહના માગગથી અલગ કરી દેશે, આ 

વસ્ત નો આદેશ અલ્લાહ િઆલાએ િમને ભાર 

પવૂગક આપ્યો છે, જેથી િમે ડરવા લાગો. 

هَنه  ا ا وه ذه اِطْ  هَٰ   فهاتَهِبُعْوهُ    ُمْستهِقْيمًا ِصره
ُبله  تهتَهِبُعوا وهَله  قه  الَسُ ْن  ِبكُْم  فهتهفهَره   عه

ِبْيلِه     لِكُْم   سه ىكُْم  ذَٰ لَهُكْم  ِبه   وهَصَٰ  لهعه
 تهَتهُقْونه 

154. પછી અમે મસૂાને એવી દકિાબ આપી 
હિી, જે નેક લોકો માટે સુંપણૂગ દકિાબ હિી, 
અને િેમાું દરેક (જરૂરી) વાિોની સ્પટટિા પણ 

હિી અને આ દકિાબ દહદાયિ અને 

રહમેિવાળી પણ હિી, (અને એટલા માટે 

આપી હિી કે ) કદાચ િેઓ પોિાના 
પાલનહારની મ લાકાિ પર ઈમાન લાવે. 

تهیْنها ثَُمه    عهله  تهمهاًما الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
نه  الَهِذْی   تهْفِصْيًل  اهْحسه َُلِ  وه ء   لَِك ْ   َشه
ْحمهةً  وهُهًدی لَهُهْم  وهره بَِِهْم  ِبِلقهٓاءِ  لَهعه  ره
ن   یُْؤِمُنْونه

155. અને આ દકિાબ (ક રઆન) જે અમે ઉિારી 
છે િે ખબૂ જ બરકિવાળી દકિાબ છે, એટલા 
માટે િમે િેન ું અન સરણ કરો અને અલ્લાહથી 
ડરિા રહો, કદાચ કે િમારા પર રહમે કરવામાું 
આવે. 

ا لْنَٰهُ  ِكتَٰب   وههَٰذه هنْزه ك   ا ه  فهاتَهِبُعْوهُ  ُمَبَٰ
تَهُقْوا ا لَهُكْم   وه مُْونه   لهعه  ُتْرحه

156. એટલા માટે (આ દકિાબ ઉિારી છે) કે 

િમે એવ ું ન કહો કે દકિાબ િો અમારાથી 
પહલેાના બે જ ઠ (યહદૂી અને નસારા માટે) જ 

ઉિારવામાું આવી હિી અને અમે િો િેને 

પઢવા અને પઢાવવાથી અજાણ રહ્યા, 

هْن  ا ا ُنِْزله  اِنَهمها   تهُقْولُْو  ُب  ا   عهلَٰ  الِْكتَٰ
ٓاى ِفهتهْيِ  اِْن  قهْبِلنها  ِمْن  طه ْن  ُكنَها وه   عه
 ْ هَِتِ ِفِلْيه   ِدرهاسه  لهغَٰ
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157. અથવા એવ ું ન કહવેા લાગો કે જો અમારા 
પર કોઇ દકિાબ ઉિારવામાું આવિી િો, અમે 

િેમના કરિા પણ વિારે દહદાયિ પર હોિ, િો 
હવે િમારી પાસે િમારા પાલનહાર િરફથી 
એક સ્પટટ પ રાવો, દહદાયિ અને રહમેિ આવી 
પહોંચી છે, હવે િે વયક્તિ કરિા વિારે 

અત્યાચારી કોણ હોઇ શકે છે, જે અમારી 
આયિોને જૂઠલાવે અને િેનાથી મોઢ ું ફેરવી લે 
છે, અમે નજીક માુંજ િે લોકોને જેઓ અમારી 
આયિોથી મોઢ ું ફેરવી લે છે, િેઓના આ 

અમલના કારણે સખિ અઝાબ આપીશ ું. 

هوْ  هنَها   لهوْ  تهُقْولُْوا ا ُنِْزله  ا ُب  عهلهیْنها ا  الِْكتَٰ
ی لهُكنَها   هْهدَٰ ْ    ا ٓاءهُكْم  فهقهْد   ِمْٰنُ  بهیَِنهة   جه
بَُِكْم  َمِْن  ْحمهة     وهُهًدی َره هْظلهُم  فهمهْن   وهره  ا
به  ِممَهْن  َذه ِ  ِباَٰیَِٰت  كه فه  اّلَلَٰ ده ا     وهصه ْنهه   عه

نهْجِزی ْن  یهْصِدفُْونه  الَهِذیْنه  سه یَِٰتنها عه   اَٰ
اِب  ُسْوٓءه  ذه هانُْوا ِبمها الْعه  یهْصِدفُْونه  ك

158. શ ું આ લોકો ફકિ િે આદેશની રાહ જ એ 

છે કે, િેઓ પાસે ફદરશ્િાઓ આવે અથવા 
િેમની પાસે િમારો પાલનહાર આવે, અથવા 
િમારા પાલનહારની કોઇ (મોટી) તનશાની આવે 

? જે દદવસે િમારા પાલનહારની કોઇ મોટી 
તનશાની આવી પહોંચશે, કોઇ એવા વયક્તિન ું 
ઈમાન લાભ નહીં પહોંચાડી શકે, જે પહલેાથી 
ઈમાન નથી િરાવિો, અથવા િો િેણે પોિાના 
ઈમાન લાવયા પછી કોઇ સત્કાયગ ન ક્ ું હોય, 

િમે િેમને કહી દો કે િમે રાહ જ ઓ અને અમે 

પણ રાહ જોઇ રહ્યા છે. 

هْن  اََِله   یهْنُظُرْونه  ههْل  ُ  ا ُ كهةُ  تهاْتهِْیه َٰٓى ِ   الْمهل
هوْ  ه  ا بَُكه  یهاِْٰت هوْ  ره ه  ا یَِٰت  بهْعُض  یهاِْٰت بَِكه    اَٰ   ره
ْ  یهْومه  یَِٰت  بهْعُض  یهاِْٰت بَِكه  اَٰ   یهْنفهعُ  َله  ره
ا نهْفًسا نهْت  تهُكْن  لهْم  اِیْمهانُهه مه  قهْبُل  ِمْن  اَٰ
هوْ  بهْت  ا ْ   كهسه ا ِف ا    اِیْمهانِهه ْْیً  قُِل   خه

ا نْتهِظُرْو   ُمنْتهِظُرْونه  اِنَها ا
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159. (હ ેપયગુંબર) તન:શુંક જે લોકોએ પોિાના 
દીનને અલગ કરી દીિો અને કેટલાય જૂથ 

બની ગયા, િમારો િેમની સાથે કોઇ સુંબુંિ 

નથી, બસ ! િે લોકોનો તનણગય િો ફકિ 

અલ્લાહ પાસે જ છે, પછી િેઓને િેમના કમો 
જણાવી દઈશ ું. 

قُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ْ  فهَره ُ هانُْوا ِدیْٰنه ك  ِشيهًعا وه
ْ  لَهْسته  ء     ِفْ  ِمْٰنُ ْ نَهمها    َشه هْمُرُهْم  اِ  اِله  ا
 ِ ُئُهْم  ثَُمه  اّلَلَٰ هانُْوا ِبمها یُنهَبِ لُْونه  ك  یهْفعه

160. જે વયક્તિ સત્કાયગ કરશે, િેને િેના કરિા 
દસ ગણ ું વળિર મળશે, અને જે વયક્તિ ખોટ ું 
કાયગ કરશે િેને િેના (ગ ના) જેટલી જ સજા 

મળશે, અને િે લોકો પર અત્યાચાર કરવામાું 
નહીં આવે. 

ْن  ٓاءه  مه نهةِ  جه سه ْشرُ  فهلهه   ِبالْحه ا    عه هْمثهالِهه   ا
ْن  مه ٓاءه  وه یَِئهةِ  جه ی فهله  ِبالَسه  اََِله  یُْجزَٰ 
ا  یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  ِمثْلههه

161. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહી દો કે મને 

મારા પાલનહારે એક સીિો માગગ બિાવયો છે, 

કે જે િદ્દન સાચો દીન છે, જે ઇબ્રાહીમ હનીફનો 
માગગ છે, જે અલ્લાહ િરફ એકાગ્ર હિા અને 

િેઓ મ શદરક ન હિા. 

نَهِنْ  قُْل  ىِنْ  اِ ْ   ههدَٰ َبِ اط   اِلَٰ  ره   ِصره
  ۬ ِهْيمه  َمِلَهةه  قِيهمًا ِدیًْنا  َمُْستهِقْيم      اِبْرَٰ
ِنْيًفا    ا  حه مه هانه  وه  الْمُْشِرِكْيه  ِمنه  ك

162. િમે કહી દો કે, તન:શુંક મારી નમાઝ, અને 

મારી દરેક બુંદગીઓ અને માર ું જીવન અને 

માર ું મતૃ્્ , આ બધ ું ફકિ અલ્લાહ માટે જ છે, જે 

સમગ્ર સષૃ્ટટનો માલલક છે. 

ِٰتْ  اَِنه  قُْل  له مهْحيهایه  وهنُُسِكْ  صه  وه
مهاِٰتْ  مه ِ  وه َبِ  ّلِلََٰ لهِمْيه   ره  الْعَٰ

163. િેનો કોઇ ભાગીદાર નથી, અને મને િેનો 
જ આદેશ આપવામાું આવયો છે, અને હ ું સૌથી 
પહલેા અલ્લાહનો આજ્ઞાકારી બુંદો બન ું છું. 

ِریْكه  َله  لِكه   لهه     شه ِبذَٰ هنها اُِمْرُت  وه ا ُل  وه هَوه   ا
 الْمُْسلِِمْيه 
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164. િમે િેમને કહી દો કે શ ું હ ું અલ્લાહ 

તસવાય કોઇ બીજાને પાલનહાર બનાવ ું ? જો કે 

િે દરેક વસ્ત નો માલલક છે અને જે વયક્તિ કોઇ 

પણ ખરાબ કાયગ કરશે િો િેનો ભાર િેના પર 

જ હશે, અને કોઇ બીજાનો ભાર નહીં ઉઠાવે, 

પછી િમારે સૌએ પોિાના પાલનહાર પાસે 

પરિ ફરવાન ું છે, પછી જે જે વસ્ત નો િમે 

તવરોિ કરિા હિા િે બધ ું જ િમને જણાવી 
દેશે. 

ْْیه  قُْل  ِ  اهغه هبِْغْ  اّلَلَٰ َبُ  ا بًا َوهُهوهره ء     كَُلِ  ره ْ   َشه
ا    اََِله  نهْفس   كَُلُ  ْكِسُب ته  وهَله    وهَله   عهلهْيهه
ة   تهِزرُ  ی    َوِْزره  وهاِزره بَُِكْم  اِلَٰ  ثَُمه   اُْخرَٰ   ره

ُئكُْم  َمهْرِجُعكُْم    فِْيهِ  ُكنُْتْم  ِبمها فهُينهَبِ
 تهْختهِلُفْونه 

165. િે િો છે, જેણે િમને િરિી પર નાયબ 

બનાવયા અને એક-બીજા પર શે્રટઠિા આપી, 
જેથી િમને જે કુંઇ આપી રાખ્્ ું છે િેમ િમારી 
કસોટી કરે, ખરેખર િમારો પાલનહાર નજીક 

માુંજ સજા આપશે, અને ખરેખર (સાથે સાથે) િે 

ખબૂ જ માફ કરવાવાળો અને ખબૂ જ દયાળુ છે. 

لهُكْم  وهُهوهالَهِذْی  عه َٰٓى ِفه  جه ل  اَْلهْرِض  خه
فهعه  كُْم  وهره ت   بهْعض   فهْوقه  بهْعضه   دهرهجَٰ

ا   ِفْ  لَِیهْبلُوهُكْم  ىكُْم    مه تَٰ بَهكه  اَِنه   اَٰ ِریْعُ  ره  سه
نَهه    الِْعقهاِب  ؗ  اِ ُفوْر   وه ن  لهغه  َرهِحْيم 
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અલ અઅ્.રાફ  الأعراف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-્તમમ-્સૉદ્   الٓمَٓٓص 

2. (હ ેપયગુંબર) આ દકિાબ િમારી િરફ 

ઉિારવામાું આવી છે, આ દકિાબની (પ્રચાર) 

કરવામાું િમારા હૃદયમાું જરાય સુંકોચ ન થવો 
જોઈએ, (દકિાબ એટલા માટે ઉિારી છે) કે િમે 

િેના દ્વારા લોકોને સચેિ કરો અને મોતમનો માટે 

નસીહિ છે. 

ُنِْزله  ِكتَٰب   ْدِركه  ِفْ  یهُكْن  فهله  اِلهْيكه  ا  صه
ره  ی ِبه   لِتُْنِذره  َمِْنهُ  ج  حه   وهِذْكرَٰ

 لِلْمُْؤِمِنْيه 

3. (લોકો) કે કઈ િમારા િરફ િમારા 
પાલનહાર િરફથી ઉિારવામાું આવ્ ું છે, િેન ું 
અન સરણ કરો, િે તસવાય બીજા વલીઓન  
અન સરણ ન કરો, િમે લોકો ઘણી જ ઓછી 
તશખામણ પ્રાપ્િ કરો છો. 

تَهِبُعْوا ا   اِ ُنِْزله  مه بَُِكْم  َمِْن  اِلهْيُكْم  ا   وهَله  َره
هْولِيهٓاءه    دُْونِه    ِمْن  تهتَهِبُعْوا ا قهِلْيًل   ا   َمه

َكهُرْونه   تهذه

4. અને ઘણી વસ્િીઓને અમે નટટ કરી દીિી 
અને િેઓ પર અમારો અઝાબ રાતત્રના સમયે 

પહોંચ્યો, અથવા એવી ક્સ્થતિમાું કે િેઓ 

બપોરના સમયે આરામ કરી રહ્યા હિા. 

ْم  ا قهْریهة   َمِْن  وهكه هه هْهلهْكنَٰ ٓاءههها ا  بهاُْسنها فهجه
هوْ  بهيهاتًا  قهٓاى ِلُْونه  ُهْم  ا

5. િો જે સમયે િેઓ પર અમારો અઝાબ 

આવયો, િે સમયે િેઓએ ફકિ એવ ું જ કહ્ ું કે 

ખરેખર અમે જ અત્યાચારી હિા. 

هانه  فهمها ٓاءهُهْم  اِذْ  دهْعوَٰىُهْم  ك  اََِله   بهاُْسنها   جه
هْن  لِِمْيه  ُكنَها اِنَها ْو اقهالُ ا  ظَٰ
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6. જે લોકો િરફ અમે પયગુંબર મોકલ્યા હિા, 
િેમને અમે જરૂર સવાલ કરીશ ું, અમે 

પયગુંબરોને જરૂર સવાલ કરીશ ું. 

ه  َ ْ  اُْرِسله  الَهِذیْنه  فهلهنهْسـ هله  اِلههْْیِ
ه  َ لهنهْسـ هله ِلْيه   وه  الْمُْرسه

7. પછી અમે પોિાના ઇલ્મથી સુંપણૂગ સત્યિા 
િેમની સામે લાવી દઈશ ું, છેવટે િે સમયે અમે 

ગાયબ ન હિા. 

َنه  ْ  فهلهنهُقَصه ا عهلههْْیِ مه  ُكنَها ِبِعلْم  َوه
 غهٓاى ِِبْيه 

8. - અને િે દદવસે વજન પણ સાચે જ થશે, 

પછી જે વયક્તિન ું પલડ ું ભારે હશે, િો એવા 
લોકો સફળ થશે. 

الْوهْزُن  ذِ  وه ى ِ َقُ    یهْومه هُقلهْت  ْن فهمه   لْحه  ث
وهاِزیُْنه   َٰٓى ِكه  مه  الْمُْفلُِحْونه  ُهُم  فهاُول

9. અને જે વયક્તિન ું પલડ ું હલક ું હશે, િો િે 

એવા લોકો હશે જેઓએ પોિાન ું ન કસાન કરી 
લીધ ું, અમારી આયિો સાથે અતિરેક કરવાના 
કારણે. 

ْن  مه َفهْت   وه وهاِزیُْنه   خه َٰٓى ِكه  مه   الَهِذیْنه  فهاُول
ا ِسُرْو  ه  خه ُهْم ا هانُْوا ِبمها نُْفسه  ِباَٰیَِٰتنها ك
 یهْظلِمُْونه 

10. અને તન:શુંક અમે િમને િરિી પર રહવેા 
માટે જગ્યા આપી અને અમે િમારા માટે િેમાું 
રોજીનો સામાન બનાવયો, િમે લોકો થોડોક જ 

આભાર માનો છો. 

لهقهْد  ُكْم  وه كَهنََٰ لْنها اَْلهْرِض  ِف  مه عه  لهُكْم  وهجه
ا ایِشه    فِْيهه عه ا قهِلْيًل   مه ن  َمه  تهْشكُُرْونه

11. અને અમે િમાર ું સર્જન ક્ ું, પછી અમે જ 

િમારા ચહરેા બનાવયા, પછી અમે ફદરશ્િાઓને 

કહ્ ું કે આદમને તસજદો કરો, િો સૌએ તસજદો 
કયો, ઇબ્લલસ (શેિાન) તસવાય, િે તસજદો 
કરવાવાળાઓ માુંથી ન થયો. 

لهقهْد  ُكْم  وه لهْقنَٰ ُكْم صه  ثَُمه  خه  قُلْنها  ثَُمه  َوهْرنَٰ
كهةِ  َٰٓى ِ ۬   اْسُجُدْوا لِلْمهل ا  َِلَٰدهمه   ُدْو  جه  اََِله   فهسه
ِجِدیْنه  َمِنه  یهُكْن  لهْم   اِبِْلیْسه     الَسَٰ
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12. અલ્લાહ િઆલાએ િેને પછૂ્ ું કે જ્યારે મેં 
િને તસજદો કરવાનો આદેશ આપ્યો હિો િો 
કઈ વસ્ત એ િને તસજદો કરવાથી રોક્યો. કહવેા 
લાગ્યો હ ું િેના કરિા શે્રટઠ છું, િમે માર ું સર્જન 

આગ વડે ક્ ું અને િેન ું (આદમ) માટી વડે. 

ا قهاله  نهعهكه  مه هََله  مه ْرُتكه    اِذْ  تهْسُجده  ا   اهمه
هنها قهاله  ْْی   ا ْنُه    خه لهْقتهِنْ   َمِ نَهار   ِمْن  خه

لهْقتهه    ِطْي   ِمْن  َوهخه

13. (અલ્લાહ િઆલાએ) કહ્ ું ત ું નીચે ઉિરી 
જા, િને કોઇ અતિકાર નથી કે ત ું અહીંયા રહી 
ઘમુંડ કરિો, તન:શુંક ત ું અપમાતનિ લોકો માુંથી 
છે. 

ا فهاْهِبْط  قهاله  هْن  لهكه  یهُكْوُن  فهمها  ِمْنهه   ا
ه  ا تهتهكهََبه نَهكه  فهاْخُرْج  فِْيهه   ِمنه  اِ

ِغِریْنه   الَصَٰ

14. િેણે કહ્ ું કે મને કયામિના દદવસ સ િી 
મહિેલ આપો. 

هنِْظْرِنْ   قهاله  ثُْونه  یهْوِم  اِلَٰ  ا  یُْبعه

15. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું િને મહિેલ 

આપવામાું આવી. 
نَهكه  قهاله  ِریْنه  ِمنه  اِ  الْمُْنظه

16. િેણે કહ્ ું િે મને ગ મરાહ કયો, એટલા માટે 

હ ું (પણ) કસમ ખાઉં છું કે િે (માનવીઓની) રાહ 

જોઈ િારા સત્ય માગગ પર બેસી રહીશ. 

یْتهِنْ  فهِبمها   قهاله  هْغوه َنه  ا هقُْعده   لهُهْم  َله
كه  اطه  الْمُْستهِقْيمه   ِصره

17. પછી હ ું િેઓની આગળથી, પાછળથી, 
જમણી બાજ થી અને િેઓની ડાબી બાજ થી 
જરૂર આવીશ, (અને પોિાના માગગ પર નાખી 
દઇશ) અને િમે િેઓ માુંથી વિારે પડિા 
લોકોને આભાર વયતિ કરનારા નહીં જ ઓ. 

ْ  ثَُمه  ُ َٰتِيهَٰنه ْ  َله هیِْدیِْهْم  بهْيِ  َمِنٌۢ ِمْن  ا   وه
لِْفِهْم  ْن  خه هیْمهانِِهْم  وهعه ْن  ا   وهعه
ِلِهْم    مهٓاى ِ ُهْم  تهِجُد  وهَله   شه ْكثهره ه ِكِریْنه  ا شَٰ

 

18. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે અહીંયાથી 
અપમાતનિ અને વુંલચિ થઇ નીકળી જા, (યાદ 

રાખ) જે વયક્તિિાર ું કહ્ ું માનશે, િો હ ું જરૂર િે 

સૌથી જહન્નમને ભરી દઇશ. 

ا اْخُرْج  قهاله  ْذُءْوًما ِمْنهه   َمهْدُحْوًرا    مه
ْ  تهِبعهكه  لهمهْن  هْملـه هَنه  ِمْٰنُ نَهمه  َله هه   جه

هْجمهِعْيه  ِمْنُكْم   ا
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19. અને અમે આદેશ આપ્યો કે હ ેઆદમ ! િમે 

અને િમારી પત્ની જન્નિમાું રહો, પછી જે 

જગ્યાએથી ઇચ્છો, બને્ન ખાઓ અને િે વકૃ્ષની 
નજીક ન જાઓ, નહીં િો િમે બને્ન અત્યાચારી 
લોકો માુંથી થઇ જશો. 

یَٰ اَٰدهُم  هنْته  اْسكُْن  وه نَهةه  وهزهْوُجكه  ا  الْجه
ْيُث  ِمْن  فهكُله  بها وهَله  ِشْئُتمها حه ِذهِ  تهْقره  هَٰ

ةه  ره جه لِِمْيه  ِمنه  فهتهُكْونها الَشه  الَظَٰ

20. પછી શેિાને િે બને્નના હૃદયમાું ક તવચાર 

નાખ્યો, જેથી િેઓના ગ પ્િાુંગ જે એકબીજાથી 
છૂપા હિા, બને્નની સામે જાહરે થઇ જાય અને 

કહવેા લાગ્યો કે િમારા પાલનહારે િમને 

બને્નને આ વકૃ્ષની નજીક જવાથી એટલા માટે 

રોક્યા હિા કે િમે બને્ન ક્યાુંક ફદરશ્િા ન બની 
જાવ, અથવા િો ક્યાુંક હુંમેશા જીતવિ લોકો 
માુંથી ન થઇ જાવ. 

ُن  لهُهمها فهوهْسوهسه  ْيطَٰ ا لهُهمها لِیُْبِدیه   الَشه  مه
ْنُهمها و ِریه  تِِهمها ِمْن  عه ْواَٰ ا وهقهاله  سه  مه

ىكُمها بَُُكمها نههَٰ ْن  ره ِذهِ  عه ةِ  هَٰ ره جه هْن  اََِله   الَشه  ا
لهكهْيِ  تهُكْونها هوْ  مه لِِدیْنه   ِمنه  تهُكْونها ا الْخَٰ

 

21. અને િે બને્નની સામે સોગુંદ ખાિી કે િમે 

જાણી લો કે હ ું ખરેખર િમારા બને્નનો શ ભેચ્છક 

છું. 

مهُهمها   ْ  وهقهاسه  النََِٰصِحْيه   لهِمنه  لهُكمها اَِنِ

22. િો િે બને્નને િોકાથી પોિાની વાિ મનાવી 
લીિી, બસ ! િે બને્નએ જ્યારે િે વકૃ્ષને ચાખ્્ ું, 
બને્નના ગ પ્િાુંગ એકબીજાની સામે ખ લ્લા થઈ 

ગયા અને બને્ન પોિાના પર જન્નિના 
પાુંદડાુંઓ જોડી-જોડીને છૂપાવવા લાગ્યા અને 

િેઓના પાલનહારે િેમને પોકાયાગ, શ ું મેં િમને 

બને્નને આ વકૃ્ષથી રોક્યા ન હિા અને એવ ું ન 

હત ું કહ્ ું કે શેિાન િમારો ખ લ્લો શત્ર  છે ? 

لََٰىُهمها ةه  ذهاقها فهلهمَها  ِبُغُرْور     فهده ره جه   الَشه
ْت  تُُهمها لهُهمها بهده ْواَٰ ِفقها سه ِن  وهطه   یهْخِصفَٰ
ِق  ِمْن  عهلهْيِهمها نَهِة    َوهره نهادَٰىُهمها  الْجه  وه
بَُُهمها   هلهْم  ره ا ا كُمه هنْهه ْن  ا ةِ  تِلُْكمها عه ره جه   الَشه
هقُْل  ا نه  اَِنه  لَهُكمها   وه ْيطَٰ   عهُدَو   لهُكمها  الَشه
ِبْي    َمُ
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23. બને્નએ કહ્ ું કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે 

પોિે જ અમારા પર જ લ્મ ક્ ું અને જો ત ું 
અમને માફ નહીં કરે અને અમારા પર દયા નહીં 
કરે, િો ખરેખર અમે લોકો ન કસાન 

ઉઠાવનારાઓ માુંથી થઇ જઇશ ું. 

بَهنها قهاَله  لهمْنها   ره هنُْفسه  ظه اِْن   نها   ا  لَهْم  وه
مْنها لهنها تهْغِفرْ    ِمنه  لهنهُكْونهَنه  وهتهْرحه

ِسِریْنه   الْخَٰ

24. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે િમે સૌ 
અહીંયાુંથી નીકળી જાઓ, એક-બીજાના શત્ર  
છો,અને િમારા માટે એક સમય સ િી ઝમીન 

પર રહવેા માટેની જગ્યા છે અને એક સમય 

સ િી ફાયદો મેળવવાનો સામાન છે. 

  عهُدَو     لِبهْعض   بهْعُضكُْم  اْهِبُطْوا قهاله 
لهُكْم  مهتهاع   اَْلهْرِض  ِف  وه   اِلَٰ  ُمْستهقهر  َوه
 ِحْي  

25. કહ્ ું, િમારે ત્યાું જ જીવન પસાર કરવાન ું 
છે અને ત્યાું જ મતૃ્્  પામવાન ું છે અને િેમાુંથી 
િમને ફરીવાર જીતવિ કરી નીકળવામાું 
આવશે. 

ا قهاله  ا تهْحيهْونه  فِْيهه فِْيهه ا تهمُْوُتْونه  وه ِمْنهه  وه
ن  ُجْونه  ُتْخره

26. હ ેઆદમના સુંિાનો ! અમે િમારા માટે 

પોશાક બનાવયો, જે િમારા ગ પ્િાુંગને છપાવે 

છે, અને શણગાર માટેન ું કારણ પણ છે અને 

ડરવાવાળો પોશાક આ બિા કરિા વિારે 

ઉત્તમ છે, આ અલ્લાહ િઆલાની તનશાનીઓ 

માુંથી છે, જેથી આ લોકો યાદ રાખે. 

دهمه  یَٰبهِنْ   لْنها قهْد   اَٰ هنْزه   لِبهاًسا عهلهْيُكْم  ا
تِكُْم  یَُوهاِرْی  ْواَٰ لِبهاُس   وهِریًْشا    سه  وه
لِكه   الَتهْقوَٰی    ْْی     ذَٰ لِكه   خه یَِٰت  ِمْن  ذَٰ ِ  اَٰ  اّلَلَٰ
لَهُهْم  َكهُرْونه  لهعه  یهَذه
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27. હ ેઆદમના સુંિાનો ! શેિાન િમને કોઇ 

ખરાબીમાું ન નાખી દે, જેવ ું કે િેણે િમારા 
માિા-તપિાને જન્નિ માુંથી કઢાવી દીિા, િે જ 

ક્સ્થતિમાું િેમનો પોશાક પણ ઉિારી નખાવયો, 
જેથી િે િેમને િેમના ગ પ્િાુંગ બિાવે, િે અને 

િેન ું લશ્કર િમને એવી રીિે જ એ છે કે િમે 

િેઓને નથી જોઇ શકિા, અમે શેિાનોને િે 

લોકોના જ તમત્રો બનાવયા છે જેઓ ઈમાન નથી 
લાવિા. 

دهمه  یَٰبهِنْ   ُن  یهْفِتنهنَهُكُم  َله  اَٰ ْيطَٰ  كهمها   الَشه
جه  یُْكْم  اهْخره هبهوه نَهةِ  َمِنه  ا ْنُهمها یهَْنِعُ  الْجه  عه
ُهمها ا    لُِْیِیهُهمها لِبهاسه تِِهمه ْواَٰ ىكُْم  اِنَهه    سه  یهرَٰ

قهِبْيلُه   ْيُث  ِمْن  ُهوهوه ْونهُهْم    َله  حه  نَهااِ   تهره
لْنها عه ِطْيه  جه يَٰ هْولِيهٓاءه  الَشه  َله  لِلَهِذیْنه  ا

 یُْؤِمُنْونه 

28. અને િે લોકો જ્યારે કોઇ ખરાબ કૃત્ય કરે 

છે, િો કહ ેછે અમે અમારા પવૂગજોને આ જ માગગ 
પર જોયા અને અલ્લાહએ પણ અમને આવ ું જ 

કહ્ ું છે, િમે કહી દો કે અલ્લાહ િઆલા ખરાબ 

કૃત્યનો આદેશ નથી આપિો, શ ું અલ્લાહના 
માટે એવી વાિ રચો છો જેન ું િમને જ્ઞાન 

નથી? 

اِذها لُْوا وه ةً  فهعه ْدنها قهالُْوا فهاِحشه ا   وهجه  عهلهْيهه
نها بهٓاءه ُ  اَٰ نها وهاّلَلَٰ ره ا    اهمه ه  اَِنه  قُْل   ِبهه   َله  اّلَلَٰ
ٓاِء    یهاُْمرُ  تهُقْولُْونه   ِبالْفهْحشه ه ِ  عهله  ا ا اّلَلَٰ  مه
 نه تهْعلهمُوْ  َله 

29. િમે કહી દો કે મારા પાલનહારે ન્યાય 

કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને એ કે દરેક 

નમાઝ વખિે પોિાનો ચહરેો સીિો રાખો અને 

િેની સુંપણૂગ સત્તા કબલૂ કરિા ફતિ િેને જ 

પોકારો જે રીિે િેણે િમને પહલેા પેદા કયાગ છે, 

એવી જ રીિે ફરીવાર િમને પેદા કરવામાું 
આવશો. 

ره  قُْل  ْ  اهمه َبِ هقِْيمُْوا ِبالِْقْسِط  ره ا   وه
 مهْسِجد  َوهادُْعْوهُ  كَُلِ  ِعْنده  ُوُجْوههكُْم 
۬   لههُ  ُمْخِلِصْيه  یْنه   ُكْم  كهمها  الَدِ ه ا   بهده
 تهُعْودُْونه  
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30. કેટલાક લોકોને અલ્લાહએ સત્યમાગગ 
બિાવયો છે અને કેટલાક પર ગ મરાહી સાલબિ 

થઇ ગઇ છે, કારણકે િે લોકોએ અલ્લાહ 

િઆલાને છોડી શેિાનોને તમત્ર બનાવી દીિા 
હિા અને િેઓ એવ ું સમજે છે કે અમે સત્ય 

માગગ પર છે. 

ی فهِریًْقا فهِریًْقا ههدَٰ َقه  وه ُ  حه   عهلههْْیِ
َٰلهُة    ل نَهُهُم   الَضه ُذوا اِ تَهخه ِطْيه  ا يَٰ   الَشه
هْولِيهٓاءه  ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ُبْونه  اّلَلَٰ یهْحسه هنَهُهْم  وه  ا
ْهتهُد   ْونه َمُ

31. હ ેઆદમના સુંિાનો ! િમે મક્સ્જદમાું દરેક 

હાજરી વખિે વયવક્સ્થિ પોશાક પહરેી લો, 
અને ખબૂ ખાઓ-પીવો, અને હદ ન વટાવો, 
તન:શુંક અલ્લાહ હદ વટાવી જનારને પસુંદ 

નથી કરિો. 

دهمه  یَٰبهِنْ     كَُلِ  ِعْنده  ِزیْنهتهُكْم  ُخُذْوا  اَٰ
بُْوا مهْسِجد  َوهكُلُْوا   ُتْسِرفُْوا    وهَله  وهاْشره

نَهه   ن  یُِحَبُ  َله  اِ  الْمُْسِرفِْيه

32. િમે િેમને પછૂો કે અલ્લાહ િઆલાએ 

પોિાના બુંદાઓ માટે જે શણગાર અને 

ખાવાપીવાની વસ્ત ઓ પેદા કરી છે, િેને કોણે 
હરામ કરી દીિી? િમે કહી દો કે આ વસ્ત ઓ િે 

લોકો માટે છે, જેઓ ઈમાન લઈ આવે અને 

કયામિના દદવસે ફતિ િેમના માટે જ હશે. 

અમે આવી જ રીિે દરેક આયિોને બ દ્ધદ્ધશાળી 
લોકો માટે સ્પટટ રીિે વણગન કરીએ છીએ. 

ْن  قُْل  مه  مه َره ِ  ِزیْنهةه  حه جه  الَهِتْ   اّلَلَٰ   اهْخره
ِت  لِِعبهاِده   یَِبَٰ الَطه   ِِهه  قُْل   الَرِْزِق    ِمنه  وه
ُنْوا لِلَهِذیْنه  مه وةِ  ِف  اَٰ يَٰ نْيها الْحه ةً  الَدُ الِصه  خه
مهِة    یَهْومه  لِكه   الِْقيَٰ ُل  كهذَٰ   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ
 یَهْعلهمُْونه  لِقهْوم  

33. િમે િેમને કહી દો કે મારા પાલનહારે જે 

વસ્ત  હરામ કરી છે, િે આ પ્રમાણે છે, અશ્લીલ 

કાયો, ભલેને જાહરેમાું હોય કે છપી રીિે હોય, 

અને ગ નાહના કાયો અને અત્યાચાર કરવાને 

અને એ કે િમે અલ્લાહના ભાગીદાર ઠહરેાવો, 
જેના માટે િેણે કોઈ પ રાવો નથી ઉિાયો અને 

એ કે િમે અલ્લાહ તવશે એવી વાિો કહો, જેની 
િમને જાણ નથી. 

نَهمها قُْل  مه  اِ َره ه  حه َبِ ا الْفهوهاِحشه  ره ره  مه هه   ظه
ا ا ِمْنهه مه نه  وه الْبهْغه  وهاَْلِثْمه  بهطه ْْیِ  وه   ِبغه
َقِ  هْن  الْحه ا ِ  ُتْشِرُكْوا وه ا ِباّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ  یَُنه
هْن  ِبه   ًنا َوها ِ  عهله  تهُقْولُْوا ُسلْطَٰ ا اّلَلَٰ  َله  مه

 تهْعلهمُْونه 
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34. અને દરેક જૂથ માટે એક નક્કી કરેલ સમય 

છે, િો જે વખિે િે નક્કી કરેલ સમય આવી 
પહોંચશે (િો િે જૂથની પકડ માટે) થોડોક 

સમય પણ આગળ પાછળ થઈ શકિો નથી. 

لِكَُلِ  ل     اَُمهة   وه ٓاءه  فهاِذها  اهجه لُُهْم  جه   َله  اهجه
ًة َوهَله  یهْستهاِْخُرْونه  اعه یهْستهْقِدُمْونه   سه

 

35. હ ેઆદમના સુંિાનો ! જો િમારી પાસે 

િમારા માુંથી જ કોઈ પયગુંબર આવે, અને જે 

મારા આદેશોને િમારી સમક્ષ રજૂ કરે, િો જે 

વયક્તિ ડરવા લાગ ેઅને સ િારો કરી લે િો િે 

લોકો પર ન િો કોઇ ભય હશે અને ન િો િે 

તનરાશ થશે. 

دهمه  یَٰبهِنْ   ا اَٰ   َمِْنُكْم  ُرُسل   یهاْتِیهنَهُكْم  اَِمه
ْونه  یَِٰتْ    عهلهْيُكْم  یهُقَصُ تَهقَٰ  فهمهِن   اَٰ   ا
اهْصلهحه  ْوف   فهله  وه ْ  خه   ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ
نُْونه   یهْحزه

36. - અને જે લોકો અમારા આદેશોને જ ઠલાવી 
દીિા અને િેની સામે ઘમુંડ કરે છે, િે લોકો જ 

જહન્નમી છે, િેઓ િેમાું હુંમેશા રહશેે. 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه ْوا ِباَٰیَِٰتنها كه ُ  وهاْستهْكَبه
ا   ْنهه َٰٓى ِكه  عه ُب  اُول ا ُهْم   النَهاِر    اهْصحَٰ  فِْيهه

لُِدْونه   خَٰ

37. િો િે વયક્તિ કરિા વિારે અત્યાચારી કોણ 

હોઇ શકે છે જે અલ્લાહ િઆલા પર જૂઠાણ ું ઘડે, 

અથવા િેની આયિોને જ ઠ્ઠી ઠેરવે, િે લોકોનો 
િે ભાગ િો (દ તનયામાું) મળશે જ, જે િેઓના 
ભાગ્યમાું છે, અહીં સ િી કે જ્યારે િેઓની પાસે 

અમારા મોકલેલા ફદરશ્િાઓ િેઓના પ્રાણ 

કાઢવા આવશે, િો (ફદરશ્િાઓ) કહશેે કે િેઓ 

(િમારા ઇલાહ) ક્યાું ગયા જેમને િમે 

અલ્લાહને છોડીને બુંદગી કરિા હિા, િે કહશેે 

કે િેઓ અમારા સામેથી અદૃશ્ય થઇ ગયા, અને 

િેઓ પોિે જ પોિાની તવર દ્ધ ગવાહી આપશે કે 

િેઓ કાદફર હિા. 

هْظلهُم  فهمهْن  ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ  كه
هوْ  به  ا َذه َٰٓى ِكه اُو  ِباَٰیَِٰته     كه  یهنهالُُهْم  ل

 ْ ِب    َمِنه  نهِصْيُُبُ َتَٰ    الِْكتَٰ  اِذها حه
ْتُهْم  ٓاءه ا  یهتهوهفَهْونهُهْم    ُرُسلُنها جه هیْنه  قهالُْو   ا

ا ِ    دُْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  ُكنُْتْم  مه   قهالُْوا  اّلَلَٰ
لَُْوا نَها ضه ِهُدْوا عه لَٰ   وهشه هنُْفِسِهْم  عه هنَهُهْم  ا  ا
هانُْوا ِفِریْنه  ك  كَٰ
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38. અલ્લાહ કહશેે કે જે જૂથ િમારા કરિા 
પહલેા થઇ ચકૂ્યા છે, ત્જન્નાિો માુંથી પણ અને 

માનવીઓ માુંથી પણ, િેઓની સાથે િમે પણ 

જહન્નમમાું જાઓ, જે સમયે કોઇ પણ જૂથ 

(જહન્નમમાું) પ્રવેશ કરશે િે પોિાના બીજા જૂથ 

પર લઅનિ કરશે, ત્યાું સ િી કે જ્યારે િેમાું 
બિાું જ ભેગા થઇ જશે, િો પાછળના લોકો 
આગળના લોકો તવશે કહશેે, કે અમારા 
પાલનહાર ! અમને આ લોકોએ ગ મરાહ કયાગ 
હિા, િો િેમને જહન્નમની યાિના બમણી 
આપ, અલ્લાહ કહશેે કે બિા માટે બમણી છે, 

પરુંત   િમે અજાણ છો. 

ْ   ادُْخلُْوا قهاله  لهْت  قهْد  اُمهم   ِف   ِمْن  خه
  النَهاِر    ِف  وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  َمِنه  قهْبِلُكْم 
لهْت  كُلَهمها نهْت  اَُمهة   دهخه ا    لَهعه َتَٰ    اُْختههه  اِذها حه

ُكْوا ا ادَهاره ِمْيًعا    فِْيهه ىُهْم  قهالهْت   جه  اُْخرَٰ
َٰهُىْ  بَهنها َِلُْول ءِ  ره لَُْونها هَٰ ُؤاَله   فهاَٰتِِهْم  اهضه
ابًا ۬   َمِنه  ِضْعًفا عهذه   لِكَُل   قهاله   النَهاِر  
َِٰكْن  ِضْعف   ل  تهْعلهمُْونه  ََله  وه

39. અને આગળના લોકો પાછળના લોકોને 

કહશેે કે િમને અમારા પર કુંઈ બાબિે 

પ્રાથતમકિા િરાવો છો, (કે િમને િો સામાન્ય 

અઝાબ થાય અને અમને બમણો અઝાબ? ) 

િમે પણ જે કરિા હિા િેનો અઝાબનો સ્વાદ 

ચાખો. 

قهالهْت  َٰهُىْ  وه ىُهْم  اُْول هانه  فهمها َِلُْخرَٰ  ك
ابه  فهُذْوقُوا فهْضل   ِمْن  عهلهیْنها لهُكْم  ذه  الْعه
ن  ُكنُْتْم  ِبمها  تهْكِسُبْونه

40. જે લોકોએ અમારી આયિોને જ ઠલાવી 
અને િેની સામે ઘમુંડ ક્ ગ, િેઓના માટે ન િો 
આકાશના દ્વાર ખોલવામાું આવશે, અને ન િો 
િે લોકો ક્યારેય જન્નિમાું પ્રવેશ પામી શકશે, 

ત્યાું સ િી કે ઊંટ સોયના કાણાુંમાું ન જત ું રહ ે

અને અમે અપરાિીઓને આવી જ સજા 

આપીએ છીએ. 

بُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  َذه ْوا ِباَٰیَِٰتنها كه ُ  وهاْستهْكَبه
ا ْنهه َتهُح  َله  عه هبْوهاُب  لهُهْم  ُتفه مهٓاءِ  ا   وهَله  الَسه

نَهةه  یهْدُخلُْونه  َتَٰ  الْجه مهُل  یهِلجه  حه  ِفْ  الْجه
َمِ  لِكه   الِْخيهاِط    سه  نهْجِزی وهكهذَٰ

 الْمُْجِرِمْيه 
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41. િેઓ માટે જહન્નમના અંગારાન ું પાથરણ ું 
હશે, અને િેઓ માટે (િેન ું જ) ઓઢવાન ું હશે 

અને અમે આવા અપરાિીઓને આવી જ સજા 

આપીએ છીએ. 

نَهمه  َمِْن  لهُهْم  هه اد   جه ِمْن  ِمهه   فهْوقِِهْم  وه
وهاش     لِكه وهكه   غه لِِمْيه  نهْجِزی ذَٰ  الَظَٰ

42. અને જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો 
કયાગ, અમે કોઇ વયક્તિને િેની શક્તિ કરિા 
વિારે, કોઇના જવાબદાર નથી બનાવિા, િે 

જ લોકો જન્નિવાળાઓ છે અને િેઓ િેમાું 
હુંમેશા રહશેે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  َله  الَصَٰ
هلَِ  ا  ؗ  اََِله  نهْفًسا ُف نُك هه َٰٓى ِكه   ُوْسعه   اُول

ُب  نَهِة    اهْصحَٰ ا ُهْم   الْجه لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

43. જન્નિી લોકોના હૃદયોમાું સહજે પણ (કપટ) 

હશે, િો અમે િેને દૂર કરી દઇશ ું, િેમની નીચે 
નહરેો વહી રહી હશે અને િે લોકો કહશેે કે 

પ્રશુંસા િો અલ્લાહ માટે જ છે, જેણે અમને આ 

માગગ (જન્નિનો) બિાવયો, જો અલ્લાહ િઆલા 
અમને આ માગગ ન બિાવિો િો ક્યારેય અમે 

આ માગગ ન પામી શકિા, ખરેખર અમારા 
પાલનહારના પયગુંબર સત્ય વાિ લઇને 

આવયા હિા, અને િેઓને પોકારીને કહવેામાું 
આવશે કે આ જન્નિના િમે વારસદાર 

બનાવવામાું આવયા છો, અને આ િે (નેક) 

કાયોનો બદલો છે, જે િમે દ તનયામાું કરિા 
રહ્યા. 

ْعنها نهزه ا وه  غَِل   َمِْن  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  مه
ُ  ِمْن  تهْجِرْی  ُر    تهْحهَِتِ قهالُوا  اَْلهنْهَٰ   وه
مُْد  ِ  الْحه ا الَهِذْی  ّلِلََٰ ىنه ا  ههدَٰ ذه ا لِهَٰ مه  ُكنَها وه
هْن  لهْو َله   لِنهْهتهِدیه  ىنها ا ُ    ههدَٰ   لهقهْد   اّلَلَٰ

ٓاءه  بَِنها ُرُسُل  ْت جه َقِ    ره ا  ِبالْحه هْن  وهنُْودُْو    ا
نَهةُ  تِلُْكُم    ُكنُْتْم  ِبمها اُْوِرثُْتمُْوهها الْجه

 تهْعمهلُْونه 



 

અલ અઅ્.રાફ 

 

276 

 

 الأعراف

44. અને જન્નિના લોકો જહન્નમના લોકોને 

પોકારશે કે અમારી સાથે અમારા પાલનહારે જે 

વચન ક્ ું હત ું, અમે િો િેને ખરેખર િેવ ું જ 

જો્ ું, િો િમારી સાથે પણ િમારા પાલનહારે 

જે વચન ક્ ું હત ું, િમે પણ િેને વચન પ્રમાણે 
જ જો્ ું ? િેઓ કહશેે કે હાું, પછી એક 

પોકારવાવાળો બને્નની સામે પોકારશે કે કે 

જાલલમ પર અલ્લાહની લઅનિ થાય. 

نهادَٰ ی ُب  وه نَهةِ  اهْصحَٰ به  الْجه هْن  النَهارِ  اهْصحَٰ  ا
ْدنها قهْد  ا وهجه نها مه بَُنها وهعهده ا ره َقً ْل  حه   فههه

ْدتَُْم  ا وهجه بَُُكْم  وهعهده  َمه ا    ره َقً ْم    قهالُْوا  حه   نهعه
ٌۢ  فهاهذَهنه  ْ  ُمؤهذَِن  ُ هْن  بهْيٰنه ِ  لَهْعنهةُ  ا   عهله  اّلَلَٰ

لِِمْيه    الَظَٰ

45. જે અલ્લાહના માગગથી અળગા રહિેા હિા 
અને િેમાું ખામી શોિિા હિા, અને િેઓ 

આખેરિના પણ ઇન્કાર કરનારા હિાું. 

ْونه  الَهِذیْنه  ْن  یهُصَدُ ِبْيِل  عه ِ  سه   اّلَلَٰ
ا یهْبُغْونههه ةِ  وهُهْم   ِعوهًجا    وه   ِباَْلَِٰخره
ِفُرْونه    كَٰ

46. અને િે બને્ન વચ્ચે એક પડદો હશે અને 

અઅરાફની ઉપર ઘણા લોકો હશે િે લોકો, 
દરેકને િેમની તનશાની વડે ઓળખવામાું 
આવશે અને જન્નિીઓને પોકારીને કહશેે કે, 

“અસ્સલામ અલયક મ” હજ  આ અઅરાફ વાળા 
જન્નિમાું દાખલ નહીં થયા હોય અને િેના 
ઉમેદવાર હશે. 

بهیْنهُهمها اب     وه اِف  وهعهله   ِحجه   اَْلهْعره
ال   ٌۢ  یَهْعِرفُْونه  ِرجه نهادهْوا  ِبِسْيمَٰهُىْ    كَُلً  وه
به  نَهةِ  اهْصحَٰ هْن  الْجه َٰم   ا ل  لهْم  عهلهْيُكْم  سه
 یهْطمهُعْونه  وهُهْم  یهْدُخلُْوهها

47. અને જ્યારે િેઓની નજર જહન્નમી િરફ 

ફરશે િો કહશેે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને િે 

અત્યાચારી લોકો માુંથી ન કરી દે. 

اِذها اُرُهْم  ُصِرفهْت  وه هبْصه ِب  تِلْقهٓاءه  ا   اهْصحَٰ
بَهنها قهالُْوا  النَهاِر    لْنها َله  ره  الْقهْوِم  مهعه  تهْجعه

ن  لِِمْيه  الَظَٰ
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48. અને અઅરાફના લોકો ઘણા માનવીઓને, 

જેમને િેઓની તનશાની વડે ઓળખશે, અને 

પોકારશે કે િમાર ું જૂથ અને િમાર ું પોિાને 

મહાન સમજવ ું િમારા માટે કુંઈ કામ ન લાગ્્ ું. 

نهادَٰ ی ُب  وه اِف  اهْصحَٰ اًَل  اَْلهْعره   ِرجه
ا   قهالُْوا ِبِسْيمَٰهُىْ  یَهْعِرفُْونهُهْم  هْغنَٰ  مه  ا
ْنُكْم  مُْعكُْم  عه ا جه مه   ُكنُْتْم  وه

ْونه   تهْستهْكَِبُ

49. શ ું આ (જન્નિના લોકો) િે લોકો નથી, 
જેમન તવશે િમે સોગુંદો ખાઈ િમે કહિેા હિા 
કે, અલ્લાહ િઆલા િેઓ પર કૃપા નહીં કરે, 

(િેઓને આજે એવ ું કહવેામાું આવ્ ું છે, જાઓ, 

જન્નિમાું દાખલ થઈ જાઓ, િમારા પર ન િો 
કોઇ ભય હશે અને ન િો િમે તનરાશ થશો. 

ءِ  ههَٰ ُؤاَله مُْتْم  الَهِذیْنه  ا ُ  یهنهالُُهُم  َله  اهقْسه  اّلَلَٰ
ْحمهة     نَهةه  اُدُْخلُوا  ِبره ْوف   َله  الْجه   خه
هنُْتْم  وهَله   عهلهْيُكْم  نُْونه  ا  تهْحزه

50. અને જહન્નમી લોકો જન્નિીઓને પોકારશે 

કે, અમારા પર થોડ ુંક પાણી િો નાુંખી દો 
અથવા બીજ ું કુંઈક ખાવાન ું આપી દો, જે 

અલ્લાહએ િમને આપી રાખ્્ ું છે, 

જન્નિવાળાઓ કહશેે કે અલ્લાહ િઆલાએ 

કાદફરો માટે આ બને્ન વસ્ત ઓ પર રોક લગાવી 
દીિી છે. 

نهادَٰ ی ُب  وه به  النَهارِ  اهْصحَٰ نَهةِ  اهْصحَٰ هْن  الْجه  ا
هفِْيُضْوا هوْ  الْمهٓاءِ  ِمنه  عهلهیْنها ا زهقهُكُم  ِممَها ا  ره
   ُ ا  اّلَلَٰ ه  اَِنه  قهالُْو  ُهمها اّلَلَٰ مه َره   عهله  حه

 الْكَِٰفِریْنه  

51. જેમણે દ તનયામાું પોિાના દીનને ખેલ 

િમાશો બનાવી રાખ્યો હિો અને જેમને 

દ તનયાના જીવને િોકામાું રાખ્યા હિા, િો અમે 

(પણ) આજના દદવસે િેઓના નામ ભલૂી 
જઇશ ું, જેવ ું કે િેઓ આ દદવસને ભલૂી ગયા 
હિા અને જેવ ું કે આ લોકો અમારી આયિોનો 
ઇન્કાર કરિા હિા. 

ُذْوا الَهِذیْنه  تَهخه ْ  ا ُ لهِعًبا  لهْهًوا ِدیْٰنه وه
ْتُهُم  َره وةُ  َوهغه يَٰ ا    الْحه نْيه   فهالْيهْومه   الَدُ
هُىْ  ا    یهْوِمِهْم  لِقهٓاءه  نهُسْوا كهمها نهنْسَٰ ذه   هَٰ

ا مه هانُْوا وه ُدْونه  ِباَٰیَِٰتنها ك  یهْجحه
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52. અને અમે િે લોકો પાસે એક એવી દકિાબ 

પહોંચાડી છે, જેને અમે સુંપણૂગ જ્ઞાન વડે ઘણી જ 

સ્પટટ રીિે વણગન કરી દીિી છે, િે રહમિ અને 

માગગદશગનન ું કારણ છે, િે લોકો માટે જેઓ 

ઈમાન લાવયા છે. 

لهقهْد  ْ  وه ُ هُ  ِبِكتَٰب   ِجْئٰنَٰ لْنَٰ   عِلْم   عهلَٰ  فهَصه
ْحمهةً  ُهًدی  یَُْؤِمُنْونه   لَِقهْوم   وهره

53. િે લોકો (કાદફરો) પોિાના િે પદરણામની 
રાહ જોઈ રહ્યા છે, (જેન ું વણગન આ દકિાબ કરી 
રહી છે) જે દદવસે િેમન ું પદરણામ સામે આવી 
જશે, િો જે લોકોએ દકિાબને ભ લાવી દીિી 
હિી િેઓ કહશેે, કે ખરેખર અમારા 
પાલનહારના પયગુંબર સાચી વાિ લઇને 

આવયા હિા, િોશ ું હવે કોઇ છે, જે અમારા માટે 

ભલામણ કરે ? અથવા િો અમને ફરી 
દ તનયામાું પાછા મોકલી દેવામાું આવે? જેથી 
અમે િે કાયો, જે અમે કરિા હિા િેના 
બદલામાું બીજા કાયો કરીએ, તન:શુંક િે લોકોએ 

પોિાને ન કસાનમાું નાખી દીિા , અને જે લોકો 
િે વાિો જેને બનાવી રહ્યા હિા, િેમને કઈ 

પણ યાદ નદહ રહ.ે 

ْ  یهْومه   تهاِْویْلهه     اََِله  یهْنُظُرْونه  ههْل   یهاِْٰت
  قهْبُل  ِمْن  نهُسْوهُ  الَهِذیْنه  یهُقْوُل  تهاِْویْلُه  
ٓاءهْت  قهْد  بَِنها ُرُسُل  جه َقِ    ره ْل   ِبالْحه  لَهنها  فههه
ٓاءه  ِمْن  هوْ  لهنها   فهيهْشفهُعْوا  ُشفهعه دَُ  ا   نُره

ْْیه  فهنهْعمهله   قهْد   نهْعمهُل    ُكنَها الَهِذْی  غه
ا ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه َله  ا ْ  وهضه ا عهْٰنُ هانُْوا َمه  ك
ن  ْونه ُ  یهْفَته
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54. તન:શુંક િમારો પાલનહાર િે અલ્લાહ જ 

છે, જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન છ 

દદવસમાું ક્ ગ, પછી અશગ પર લબરાજમાન થયો, 
િે દદવસને રાિ વડે છપાવી દે છે, પછી દદવસ 

રાિનો પાછળ નીકળી આવે છે, અને સયૂગ, ચુંદ્ર 

અને િારાઓ આ બિી વસ્ત ઓ િે (અલ્લાહ)ના 
હ કમન ું અન સરણ કરે છે, યાદ રાખો ! િેણે જ 

સર્જન ક્ ું છે, િો આદેશ પણ િેનો જ ચાલશે, 

અલ્લાહ ખબૂ જ બરતિવાળો છે, જે સમગ્ર 

સષૃ્ટટનો પાલનહાર છે. 

بَهُكُم  اَِنه  ُ  ره لهقه  الَهِذْی  اّلَلَٰ وَِٰت  خه مَٰ   الَسه
هیَهام   ِسَتهةِ  ِفْ  وهاَْلهْرضه   عهله  اْستهوَٰی ثَُمه  ا
ْرِش  اره  الَهْيله  یُْغَِش  الْعه   یهْطلُُبه   النَههه
ِثیْثًا    مْسه   حه الْقهمهره  وهالَشه   وهالنَُُجْومه   وه

ت    رَٰ َخه لُْق  لههُ  اهَله   ِباهْمِره     ُمسه اَْلهْمُر    الْخه   وه
كه  ه ُ  تهَبَٰ َبُ  اّلَلَٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ

55. િમે પોિાના પાલનહાર સામે આજીજી 

સાથે અને છૂપાઇ છૂપાઇને પણ, ખરેખર 

અલ્લાહ િઆલા િે લોકોને પસુંદ નથી કરિો, 
જે હદ વટાવી દે. 

بَهُكْم  اُدُْعْوا عًا َوهُخْفيهًة    ره َرُ نَهه    تهضه  َله  اِ
 الْمُْعتهِدیْنه   یُِحَبُ 

56. અને દ તનયામાું સ િારો કયાગ પછી તવદ્રોહ ન 

ફેલાવો, અને િમે અલ્લાહ િઆલાને ડર િેમજ 

આશા સાથે પોકારો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાની 
કૃપા સત્કાયગ કરવાવાળાની નજીક છે. 

ا بهْعده  اَْلهْرِض  ِف  ُتْفِسُدْوا وهَله  ِحهه  اِْصله
مهًعا  وهادُْعْوهُ  ْوفًا َوهطه ْحمهته  اَِنه      خه ِ  ره   اّلَلَٰ
 الْمُْحِسِنْيه  َمِنه  قهِریْب  
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57. િે િો છે, જે પોિાની રહમેિ (વરસાદ) 

પહલેા હવાઓને ખ શખબરી સાથે મોકલે છે, 

અહીં સ િી કે િે હવાઓ ભારે વાદળોને લઈ 

આવે છે, િો અમે િે વાદળોને કોઈ મિૃક જગ્યા 
િરફ ચલાવીએ છીએ, પછી વરસાદ 

વરસાવીએ છીએ, િો િે જ મિૃક ઝમીનથી 
દરેક પ્રકારના ફળો ઉપજાવીએ છીએ, આ 

પ્રમાણે જ અમે મિૃકોને (પણ ઝમીનથી) 
કાઢીશ ું, કદાચ (આ પદ્ધતિ જોય) િમેં કુંઈક 

શીખ પ્રાપ્િ કરો. 

یَٰحه  یُْرِسُل  وهُهوهالَهِذْی    بهْيه  بُْشًرٌۢا الَرِ
ْی  ْحمهِته     یهده َتَٰ    ره هقهلَهْت  اِذها   حه ابًا ا حه  سه
ت   لِبهلهد   ُسْقنَٰهُ  ثِقهاًَل  َيِ لْنها َمه  ِبهِ  فهاهنْزه
ْجنها الْمهٓاءه  ِت    كَُلِ  ِمْن  ِبه   فهاهْخره   الثَهمهرَٰ
لِكه  لَهُكْم  الْمهْوٰتَٰ  نُْخِرُج  كهذَٰ َكهُرْونه  لهعه تهذه

 

58. અને જે ફળદ્ર  પ િરિી હોય છે િેની ઊપજ 

િો અલ્લાહના આદેશથી ખબૂ હોય છે અને જે 

ખરાબ િરિી હોય છે, િેની ઊપજ ઘણી જ 

ઓછી હોય છે, આવી જ રીિે અમે દલીલોન ું 
અલગ-અલગ રીિે વણગન કરીએ છીએ, િે 

લોકો માટે જે આભાર માને છે. 

الْبهلهُد  ُب  وه َيِ بَِه     ِباِذِْن  نهبهاتُه   یهْخُرُج  الَطه   ره
الَهِذْی  ُبثه  وه   نهِكًدا    اََِله  یهْخُرُج  َله  خه
لِكه  ُف  كهذَٰ َرِ   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  نُصه

ن   یَهْشكُُرْونه

59. અમે નહૂને િેમની કોમ િરફ મોકલ્યા, િો 
િેમણે કહ્ ું હ ેમારી કોમના લોકો ! િમે 

અલ્લાહની બુંદગી કરો, િેના તસવાય કોઇ 

િમારો ઇલાહ નથી, મને િમારા માટે એક મોટા 
દદવસની અઝાબનો ભય છે. 

لْنها لهقهْد  هْرسه   یَٰقهْوِم  فهقهاله  قهْوِمه   اِلَٰ  نُْوًحا  ا
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ ْ    غه  اَِنِ
اُف  ابه  عهلهْيُكْم  اهخه ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه

60. િેમની કોમના આગેવાનોએ કહ્ ું કે અમે િો 
િમને જ સ્પટટ ગ મરાહીમાું જોઇ રહ્યા છીએ. 

ُ  قهاله  نَها قهْوِمه    ِمْن  الْمهله ىكه  اِ  ِفْ  لهنهرَٰ
َٰل   ل  َمُِبْي   ضه

61. િેમણે કહ્ ું કે હ ેમારી કોમના લોકો ! હ ું િો 
જરા પણ ગ મરાહ નથી, પરુંત   હ ું િો સમગ્ર 

સષૃ્ટટના પાલનહારનો પયગુંબર છું. 

ْ   ِبْ  لهیْسه  یَٰقهْوِم  قهاله  َِٰكَنِ ل َٰلهة  َوه ل ُسْول   ضه  ره
َبِ  َمِْن  لهِمْيه  َره  الْعَٰ
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62. હ ું િમારી સમક્ષ પોિાના પાલનહારના 
આદેશો પહોંચાડ ું છું અને િમારા માટે ભલાઈ 

ઇચ્છું છું અને હ ું અલ્લાહ િરફથી િે કાયોની 
જાણ રાખ ું છું જેનાથી િમે અજાણ છો. 

ُبهلَُِغكُْم  َِٰت  ا ل ْ  ِرسَٰ َبِ ُح  ره هنْصه ا  لهُكْم  وه
هعْلهُم  ا ِ  ِمنه  وه ا اّلَلَٰ  تهْعلهمُْونه  َله  مه

63. અને શ ું િમે િે વાિથી આશ્ચયગ પામો છો કે 

િમારી િરફ નસીહિ િમારા પાલનહાર 

િરફથી એક એવા વયક્તિ દ્વારા આવી, જે 

િમારા માુંથી જ છે? જેથી િે િમને (ખરાબ 

પદરણામથી) ડરાવે, અને િમે અવજ્ઞાકારી 
કરવાથી બચો અને િમારા પર રહમે કરવામાું 
આવે. 

ِجْبُتْم  هْن  اهوهعه ٓاءهُكْم  ا بَُِكْم  َمِْن  ِذْكر   جه  َره
ُكْم  َمِْنُكْم  رهُجل   عهلَٰ  لِتهَتهُقْوا لِیُْنِذره   وه

لَهُكْم  لهعه مُْونه  وه  ُتْرحه

64. િો િે લોકો નહૂને જ ઠલાવિા જ રહ્યા, િો 
અમે નહૂને અને િેઓને જે િેમની સાથે 

વહાણમાું હિા, બચાવી લીિા અને જે લોકોએ 

અમારી આયિોને જ ઠલાવી હિી, િેઓને અમે 

ડ બાડી દીિા, તન:શુંક િે લોકો આંિળા બની 
ગયા હિા. 

بُْوهُ  هُ   فهكهَذه یْنَٰ الَهِذیْنه  فهاهنْجه ه   وه عه  ِف  مه
قْنها الُْفلِْك  اهْغره بُْوا الَهِذیْنه  وه َذه ا    كه   ِباَٰیَِٰتنه
نَهُهْم  هانُْوا اِ ن  قهْوًما ك ِمْيه  عه

65. અને અમે આદ નામની કોમ િરફ િેમના 
ભાઈ હદૂને મોકલ્યા, િેઓએ કહ્ ું હ ેમારી 
કોમના લોકો ! િમે અલ્લાહની બુંદગી કરો, 
િેના તસવાય કોઇ િમારો ઇલાહ નથી, િો શ ું 
િમે (અલ્લાહથી) ડરિા નથી? 

اِلَٰ  اُهْم  عهاد   وه  یَٰقهْوِم  قهاله   ُهْودًا    اهخه
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ   غه
هفهله   تهَتهُقْونه  ا

66. િેઓની કોમના કાદફર આગેવાનઓએ કહ્ ું, 
અમે િમને મુંદબ દ્ધદ્ધના જોઇ રહ્યા છે, અને અમે 

િમને ખરેખર જ ઠ્ઠા લોકોમાું સમજી રહ્યા છીએ. 

ُ  قهاله  نَها قهْوِمه    ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهله  اِ
ىكه  نَها ِفْ  لهنهرَٰ فهاههة  َوهاِ   ِمنه  لهنهُظنَُكه  سه

 الْكَِٰذِبْيه 
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67. (હદૂ એ) કહ્ ું કે હ ેમારી કોમ ! હ ું થોડો પણ 

મુંદબ દ્ધદ્ધનો નથી, પરુંત   હ ું પાલનહાર િરફથી 
અવિદરિ કરેલ પયગુંબર છું. 

ْ  ِبْ  لهیْسه  یَٰقهْوِم  قهاله  َِٰكَنِ ل فهاههة  َوه   سه
ُسْول   َبِ  َمِْن  ره لهِمْيه  َره  الْعَٰ

68. હ ું િમારી સમક્ષ પોિાના પાલનહારના 
આદેશો પહોંચાડ  છું અને હ ું િમારા માટે 

તનટઠાવાન શ ભેચ્છક છું. 

ُبهلَُِغكُْم  َِٰت  ا ل ْ  ِرسَٰ َبِ هنها ره ا   نهاِصح   لهُكْم  وه
هِمْي    ا

69. અને શ ું િમે િે વાિથી આશ્ચયગ પામો છો કે 

િમારા પાલનહાર િરફથી િમારી પાસે 

નસીહિ એક એવા વયક્તિ િરફથી આવી છે, જે 

િમારા માુંથી છે, જેથી િે િમને ખરાબ 

પદરણામથી ડરાવે, અને (અલ્લાહના આ 

એહસાન પણ યાદ કરો) જ્યારે િેણે િમને 

નહૂની કોમ પછી ઝમીનના નાયબ બનાવયા 
અને િમને ખબૂ જ સશતિ બનાવયા, બસ 

અલ્લાહની નેઅમિોને યાદ કરો, જેથી િમે 

કામયાબ બની જાઓ. 

ِجْبُتْم  هْن  اهوهعه ٓاءهُكْم  ا بَُِكْم  َمِْن  ِذْكر   جه  َره
ُكْم    َمِْنُكْم  رهُجل   عهلَٰ  ا  لِیُْنِذره ُكُرْو    وهاذْ
لهُكْم  اِذْ  عه ْ  ُخلهفهٓاءه  جه   نُْوح   قهْوِم  بهْعدِ  ِمنٌۢ

ُكْم  لِْق  ِف  وهزهاده ًة    الْخه طه ْ ا  بهص  ُكُرْو   فهاذْ
ءه  ِ  اَٰاَله لَهُكْم  اّلَلَٰ  ُتْفلُِحْونه  لهعه

70. િેઓએ કહ્ ું કે શ ું િમે અમારી પાસે આ 

કારણે આવયા છો કે અમે ફકિ એક અલ્લાહની 
જ બુંદગી કરીએ અને જેઓને અમારા બાપ-

દાદાઓ પજૂિા હિા િેઓને છોડી દઇએ, બસ 

અમને જે અઝાબની િમકી આપો છો િેને 

અમારી સામે લાવી બિાવો, જો િમે સાચા 
હોવ. 

هِجْئتهنها قهالُْو ا ه  لِنهْعُبده  ا ه    اّلَلَٰ ره  وهْحده  وهنهذه
ا هانه  مه بهٓاُؤنها    یهْعُبُد  ك   تهِعُدنها   ِبمها فهاْتِنها  اَٰ
ِدقِْيه   ِمنه  ُكْنته  اِْن   الَصَٰ
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71. (હદેૂ) કહ્ ું કે બસ ! હવે િમારા પર અલ્લાહ 

િરફથી અઝાબ અને ગ સ્સો નક્કી થઈ ગયો છે, 

શ ું િમે મારાથી િે નામો તવશે ઝઘડો કરો છો, 
જેને િમે અને િમારા બાપ-દાદાઓએ રાખ્યા 
છે, િેઓના પજૂ્ય હોવાના કોઇ પ રાવા 
અલ્લાહએ નથી ઉિાયાગ, િો િમે રાહ જ ઓ, હ ું 
પણ િમારી સાથે રાહ જોઇ રહ્યો છું. 

بَُِكْم  َمِْن  عهلهْيُكْم  وهقهعه  قهْد  قهاله  ِرْجس   َره
ب     اِدلُْونهِنْ   َوهغهضه تُجه ه ْ   ا هْسمهٓاء   ِف   ا

مَهیُْتمُْوهها   هنُْتْم  سه بهٓاُؤُكْم  ا اَٰ ا وه له  َمه ُ  نهَزه  اّلَلَٰ
ا ن     ِمْن  ِبهه ا  ُسلْطَٰ ْ  فهانْتهِظُرْو  كُْم  اَِنِ عه  مه
 الْمُنْتهِظِریْنه  َمِنه 

72. બસ ! અમે િેઓને અને િેઓના તમત્રોને 

પોિાની કૃપાથી બચાવી લીિા અને િે લોકોના 
મળૂ કાપી નાખી, જેઓએ અમારી આયિોને 

જ ઠલાવી હિી અને િેઓ ઈમાન લાવનારા ન 

હિા. 

هُ  یْنَٰ الَهِذیْنه  فهاهنْجه ه   وه عه ْحمهة   مه   َمِنَها ِبره
ْعنها بُْوا الَهِذیْنه  دهاِبره  وهقهطه َذه ا ِباَٰیَِٰتنها كه مه   وه
هانُْوا ن  ك  ُمْؤِمِنْيه

73. અને અમે ર્મદૂ િરફ િેમના ભાઇ 

સાલેહને મોકલ્યા, િેઓએ કહ્ ું હ ેમારી કોમના 
લોકો ! િમે અલ્લાહની બુંદગી કરો, િેના 
તસવાય કોઇ િમારો ઇલાહ નથી, િમારી પાસે 

િમારા પાલનહાર િરફથી એક સ્પટટ દલીલ 

આવી પહોંચી છે, આ ઊંટડી અલ્લાહની છે જે 

િમારા માટે તનશાની છે, િો િેને છોડી દો, જેથી 
અલ્લાહ િઆલાની િરિી પર ખાય પીવે અને 

િેને ખરાબ ઇરાદા સાથે હાથ પણ ન લગાડશો, 
કે િમારા પર દ :ખદાયી અઝાબ આવી પહોંચે. 

اِلَٰ  همُْوده  وه اُهْم  ث لًِحا    اهخه  یَٰقهْوِم  قهاله   صَٰ
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ  قهْد   غه
ْتُكْم  ٓاءه بَُِكْم    َمِْن  بهیَِنهة   جه ِذه    َره  نهاقهةُ  هَٰ

 ِ یهةً  لهُكْم  اّلَلَٰ ُرْوهها اَٰ ْ   تهاْكُْل  فهذه هْرِض  ِف  ا
 ِ ْوهها وهَله  اّلَلَٰ ُكْم  ِبُسْوٓء   تهمهَسُ  فهيهاُْخذه

اب   هلِْيم   عهذه  ا
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74. અને િમે આ ક્સ્થતિ યાદ કરો કે અલ્લાહ 

િઆલાએ િમોને આદ પછી નાયબ બનાવયા 
અને િમને િરિી પર રહવેા માટે જગ્યા આપી, 
િમે નરમ િરિી પર મહલે બનાવો છો અને 

પવગિોને કોિરીને િેમાું ઘર બનાવો છો, િો 
અલ્લાહ િઆલાની નેઅમિોને યાદ કરો અને 

િરિીમાું તવદ્રોહ ન ફેલાવો. 

ا ُكُرْو  لهكُ  اِذْ  وهاذْ عه ْ  ُخلهفهٓاءه  ْم جه   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ُكْم  ه بهَوها   ِمْن  تهَتهِخُذْونه  اَْلهْرِض  ِف  عهاد  َوه

ا  الِْجبهاله  قُُصوًْرا َوهتهْنِحُتْونه  ُسُهْولِهه
ا  بُُيْوًتا    ُكُرْو  ءه  فهاذْ ِ  اَٰاَله   ِف   تهْعثهْوا وهَله  اّلَلَٰ

 ُمْفِسِدیْنه  اَْلهْرِض 

75. િેમની કોમમાું જે ઘમુંડી સરદારો હિા, 
િેઓએ ગરીબ લોકોને જેઓ ઈમાન લાવયા 
હિા, પછૂ્ ું : શ ું િમને િે વાિની ખાિરી છે કે 

સાલલહ પોિાના પાલનહાર િરફથી અવિદરિ 

થયા છે, િેઓએ કહ્ ું કે તન:શુંક અમે િો િેના 
પર પરૂો ભરોસો કરીએ છીએ, જે િેમને લઇને 

મોકલવામાું આવયા છે. 

ُ  قهاله  ْوااْسته  الَهِذیْنه  الْمهله ُ   قهْوِمه   ِمْن  ْكَبه
مهنه  لِمهْن  اْسُتْضِعُفْوا لِلَهِذیْنه  ْ  اَٰ   ِمْٰنُ

تهْعلهمُْونه  ه هَنه  ا لًِحا ا ل   صَٰ بَِه     َمِْن  َمُْرسه   َره
ا  ُمْؤِمُنْونه  ِبه   اُْرِسله  ِبمها   اِنَها قهالُْو 

76. ઘમુંડી લોકો કહવેા લાગ્યા કે િમે જે વાિ 

પર ઈમાન લાવયા છો, અમે િો િેના ઇન્કાર 

કરનારા છે. 

ا الَهِذیْنه  قهاله  ْو  ُ   ِبالَهِذْی   اِنَها اْستهْكَبه
نُْتْم  مه ِفُرْونه   ِبه   اَٰ  كَٰ

77. બસ ! િેઓએ િે ઊંટડીને મારી નાખી અને 

પોિાના પાલનહારના આદેશનો તવરોિ કયો 
અને કહવેા લાગ્યા કે હ ેસાલલહ ! જેની િમકી 
િમે અમોને આપિા હિા, િે લઈ આવો, જો 
િમે પયગુંબર હોવ. 

قهُروا تهْوا النَهاقهةه  فهعه ْن  وهعه هْمرِ  عه بَِِهْم  ا   ره
قهالُْوا ِلُح  وه  ُكْنته  اِْن  تهِعُدنها   ِبمها اْئتِنها یَٰصَٰ
ِلْيه  ِمنه   الْمُْرسه

78. બસ ! િેઓ પર િરિીકુંપે આવયો, અને 

િેઓ પોિાના ઘરોમાું ઊંિા જ પડયા રહ્યા. 
ْتُهُم  ذه ْجفهةُ  فهاهخه  ِفْ  ْصبهُحْوافهاه  الَره
ِثِمْيه  دهاِرِهْم   جَٰ
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79. િે સમયે (સાલલહ) િેમનાથી મોઢ ું ફેરવી 
ચાલવા લાગ્યા, અને કહવેા લાગ્યા કે હ ેમારી 
કોમ ! મેં િો િમારા સ િી પોિાના 
પાલનહારનો આદેશ પહોંચાડી દીિો હિો, અને 

હ ું િમારો શ ભેચ્છક રહ્યો, પરુંત   િમે લોકો 
શ ભેચ્છકોને પસુંદ નથી કરિા. 

َلَٰ  ْ  فهتهوه  لهقهْد  یَٰقهْوِم  وهقهاله  عهْٰنُ
هبْلهْغُتُكْم  الهةه  ا ْ  ِرسه َبِ ْحُت  ره   لهُكْم  وهنهصه
َِٰكْن  ل  النََِٰصِحْيه  ُتِحبَُْونه  ََله  وه

80. અને અમે લિેૂ જ્યારે પોિાની કોમને કહ્ ું 
કે િમે એવ ું તનલગજજ કાયગ કરો છો, જેવ ું િમારા 
પહલેા સમગ્ર સષૃ્ટટવાળાઓ માુંથી કોઇએ નથી 
ક્ ું. 

لُْوًطا تهاْتُْونه  لِقهْوِمه    قهاله   اِذْ  وه ه ةه  ا  الْفهاِحشه
ا بهقهُكْم  مه ا سه د   ِمْن  ِبهه لهِمْيه   َمِنه  اهحه الْعَٰ

 

81. િમે પોિાની શહવેિ (કામેચ્છા) પ રી કરવા 
માટે સ્ત્રીઓને છોડીને પ ર ર્ો પાસે આવો છો, 
િમે િો હદ વટાવી દેનારા છો. 

نَهُكْم  اْتُْونه  اِ اله  لهته ْهوهةً  الَرِجه  دُْوِن  َمِْن  شه
ٓاِء    هنُْتْم  بهْل   النَِسه  َمُْسِرفُْونه   قهْوم   ا

82. અને િેમની કોમને કોઇ જવાબ ન સઝૂયો, 
િેઓ એકબીજાને કહવેા લાગ્યા કે િેમને 

પોિાની વસ્િી માુંથી કાઢી મકૂો, આ લોકો ઘણા 
પતવત્ર બની રહ્યા છે. 

ا مه هانه  وه وهابه  ك هْن  اََِله   قهْوِمه    جه ا  ا   قهالُْو 
هْخِرُجْوُهْم  نَهُهْم   قهْریهِتكُْم    َمِْن  ا ُنهاس   اِ  ا
ُرْونه  َهه  یَهتهطه

83. િો અમે લિૂ અને િેઓના ઘરવાળાઓને 

બચાવી લીિા, િેમની પત્ની તસવાય, (િેમની 
પત્ની) િે લોકો સાથે રહી ગઇ જેમના પર 

પ્રકોપ આવી પહોંચ્યો. 

یْنَٰ  هْهلهه    هُ فهاهنْجه ا تهه   ؗ  اََِله  وه ه ا هانهْت   اْمره   ِمنه  ك
یْنه  َِبِ  الْغَٰ

84. અને અમે િેમના પર (પથ્થરોનો) વરસાદ 

વરસાવયો, બસ ! જ ઓ િો ખરા, િે 

અપરાિીઓન ું પદરણામ કેવ ું આવ્ ું ? 

ْرنها هْمطه ا ْ  وه ًرا    عهلههْْیِ  كهْيفه  فهانُْظرْ   َمهطه
هانه  ن  عهاقِبهةُ  ك  الْمُْجِرِمْيه
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85. અને અમે મદયન િરફ િેમના ભાઇ 

શ ઐબને મોકલ્યા, િેમણે કહ્ ું હ ેમારી કોમ ! 

િમે અલ્લાહની બુંદગી કરો િેના તસવાય કોઇ 

િમારો ઇલાહ નથી, િમારી પાસે િમારા 
પાલનહાર િરફથી સ્પટટ દલીલ આવી પહોંચી 
છે, બસ ! િમે માપ-િોલ પરેૂપરૂ ું કરો, અને 

લોકોને િેમની વસ્ત  ઓછી ન આપો, અને 

િરિી પર સ િારો થઇ ગયા પછી તવદ્રોહ ન 

ફેલાવો, આ િમારા માટે ફાયદાકારક વાિ છે 

જો િમે માનો. 

اِلَٰ  ْدیهنه  وه اُهْم  مه یًْبا    اهخه   یَٰقهْوِم  قهاله   ُشعه
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ  قهْد   غه
ْتُكْم  ٓاءه بَُِكْم  َمِْن  بهیَِنهة   جه  فهاهْوفُوا َره
انه  الْكهْيله  ُسوا وهَله  وهالِْمْيزه  النَهاسه  تهْبخه

 بهْعده  اَْلهْرِض  ِف  ُتْفِسُدْوا وهَله  اهْشيهٓاءهُهْم 
ا    ِحهه لِكُْم   اِْصله ْْی   ذَٰ  ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه
 َمُْؤِمِنْيه  

86. અને િમે રસ્િા પર િે હતે  થી ન બેસો કે 

અલ્લાહ પર ઈમાન લાવનારને િમકાવો, અને 

અલ્લાહના માગગથી રોકો અને િેમાું ખામી 
શોિિા રહો અને િે ક્સ્થતિ ને યાદ કરો જ્યારે 

િમે ઓછા હિા, પછી અલ્લાહએ િમને વિારી 
દીિા અને જ ઓ તવદ્રોહીઓની કેવી દશા થઈ? 

اط   ِبكَُلِ  تهْقُعُدْوا وهَله    ُتْوعُِدْونه  ِصره
ْونه  تهُصَدُ ْن  وه ِبْيِل  عه ِ  سه ْن  اّلَلَٰ مهنه  مه   ِبه   اَٰ
ا تهْبُغْونههه ا  ِعوهًجا    وه ُكُرْو    ُكنُْتْم  اِذْ  وهاذْ
ُكْم  قهِلْيًل  نُْظُرْوا فهكهثَهره هانه  كهْيفه  وها   ك
 الْمُْفِسِدیْنه  عهاقِبهةُ 

87. અને જો િમારા માુંથી કેટલાક લોકો િે 

આદેશ પર, જેને લઇને મને મોકલવામાું આવયો 
છે, ઈમાન લાવયા અને કેટલાુંક ઈમાન ન 

લાવયા, િો જરા રોકાઇ જાઓ ! ત્યાું સ િી કે 

આપણી વચ્ચે અલ્લાહ તનણગય કરી દે, અને િે 

દરેક તનણગય કરનારાઓ કરિા ઉત્તમ તનણગય 

કરનાર છે. 

اِْن  هانه  وه ٓاى ِفهة   ك ُنْوا  َمِْنُكْم  طه مه  ِبالَهِذْی   اَٰ
ٓاى ِفهة   ِبه   اُْرِسلُْت    یُْؤِمُنْوا لَهْم  وهطه
َتَٰ  ْوافهاْصَِبُ  ُ  یهْحكُمه  حه ا    اّلَلَٰ   بهْينهنه
ْْیُ  ِكِمْيه  وهُهوهخه  الْحَٰ
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88. િેમની કોમના અહુંકારી સરદારોએ કહ્ ું કે 

હ ેશ ઐબ ! અમે િમને અને જેઓ િમારી સાથે 

ઈમાન લાવયા છે, િેઓને પોિાની વસ્િી માુંથી 
કાઢી મકૂીશ ું, અથવા િમારે અમારો િમગ 
અપનાવવો પડશે, શ ઐબે કહ્ ું કે અમે નાપસુંદ 

કરિા હોય િો પણ? 

ُ  قهاله  ْوا الَهِذیْنه  الْمهله ُ   قهْوِمه   ِمْن  اْستهْكَبه
نَهكه  ْيُب  لهُنْخِرجه الَهِذیْنه  یَُٰشعه ُنْوا وه مه   اَٰ

هوْ  قهْریهِتنها   ِمْن  مهعهكه  ا    ِفْ   لهتهُعْودَُنه  ا   ِملَهتِنه
لهوْ  قهاله  هوه ِرِهْيه   ُكنَها ا  كَٰ

89. જો અમે િમારો દીન અપનાવી લઈએ િો 
િેનો અથગ એવો થશે કે અમે અલ્લાહ પર જ ઠ 

ઘડ્ ું હત ું, જ્યારે કે અલ્લાહ અમને નજાિ 

આપી ચ ક્યો છે, અમારાથી એ વાિ શક્ય નથી 
કે અમે ફરીવાર ત્યાું જિા રહીએ, તસવાય એ કે 

અલ્લાહની ઈચ્છા હોય િો, અમારા પાલનહારે 

ઇલ્મ દ્વારા દરેક વસ્ત ને ઘેરાવમાું લઇ રાખી છે, 

અમે અલ્લાહ પર જ ભરોસો કરીએ છીએ અને 

પછી દ આ કરી, હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમારા 
અને અમારી કોમ વચ્ચે ઉત્તમ તનણગય કરી દે 

અને ત ું જ સૌથી ઉત્તમ તનણગય કરવાવાળો છે. 

یْنها قهدِ  ه ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ  ِفْ  عُْدنها اِْن  كه
ىنها اِذْ  بهْعده  ِملَهِتكُْم  ُ  نهَجَٰ ا    اّلَلَٰ ا  ِمْنهه مه   وه
هْن  لهنها   یهُكْوُن  ا   نَهُعْوده  ا هْن  اََِله   فِْيهه ٓاءه  ا   یَهشه
 ُ ا    اّلَلَٰ بَُنه بَُنها وهِسعه   ره ء   كَُله  ره ْ  عهله   عِلْمًا    َشه
 ِ َهلْنها    اّلَلَٰ بَهنها  تهوهك بهْيه  بهْينهنها افْتهْح  ره   وه

َقِ  قهْوِمنها هنْته  ِبالْحه ا ْْیُ  وه ِتِحْيه   خه  الْفَٰ

90. અને િેમની કોમના કાદફર સરદારોએ કહ્ ું 
કે જો િમે શ ઐબના માગે ચાલશો, િો િમને 

મોટ ું ન કસાન થશે. 

ُ  وهقهاله    قهْوِمه   ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهله
ِن  تَهبهْعُتْم  لهى ِ یًْبا ا   اِذًا اِنَهُكْم  ُشعه

ِسُرْونه   لَهخَٰ

91. બસ ! િરિીકુંપે િેઓને પકડી લીિા, િો 
િેઓ પોિાના ઘરોમાું ઊંિા પડયા રહ્યા. 

ْتُهُم  ذه ْجفهةُ  فهاهخه  ِفْ  فهاهْصبهُحْوا الَره
ِثِمْيه  دهاِرِهْم   جَٰ
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92. જેઓએ શ ઐબને જ ઠલાવયા હિા, િેમની 
ક્સ્થતિ એવી થઇ ગઇ જેવી કે પોિાના ઘરોમાું 
ક્યારેય રહિેા જ ન હિા, જેઓએ શ ઐબને 

જ ઠલાવયા િેઓએ જ ન કસાન ઉઠાવ્ ું. 

بُْوا الَهِذیْنه  َذه یًْبا كه هْن  ُشعه ها  یهْغنهْوا لَهْم  ك
  ۬ ا ۛ هلَهِذیْنه   فِْيهه بُْوا ا َذه یًْبا كه هانُْوا ُشعه   ُهُم  ك

ِسِریْنه   الْخَٰ

93. િે સમયે શ ઐબ િેમનાથી મોઢ ું ફેરવી 
ચાલવા લાગ્યા અને કહવેા લાગ્યા કે હ ેમારી 
કોમ ! મેં િમારી સમક્ષ પોિાના પાલનહારના 
આદેશો પહોંચાડી દીિા હિા અને હ ું િમારા 
માટે શ ભેચ્છક રહ્યો, પછી હ ું િે ઇન્કાર 

કરનારાઓ માટે કેમ તનરાશ થઉં. 

َلَٰ  ْ  فهتهوه  لهقهْد  یَٰقهْوِم  وهقهاله  عهْٰنُ
هبْلهْغُتُكْم  َِٰت  ا ل ْ  ِرسَٰ َبِ ْحُت  ره   لهُكْم    وهنهصه
ن  قهْوم    عهلَٰ  اَٰسَٰ  فهكهْيفه  ِفِریْنه  كَٰ

94. અમે જ્યારે પણ કોઈ વસ્િીમાું અમારા 
પયગુંબર મોકલ્યા, િો ત્યાું રહવેાવાળાઓને 

સખિી અને િકલીફ આપી, જેથી િેઓ આજીજ 

બની રહ.ે 

ا   مه لْنها وه هْرسه ْذنها   اََِله   نَهِبَ   َمِْن  قهْریهة   ِفْ  ا هخه  ا
ا هْهلههه ٓاءِ  ا ٓاءِ  ِبالْبهاْسه َره لَهُهْم  وهالَضه  لهعه

ُعْونه  َره  یهَضه

95. પછી અમે િે ખરાબ જગ્યાને સારી કરી 
દીિી, અહીં સ િી કે િેઓએ ઘણી પ્રગતિ કરી 
અને કહવેા લાગ્યા કે અમારા બાપદાદાઓને 

પણ િુંગી અને શાુંતિ મળી હિી, પછી એકદમ 

અમે િેઓની પકડ કરી અને િેઓને જાણ પણ 

ન હિી. 

لْنها ثَُمه  كهانه  بهَده یَِئه  مه نهةه  ةِ الَسه سه َتَٰ  الْحه  حه
فهْوا قهالُْوا عه َسه  قهْد  وه نها مه بهٓاءه ٓاءُ  اَٰ َره   الَضه

ٓاءُ  َره ُهْم  وهالَسه ْذنَٰ  َله  بهْغتهًة َوهُهْم  فهاهخه
 یهْشُعُرْونه 

96. અને જો િે વસ્િીના રહવેાસીઓ ઈમાન 

લઈ આવિા અને ડરવા લાગિા, િો અમે 

િેઓ માટે આકાશ અને િરિીની બરકિો 
ખોલી નાખિા, પરુંત   િેઓએ જ ઠલાવ્ ું, િો 
અમે િેઓના કાયોના કારણે િેઓને પકડી 
લીિા. 

لهوْ  هَنه  وه ی اهْهله  ا ُنْوا الُْقرَٰ  مه تَهقهْوا   اَٰ ا   وه
ْ  لهفهتهْحنها ت   عهلههْْیِ كَٰ مهٓاءِ  َمِنه  بهره   الَسه
َِٰكْن  وهاَْلهْرِض  ل بُْوا وه َذه ُهْم  كه ْذنَٰ   ِبمها فهاهخه

هانُْوا  یهْكِسُبْونه  ك
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97. શ ું િો પણ િે વસ્િીના રહવેાસીઓ િે 

વાિથી નીડર બનીને રહ ેછે કે િેઓ પર 

અમારો પ્રકોપ રાતત્રના સમયે આવી પહોંચે, જે 

સમયે િેઓ સઈૂ રહ્યાું હોય. 

هفهاهِمنه  هْهُل  ا ی ا هْن  الُْقرَٰ  ْ  ا ُ   بهاُْسنها یَهاْتهِْیه
 نهٓاى ِمُْونه   بهيهاتًا َوهُهْم 

98. અને શ ું િે વસ્િીના રહવેાસી એ વાિથી 
નીડર બની ગયા છે કે િેમના પર અમારો 
અઝાબ ચાશ્િ (ચઢિા દદવસે) ના સમયે આવી 
પહોંચશે, જે સમયે િેઓ પોિાની રમિોમાું 
વયસ્િ હશે. 

اهِمنه  هوه هْهُل  ا ی ا هْن  الُْقرَٰ  ْ  ا ُ  بهاُْسنها یَهاْتهِْیه
ُبْونه  وهُهْم  ُضًح   یهلْعه

99. શ ું િેઓ અલ્લાહની એ પકડથી નીડર બની 
ગયા, જો કે અલ્લાહની પકડથી િે જ કોમ 

ડરિી નથી જે નાશ થવાની હોય. 

هفهاهِمُنْوا كْره  ا ِ    مه ُن  فهله   اّلَلَٰ كْره  یهاْمه ِ  مه   اّلَلَٰ
ن  الْقهْوُم  اََِله  ِسُرْونه  الْخَٰ

100. જે લોકો આ વસ્િીના નટટ થઈ ગયા 
પછી આ િરિીના વારસદાર બન્યા, શ ું િે 

લોકોને આ તશક્ષા નથી મળી કે જો અમે ઇચ્છીએ 

િો િેમના ગ નાહોના બદલામાું િેમના ઉપર 

પણ મ સીબિ નાખી શકીએ છીએ? અને િેમના 
દદલો પર મહોર લગાવી શકીએ છીએ કે િેઓ 

સાુંભળી જ ન શકે. 

لهْم  هوه ْ  اَْلهْرضه  یهِرثُْونه  لِلَهِذیْنه  یهْهدِ  ا   ِمنٌۢ
ا   بهْعدِ  هْهِلهه هْن  ا ٓاءُ  لَهوْ  ا ْ  نهشه ُ ْبٰنَٰ   اهصه

نهْطبه   ِبُذنُْوِبِهْم     َله  فهُهْم  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  عُ وه
 یهْسمهُعْونه 

101. િે વસ્િીઓના કેટલાક દકસ્સાઓ અમે 

િમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છે અને િે સૌની 
પાસે િેઓના પયગુંબર સ્પટટ પ રાવા લઇને 

આવયા, પછી જે વસ્ત ને િેઓએ શરૂઆિમાું જ 

જ ઠલાવી દીિી હિી િેના પર ઈમાન લાવવ ું 
યોગ્ય ન લાગ્્ ું, અલ્લાહ િઆલા આવી જ રીિે 

કાદફરોના હૃદયો પર મહોર લગાવી દે છે. 

ی تِلْكه  ا    ِمْن  عهلهْيكه  نهُقَصُ  الُْقرَٰ هنٌْۢبهٓاى ِهه   ا
لهقهْد  ْتُهْم  وه ٓاءه ِت    ُرُسلُُهْم  جه  فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ
هانُْوا بُْوا ِبمها لُِيْؤِمُنْوا ك َذه  قهْبُل    ِمْن  كه
لِكه  ُ  یهْطبهعُ  كهذَٰ الْكَِٰفِریْنه  قُلُْوِب   عهلَٰ  اّلَلَٰ
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102. િેમાુંથી ઘણા લોકો એવા હિા, જેઓએ 

વચનન ું પાલન ન ક્ ું અને અમે વધ  પડિા 
લોકોને આજ્ઞાન ું પાલન કરિા ન જોયા. 

ا مه ْدنها وه ْكثهِرِهْم  وهجه ْهد     َمِْن  َِله اِْن   عه   وه
ْدنها   ُهْم  َوهجه ْكثهره ه ِسِقْيه  ا  لهفَٰ

103. ત્યાર પછી અમે મસૂાને પોિાના પ રાવા 
આપી દફરઔન અને િેની પ્રજા પાસે મોકલ્યા, 
પરુંત   િે લોકોએ અત્યાચાર કયો, િો જ ઓ િે 

અત્યાચારીઓની કેવી દશા થઇ ? 

ْثنها ثَُمه  ْ  بهعه   اِلَٰ  ِباَٰیَِٰتنها   َمُْوسَٰ  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ
ْونه  ۡى ِه   فِْرعه مهله لهمُْوا وه ا    فهظه  فهانُْظرْ   ِبهه
ه  كهْيفه   الْمُْفِسِدیْنه  عهاقِبهةُ  انه ك

104. અને મસૂાએ કહ્ ું કે, હ ેદફરઔન ! હ ું સમગ્ર 

સષૃ્ટટના પાલનહારનો પયગુંબર છું. 
ْوُن  ُمْوسَٰ  وهقهاله  ْ  یَِٰفْرعه ُسْول   اَِنِ   َمِْن  ره
َبِ  لهِمْيه   َره  الْعَٰ

105. મારા માટે આ જ યોગ્ય છે કે સત્ય તસવાય 

કુંઈ પણ વાિ અલ્લાહ માટે ન કહ ું, હ ું િમારી 
પાસે િમારા પાલનહાર િરફથી એક સ્પટટ 

દલીલ પણ લાવયો છું, િો ત ું બની ઇસ્રાઇલને 

મારી સાથે મોકલી દે. 

ِقْيق   لَٰ   حه هْن  عه هقُْوله  ََله   ا ِ  عهله  ا   اََِله  اّلَلَٰ
َقه    بَُِكْم  َمِْن  ِببهیَِنهة   ِجْئُتُكْم  قهْد   الْحه   َره
ِعه  فهاهْرِسْل   ٓاِءیْله  اِْسره  بهِنْ   مه

106. દફરઔને કહ્ ું જો િમે કોઇ મ અત્જઝો 
લઇને આવયા હોય િો િેને રજૂ કરો, જો િમે 

સાચા છો. 

ا   فهاِْت  ِباَٰیهة   ِجْئته  ُكْنته  اِْن  قهاله   اِْن  ِبهه
ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته   الَصَٰ

107. બસ ! મસૂાએ પોિાની લાકડી નાખી 
દીિી, િો અચાનક િે લાકડી એક અજગર 

બની ગઇ. 

اهُ  فهاهلْقَٰ  صه ِبْي  ۬   ثُْعبهان   ِِهه  فهاِذها عه  َمُ

108. (બગલ માુંથી) પોિાનો હાથ બહાર 

કાઢયો, િો િે અચાનક દરેકની વચ્ચે ઘણો જ 

પ્રકાતશિ થઇ ગયો. 

عه  نهزه ه   وه ٓاءُ  ِِهه  فهاِذها یهده ن  بهْيضه  لِلنََِٰظِریْنه
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109. દફરઔનની કોમમાું જે સરદારો હિા, 
િેઓએ કહ્ ું કે ખરેખર આ વયક્તિ ઘણો જ 

તનટણાુંિ જાદ ગર છે. 

ُ  قهاله  ْونه  قهْوِم  ِمْن  الْمهله ا اَِنه  فِْرعه ذه   هَٰ
ِحر    عهِلْيم    لهسَٰ

110. આ ઇચ્છે છે કે િમને િમારા વિન માુંથી 
કાઢી મકેૂ, િો િમે શ ું સલાહ આપો છો. 

یُْد  هْن  یَُِر كُْم  ا هْرِضكُْم    َمِْن  یَُْخِرجه فهمها   ا
 تهاُْمُرْونه  ذها

111. િેઓએ દફરઔનને કહ્ ું કે િમે િેમને 

અને િેમના ભાઇને મહિેલ આપો અને 

શહરેોમાું દૂિ મોકલી દો. 

هْرِجهْ  قهالُْو ا اهُ  ا اهخه هْرِسْل  وه ا ٓاى ِِن  ِف  وه   الْمهده
ِشِریْنه    حَٰ

112. કે િે બિા તનટણાુંિ જાદ ગરોને િમારી 
પાસે લાવી દે. 

ِح  ِبكَُلِ  یهاْتُْوكه   عهِلْيم   ر  سَٰ

113. અને િે જાદ ગરો દફરઔન સામે આવયા, 
કહવેા લાગ્યા કે જો અમે તવજય મેળવીએ, િો 
અમને કોઇ મોટ ું ઇનામ મળશે ? 

ٓاءه  ةُ  وهجه ره حه ْونه  الَسه ا فِْرعه  لهنها اَِنه  قهالُْو 
هْجًرا ِلِبْيه  نهْحُن  ُكنَها اِْن  َله  الْغَٰ

114. દફરઔને કહ્ ું કે હાું, િમે સૌ મારા નજીક 

લોકોમાું થઇ જશો. 
ْم  قهاله  نَهُكْم  نهعه اِ ِبْيه  لهِمنه  وه  الْمُقهَره

115. (પછી મ કાબલાના સમયે) જાદ ગરોએ 

કહ્ ું કે હ ેમસૂા િમે નાુંખો છો કે અમે નાખીએ ? 

ا   یَٰمُْوسَٰ   قهالُْوا هْن  اَِمه ا   ُتلِْقه  ا اَِمه هْن  وه   ا
 الْمُلِْقْيه  نهْحُن  نَهُكْونه 

116. મસૂાએ કહ્ ું કે િમે જ નાખો, પછી જ્યારે 

િેમણે (પોિાની દોરા વગેરે) ફેંક્યા િો બસ ! 

િેઓએ લોકોને વશમાું લઇ લીિા અને ભય 

છવાઇ ગયો અને એક પ્રકારન ું ઝબરદસ્િ જાદ  
બિાવ્ ું. 

هلُْقْوا    قهاله  هلْقهْوا فهلهمَها    ا ا ا ُرْو  حه هْعُيه  سه   ا
ههُبْوُهْم  النَهاِس  ْ ٓاُءوْ  وهاْسَته  ِبِسْحر   وهجه
ِظْيم    عه
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117. અને અમે મસૂા િરફ વહી કરી કે હવે ત ું 
પણ પોિાની લાકડી નાખી દો, (જેવી જ લાકડી 
નાખી અને િે અજગર બની) િે દરેક વસ્ત  
ગળવા લાગ્યો, જે િેમણે જૂઠી ઘડી હિી. 

یْنها   اهْوحه هْن  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  وه هلِْق  ا اكه    ا   عهصه
ا تهلْقهُف  ِِهه  فهاِذها  یهاْفِكُْونه   مه

118. બસ ! સત્ય વાિ જાહરે થઇ ગઇ અને 

િેઓએ જે કુંઈ પણ બનાવ્ ું હત ું, બધ ું ખિમ 

થઇ ગ્ ું. 

َقُ  فهوهقهعه  له  الْحه بهطه ا وه هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه   ك

119. બસ ! િે લોકો આ સમયે હારી ગયા અને 

ખબૂ જ અપમાતનિ થઇ પાછા ફયાગ. 
نْقهلهُبْوا ُهنهالِكه  فهُغِلُبْوا ِغِریْنه   وها  صَٰ

120. અને જાદ ગરો તસજદામાું પડી ગયા.  ُلِْقه ا ةُ  وه ره حه ِجِدیْنه ۬   الَسه  سَٰ

121. (અને) કહવેા લાગ્યા કે અમે સમગ્ર 

સષૃ્ટટના પાલનહાર પર ઈમાન લાવયા . 
نَها قهالُْو ا مه َبِ  اَٰ لهِمْيه   ِبره  الْعَٰ

122. જે મસૂા અને હારૂનનો પાલનહાર છે.  َِب ُرْونه  ُمْوسَٰ  ره  وههَٰ

123. દફરઔન કહવેા લાગ્યો કે િમે મસૂા પર 

મારી પરવાનગી વગર ઈમાન લાવયા ? 

તન:શુંક આ િમારી એક ્ ક્તિ હિી, જે િમે આ 

શહરેમાું બિાવી, જેથી િમે સૌ આ શહરેના 
રહવેાસીઓને અહીંયાથી બહાર કાઢી મકૂો, િો 
હવે િમને સત્યવાિની ખબર પડી જશે. 

ْوُن  قهاله  نُْتْم  فِْرعه مه هْن  قهْبله  ِبه   اَٰ ذهنه  ا   اَٰ
ا اَِنه   لهُكْم    ذه كهْرُتمُْوهُ  لهمهكْر   هَٰ   ِف  َمه

ا   لُِتْخِرُجْوا الْمهِدیْنهةِ  ا    ِمْنهه هْهلههه ْوفه   ا   فهسه
 تهْعلهمُْونه 

124. હ ું િમારા એક િરફના હાથ અને બીજી 

િરફના પગ કાપી નાખીશ, પછી િમને સૌને 

ફાુંસીએ લટકાવી દઇશ. 

َنه  عه ُقهَطِ هیِْدیهُكْم  َله هْرُجلهُكْم  ا ا  َمِْن  وه
ف   لَِبهنَهُكْم  ثَُمه   ِخله ُصه هْجمهِعْيه  َله  ا

125. જાદ ગરોએ જવાબ આપ્યો કે અમે 

પોિાના પાલનહાર િરફ જ પાછા ફરીશ ું. 
بَِنها اِلَٰ  اِنَها   قهالُْو ا  ُمْنقهِلُبْونه   ره
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126. અને િેં અમારામાું કેવી ખામી જોઇ છે, 

ફકિ એ જ કે જ્યારે અમારા પાલનહાર િરફથી 
અમારી પાસે તનશાની આવી ગઈ િો અમે િેના 
પર ઈમાન લઈ આવયા. (પછી િેઓએ દ આ 

કરી કે) હ ેઅમારા પાલનહાર ! જ્યારે િે અમારી 
પાસે આવે, અમને સબર અઆપ અને અમને 

ઇસ્લામ પર મતૃ્્  આપ. 

ا مه هْن  اََِله   ِمنَها   تهْنِقُم  وه نَها ا مه بَِنها ِباَٰیَِٰت  اَٰ   ره
ا    لهمَها ْتنه ٓاءه بَهنها    جه هفِْرغْ  ره ا   عهلهیْنها ا َْبً صه

ن  َوهتهوهفَهنها  ُمْسلِِمْيه

127. અને દફરઔનની કોમના સરદારોએ કહ્ ું 
કે શ ું િમે મસૂા અને િેમની કોમને આવી જ 

ક્સ્થતિમાું રહવેા દેશો કે િેઓ શહરેમાું તવદ્રોહ 

ફેલાવિા ફરે અને િેઓ િમને અને િમારા 
પજૂ્યોને છોડીને રહ,ે દફરઔને કહ્ ું કે હ ું િેઓના 
બાળકોને કિલ કરવાન ું શરૂ કરી દઇશ અને 

બાળકીઓને જીતવિ છોડી દઇશ અને હ ું િેઓ 

પર દરેક રીિે શક્તિશાળી છું. 

ُ  وهقهاله  ْونه  قهْوِم  ِمْن  الْمهله رُ  فِْرعه تهذه ه   ا
ه   ُمْوسَٰ   اَْلهْرِض  ِف  لُِيْفِسُدْوا وهقهْومه
رهكه  یهذه تهكه    وه لِهه اَٰ ُل  قهاله   وه َتِ ُنقه   سه
هبْنهٓاءهُهْم  نهْستهْح   ا ُهْم    وه ٓاءه نَها  نِسه اِ  وه
 قَِٰهُرْونه  فهْوقهُهْم 

128. મસૂાએ પોિાની કોમને કહ્ ું અલ્લાહ 

િઆલાનો આશરો પ્રાપ્િ કરો અને િીરજ 

રાખો, આ િરિી અલ્લાહ િઆલાની છે, 

પોિાના બુંદાઓ માુંથી જેને ઇચ્છે, િેને માલલક 

બનાવી દે છે, બસ ! છેવટે સફળિા િેને જ મળે 

છે જેઓ અલ્લાહ થી ડરે છે. 

ِ  اْستهِعیُْنْوا لِقهْوِمهِ  ُمْوسَٰ  قهاله    ِباّلَلَٰ
ْوا    ۬   اَْلهْرضه  اَِنه   وهاْصَِبُ   ِ ا  ّلِلََٰ ْن  یُوِْرثُهه  مه
ٓاءُ  اقِبهةُ   ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه الْعه لِلْمَُتهِقْيه    وه
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129. િેઓ મસૂાને કહવેા લાગ્યા કે િમારા 
આવવા પહલેા પણ અમને દ િઃખ આપવામાું 
આવત ું હત ું અને િમારા આવયા પછી પણ દ િઃખ 

આપવામાું આવી રહ્ ું છે, મસૂાએ કહ્ ું કે નજીક 

માુંજ અલ્લાહ િમારા શત્ર ને નટટ કરી દેશે અને 

િેના બદલામાું િમને આ િરિીના નાયબ 

બનાવી દેશે, પછી િમારા કાયો જોશે. 

هْن  قهْبِل   ِمْن  اُْوِذیْنها قهالُْو ا ْ  تهاْتِیهنها ا ِمنٌۢ   وه
ا بهْعدِ  بَُُكْم  عهسَٰ  قهاله   ِجْئتهنها    مه هْن  ره  ا
یهْستهْخِلفهُكْم  عهُدَوهُكْم  یَُْهِلكه    ِف  وه
ن  كهْيفه  فهیهْنُظره  اَْلهْرِض   تهْعمهلُْونه

130. અને અમે દફરઔનના લોકો પર ભખૂમરો 
નાખ્યો અને ફળોની અછિ કરી દીિી, જેથી 
િેઓ તશખામણ પ્રાપ્િ કરે. 

لهقهْد  ْذنها   وه ْونه  اَٰله  اهخه ِنْيه  فِْرعه   ِبالَسِ
ِت  َمِنه  وهنهْقص   لَهُهْم  الثَهمهرَٰ َكهُرْونه  لهعه یهَذه

 

131. જ્યારે િેઓને કોઈ સ ખ મળત ું િો કહિેા 
કે આના હકદાર િો અમે જ છીએ અને જ્યારે 

કોઈ િકલીફ પહોંચિી િો િેને મસૂા અને િેના 
મીત્રો માટે અપશ કન ગણિા, જો કે અપશ કન 

િો અલ્લાહ પાસે િેઓની જ હિી, પરુંત   ઘણા 
લોકો વાિ જાણિા ન હિા. 

ْتُهُم  فهاِذها ٓاءه نهةُ  جه سه ِذه     لهنها قهالُْوا الْحه   هَٰ
اِْن  ْ  وه یَِئهة   ُتِصُْبُ ْوا سه ُ َْیه   سَٰ ِبمُوْ  یَهَطه
ْن  مه ه     وه ُرُهْم  اِنَهمها اهَله    َمهعه ى ِ ٓ ِ  ِعْنده  طَٰ   اّلَلَٰ
َِٰكَنه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه  یهْعلهمُْونه  َله  ا

132. અને િેઓ (મસૂાને) કહિેા કે િમે કોઈ 

પણ તનશાની અમારી સમક્ષ લઈ આવો િો પણ 

અને િારી વાિ નદહ માનીએ. 

قهالُْوا ْهمها وه یهة   ِمْن  ِبه   تهاْتِنها مه نها اَٰ ره  لَِتهْسحه
ا     ِبمُْؤِمِنْيه  لهكه  نهْحُن  فهمها  ِبهه

133. છેવટે અમે િેઓ પર વાવાઝોડ ું , િીડના 
ટોળા, માુંકડ અને દેડકા અને લોહી એક એક 

કરી તનશતનરૂપે િેમના પર અઝાબ મોકલ્યો, િો 
પણ િેઓ ઘમુંડ કરિા રહ્યા અને િે લોકો 
અપરાિી હિા. 

لْنها ُ  فهاهْرسه ْوفهانه ا عهلههْْیِ اده  لَطُ ره   وهالْجه
الُْقمَهله  فهاِدعه  وه مه  وهالَضه یَٰت   وهالَده   اَٰ
َٰت   ل ْوا َمُفهَصه ُ هانُْوا فهاْستهْكَبه ك   قهْوًما وه
 َمُْجِرِمْيه 
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134. અને જ્યારે િેઓ પર કોઇ અઝાબ આવી 
પહોંચિો િો િેઓ કહિેા કે હ ેમસૂા ! િારા 
પાલનહારે િને જે (દ આ કબલૂ કરવાન ું) વચન 

આપ્્ ું છે, ત ું અમારા માટે દ આ કર, જો ત ું 
અમારા પરથી અઝાબ દૂર કરી આપીશ િો 
અમે બની ઇસરાઇલને િારી સાથે મોકલી 
આપીશ ું, 

لهمَها ُ  وهقهعه  وه   یَٰمُْوسه  قهالُْوا الَرِْجزُ  عهلههْْیِ
بَهكه  لهنها ادْعُ  ِهده  ِبمها ره كه    عه ْن   ِعْنده   لهى ِ

ْفته  نَها كهشه   لهكه  لهُنْؤِمنهَنه  الَرِْجزه  عه
ه  َ لهُنْرِسله ٓاِءیْله   بهِنْ   مهعهكه  وه  اِْسره

135. પછી જ્યારે અમે િેમના પરથી િે અઝાબ 

(એક બીજા પ્રકારના અઝાબ આવવા સ િી) 
હટાવી દેિા, િો િેઓ િરિ જ વચનભુંગ 

કરવા લાગિા. 

ْفنها فهلهمَها ُ  كهشه ل   اِلَٰ   الَرِْجزه  عهْٰنُ   اهجه
ِلُغْوهُ  ُهْم   یهْنُكثُْونه  ُهْم  اِذها بَٰ

136. પછી અમે િેઓ સાથે બદલો લીિો, 
એટલે કે િેઓને સમ દ્રમાું ડ બાડી દીિા, અમારી 
આયિોને જ ઠલાવવાના કારણે અને િેનાથી 
ઘણાું અળગા રહિેા હિા. 

ْ  فهانْتهقهمْنها ْ  ِمْٰنُ ُ قْٰنَٰ  الْيهَمِ  ِف  فهاهْغره
َهُهْم  بُْوا ِباهن َذه هانُْوا اِباَٰیَِٰتنه  كه ك ا وه ْنهه   عه
ِفِلْيه   غَٰ

137. અને અમે િેમન નાયબ િે લોકોને 

બનાવયા, જેમને કમજોર સમજવામાું આવિા 
હિા, અને િે ઝમીન (ના પણ) વારસદાર 

બનાવયા, જેના પવૂગ અને પતશ્ચમમાું અમે 

બરકિો મકૂી છે, અને બની ઇસરાઇલ માટે 

આપન ું વચન પરૂ ું થઈ ગ્ ું, કારણકે િેઓ 

સબર ક્ ું હત ું અને દફરઔન અને િેની કોમ જે 

કુંઈ ઇમારિો બનાવિી હિી બધ ું જ અમે નટટ 

કરી દીધ ું. 

ثْنها هْوره ا هانُْوا الَهِذیْنه  الْقهْومه  وه   ك
ُفْونه  اِرقه  یُْستهْضعه   اَْلهْرِض  مهشه
ا اِربههه غه مه ْكنها الَهِتْ  وه ا    بَٰره تهمَهْت   فِْيهه   وه
هلِمهُت  بَِكه  ك  بهِنْ   عهلَٰ  الُْحْسنَٰ  ره

  ۬ ٓاِءیْله   ْوا    ِبمها  اِْسره ُ َبه ْرنها  صه ا وهدهَمه هانه  مه  ك
ْوُن  یهْصنهعُ  قهْوُمه   فِْرعه ا وه مه هانُْوا وه   ك

 یهْعِرُشْونه 
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138. અને જ્યારે અમે બની ઇસ્રાઇલને સમ દ્ર 

પાર કરાવયો, િો િેઓ એક એવી કોમ પાસેથી 
પસાર થયા, જેઓ કેટલીક મતૂિિઓ લઇને બેઠા 
હિા, કહવેા લાગ્યા કે હ ેમસૂા ! અમારા માટે 

પણ એક ઇલાહ આવી જ રીિે નક્કી કરી દો, 
જેવી રીિે આ લોકોએ નક્કી કયાગ છે, મસૂા કહ્ ું 
કે ખરેખર િમે ખબૂ જ જાદહલ લોકો છો. 

وهْزنها ٓاِءیْله  ِببهِنْ   وهجَٰ  فهاهتهْوا الْبهْحره  اِْسره
لَٰ   یَهْعكُُفْونه  قهْوم   عهلَٰ   لَهُهْم     اهْصنهام   عه
ْل  یَٰمُْوسه  قهالُْوا ًَٰها لَهنها    اْجعه  لهُهْم  كهمها اِل
ة     لِهه نَهُكْم  قهاله   اَٰ لُْونه  قهْوم   اِ  تهْجهه

139. આ લોકો જે કાયગમાું (મિૃીપજૂામાું) 
લાગેલા છે િેને નટટ કરવામાું આવશે, િેઓન ું 
આ કાયગ આિારહીન છે. 

ءِ  اَِنه  بَِٰطل   فِْيهِ  ُهْم  اَمه  ُمتهََبه   هَٰ ُؤاَله ا وه   َمه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك

140. પછી કહ્ ું કે શ ું હ ું િમારા માટે અલ્લાહ 

િઆલાને છોડીને બીજા કોઇને ઇલાહ નક્કી કર ું 
? જો કે િેણે િમને સમગ્ર સષૃ્ટટના લોકો પર 

પ્રાથતમકિા આપી છે. 

ْْیه  قهاله  ِ  اهغه هبِْغْيُكْم  اّلَلَٰ ًَٰها ا  اِل
لهُكْم  لهِمْيه  عهله  وهُهوهفهَضه  الْعَٰ

141. અને (હ ેબની ઇસરાઈલ) િે સમય યાદ 

કરો જ્યારે અમે િમને દફરઔનથી બચાવી 
લીિા, જે િમને સખિ િકલીફો આપિો હિો, 
જે િમારા બાળકોને કિલ કરી દેિો અને 

િમારી સ્ત્રીઓને જીતવિ છોડી દેિા અને િેમાું 
િમારા પાલનહાર િરફથી ઘણી મોટી કસોટી 
હિી. 

اِذْ  ُكْم  وه یْنَٰ هنْجه ِل  َمِْن  ا ْونه  اَٰ   فِْرعه
اِب    ُسْوٓءه  یهُسْوُمْونهُكْم  ذه  یُقهَتِلُْونه   الْعه
هبْنهٓاءهُكْم  یهْستهْحُيْونه  ا ُكْم    وه ٓاءه ِفْ   نِسه  وه
لِكُْم  ء   ذَٰ بَُِكْم  َمِْن  بهاَله ن  َره ِظْيم   عه
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142. અને અમે મસૂાને ત્રીસ રાતત્રઓન ું વચન 

આપ્્ ું, અને પછી િેમાું વધ ું દસ રાતત્રઓન ું 
વચન આપ્્ ું, િો િેઓના પાલનહારનો સમય 

ક લ ચાલીસ રાતત્રઓનો થઇ ગયો, અને (જિી 
વખિે) મસૂા એ પોિાના ભાઇ હારૂન ને કહ્ ું કે 

િમે મારા પછી આ લોકો માટે નાયબ બનશો, 
ઇસ્લાહ કરિા રહજેો અને ફસાદ ફેલાવનારની 
પાછળ ન જશો. 

عهْدنها وَٰ َٰثِ  ُمْوسَٰ  وه هل ا  ْيه ث هه تْمهمْنَٰ ه   لهْيلهًة َوها
ْشر   بَِه    ِمْيقهاُت  فهتهَمه  ِبعه هْربهِعْيه  ره   لهْيلهًة     ا
ُرْونه  َِلهِخْيهِ  ُمْوسَٰ  وهقهاله    ِفْ  اْخلُْفِنْ  هَٰ
هْصِلْح  قهْوِمْ  ا ِبْيله  تهتَهِبعْ  وهَله  وه   سه

 الْمُْفِسِدیْنه 

143. અને જ્યારે મસૂા અમે નક્કી કરેલ સમય 

િેમજ જગ્યા પર પહોંચી ગયા અને િેમની 
સાથે િેમના પાલનહારે વાિચીિ કરી, મસૂાએ 

કહ્ ું, હ ેપાલનહાર ! હ ું િમને જોઈ શક ું એમ કર, 

અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું, ત ું મને કદાતપ નદહ 

જોઈ શકે, જો કે િે પવગિ િરફ નજર કર, જો િે 

પવગિ પોિાની જગ્યા પર અડગ રહ્યો િો ત ું 
પણ મને જોઈ શકીશ, પછી જ્યારે િેના 
પાલનહારે પવગિ પર િજલ્લી કરી િો િે 

પવગિને ચરેૂચરૂા કરી દીિો અને મસૂા બેહોશ 

થઈ પડી ગયા, પછી જ્યારે હોશ આવયો િો 
કહવેા લાગ્યા કે િારી ઝાિ ખબૂ જ પતવત્ર છે, હ ું 
િારી સમક્ષ િૌબા કર  છું અને હ ું સૌથી પહલેા 
િારા પર ઈમાન લાવવાવાળો છું. 

لهمَها ٓاءه  وه هلَهمهه   لِِمْيقهاتِنها ُمْوسَٰ  جه ك بَُه     وه  ره
َبِ  قهاله  هِرِنْ   ره هنُْظرْ  ا  لهْن  قهاله   اِلهْيكه    ا
ىِنْ  َِٰكِن  تهرَٰ ل نُْظرْ  وه بهِل  اِله  ا   فهاِِن  الْجه
كهانهه   اْستهقهَره  ْوفه  مه ىِنْ    فهسه   فهلهمَها  تهرَٰ
َلَٰ  بَُه   تهجه بهِل  ره لهه   لِلْجه عه َره  دهكًَا جه  ُمْوسَٰ  وهخه
ِعًقا    هفهاقه  فهلهمَها    صه نهكه  قهاله  ا  ُتْبُت  ُسْبحَٰ
هنها اِلهْيكه  ا ُل  وه هَوه  الْمُْؤِمِنْيه  ا

144. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે હ ેમસૂા! મેં 
પયગુંબરી અને મારી સાથે વાિચીિ કરવા 
માટે, લોકો પર િમને પ્રાથતમકિા આપી છે, િો 
જે કુંઈ પણ મેં િમને આપ્્ ું છે િેના પર અમલ 

કરો અને મારો આભાર વયતિ કર 

فهیُْتكه  اَِنِ  یَٰمُْوسَٰ   قهاله   النَهاِس  عهله  اْصطه
َِٰتْ  ل ِمْ  ؗ  ِبِرسَٰ ِبكهله ا   فهُخذْ   وه تهیُْتكه  مه  اَٰ
ِكِریْنه  َمِنه  وهُكْن   الَشَٰ
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145. અને અમે િેના માટે કેટલીક િકિીઓ 

પર દરેક પ્રકારની તશખામણ અને દરેક વસ્ત ની 
તવગિ લખીને આપી, અને (આદેશ આપ્યો) 
િમે િેને મજબિૂીથી પકડી લો, અને પોિાની 
કોમને આદેશ આપો કે િેઓ પણ આદેશોન ું 
અન સરણ કરે, હવે નજીક માુંજ િમને િે 

તવદ્રોહીઓન ું પદરણામ બિાવી દઇશ ું. 

ء   كَُلِ  ِمْن  اَْلهلْوهاِح  ِف  لهه   وهكهتهْبنها ْ   َشه
ًة َوهتهْفِصْيًل  ْوِعظه َُلِ  َمه ء     لَِك ْ   فهُخْذهها  َشه

ا    یهاُْخُذْوا قهْومهكه  ِبُقَوهة  َوهاُْمرْ  ِنهه   ِباهْحسه
اُوِریُْكْم  ِسِقْيه  دهاره  سه  الْفَٰ

146. અને હ ું એવા લોકોને પોિાના આદેશોથી 
અળગા જ રાખીશ જેઓ દ તનયામાું ઘમુંડ કરે છે, 

અને જો િેઓ દરેક તનશાનીઓ જોઈ પણ લે િો 
પણ િેના પર ઈમાન નહી લાવે અને જો િેઓ 

સત્ય માગગદશગન જોઈ કે છે પરુંત   િેને 

અપનાવિા નથી, અને જો પથભ્રટટિા નો માગગ 
જોઇ લે િો િેને પોિાનો િરીકો બનાવી લે છે, 

િેમની આ ક્સ્થતિ એટલા માટે છે કે િેઓ 

અમારી આયિોને જ ઠલાવિા રહ્યા અને િેની 
અવગણના કરિા રહ્યા. 

هْصِرُف  ا ْن  سه یَِٰته  عه ْونه  الَهِذیْنه  اَٰ ُ   ِف  یهتهكهََبه
ْْیِ  اَْلهْرِض  َقِ    ِبغه اِْن   الْحه ْوا وه یهة   كَُله  یَهره  اَٰ

ا    یُْؤِمُنْوا ََله  اِْن   ِبهه ْوا وه ِبْيله  یَهره ْشدِ  سه  الَرُ
ِبْيًل    یهَتهِخُذْوهُ  َله  اِْن   سه ْوا  وه ِبْيله  یَهره   سه

 َِ ِبْيًل    یهَتهِخُذْوهُ  الْغه لِكه   سه َهُهْم  ذَٰ   ِباهن
بُْوا َذه هانُْوا ِباَٰیَِٰتنها كه ك ا وه ْنهه ِفِلْيه  عه  غَٰ

147. અને જે લોકોએ અમારી આયિોને અને 

કયામિ આવવાને પણ જ ઠલાવી, િેઓના 
દરેક કાયો વયથગ થઇ ગયા, િેઓને િેની જ 

સજા આપવામાું આવશે જે કુંઈ િેઓ કરિા 
હિા. 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه لِقهٓا ِباَٰیَِٰتنها كه ةِ  ءِ وه  اَْلَِٰخره
ْت  ِبطه هْعمهالُُهْم    حه ْونه  ههْل   ا ا اََِله  یُْجزه  مه
هانُْوا ن  ك  یهْعمهلُْونه
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148. અને મસૂાની કૌમે િેઓના તરૂ પર ગયા 
પછી પોિાના ઘરેણાુંઓ (માુંથી બનાવેલ) એક 

વાછરડાને પજૂ્ય બનાવી દીધ ું, જેમાું એક 

અવાજની ગોઠવણ કરી હિી, િેઓએ ન જો્ ું કે 

ન િો િે વાછરડ ું િેમની સમક્ષ વાિચીિ કરી 
શકે છે અને ન િો કોઈ માગગ બિાવી શકે છે, િો 
પણ િેઓએ િેને ઇલાહ બનાવી લીિો. અને 

િેઓ પોિે જ જાલલમ બની ગયા . 

ذه  تَهخه ا ْ  ُمْوسَٰ  قهْوُم  وه   ِمْن  بهْعِده   ِمنٌۢ
 ْ ِ ًدا ِعْجًل  ُحلِهَْیِ سه هلهْم   ُخوهار     لَهه   جه   ا
ْوا هنَهه   یهره   یهْهِدیِْهْم  وهَله  یُكهلَِمُُهْم  َله  ا
ِبْيًل    ُذْوهُ   سه تَهخه هانُْوا اِ ك لِِمْيه  وه  ظَٰ

149. અને જ્યારે િેઓ તનરાશ થઇ ગયા અને 

જાણ થઇ કે ખરેખર િે લોકો પથભ્રટટિામાું પડી 
ગયા છે, િો કહવેા લાગ્યા કે જો અમારો 
પાલનહાર અમારા પર દયા ન કરે અને 

અમારા પાપોને માફ ન કરે િો અમે ઘણા જ 

ન કસાન ભોગવનાર લોકો માુંથી થઇ જઇશ ું. 

لهمَها ْ    ُسِقطه  وه هیِْدیِْهْم  ِف هْوا ا ا هنَهُهْم  وهره   قهْد  ا
لَُْوا    ْن  قهالُْوا  ضه مْنها لَهْم   لهى ِ بَُنها یهْرحه   ره
یهْغِفرْ  ِسِریْنه  ِمنه  لهنهُكْونهَنه  لهنها وه  الْخَٰ

150. અને જ્યારે મસૂા ગ સ્સા અને તનરાશથી 
ભરપ ર પોિાની કોમ પાસે પાછા આવયા િો 
િેઓએ કહ્ ું, િમે મારા ગયા પછી અત્યુંિ ખોટ ું 
ક્ ું, િમને શાની ઉિાવળ હિી કે પોિાના 
પાલનહારના આદેશની પણ રાહ ન જોઈ, પછી 
િકિીઓ ફેંકી દીિી અને પોિાના ભાઈને મા્ ું 
પકડીને પોિાની િરફ ખેંચવા લાગ્યા, હાર ને 

કહ્ ું કે હ ેમારી માિાના દીકરા ! આ લોકોએ 

મને કમજોર સમજ્યો અને નજીક હત ું કે િેઓ 

મને મારી નાખિા એટલા માટે દ શ્મનોને મારા 
પર હસવાની િક ન આપશો અને મને આ 

જાલલમ સાથે ન કરી દો. 

لهمَها عه  وه ْضبهانه  قهْوِمه    اِلَٰ  ُمْوسَٰ   رهجه   غه
هِسًفا    مها قهاله   ا لهْفُتمُْوِنْ  ِبْئسه ْ  خه   ِمنٌۢ
ِجلُْتْم   بهْعِدْی    هْمره  اهعه بَُِكْم    ا هلْقه   ره ا   وه
ذه  اَْلهلْوهاحه  اهخه اِْس  وه هِخْيهِ  ِبره ه    ا   اِلهْيِه    یهُجَرُ
ُفْوِنْ  الْقهْومه  اَِنه  اَُمه  ابْنه  قهاله   اْستهْضعه

هادُْوا ك   ِبه  ُتْشِمْت  فهله   یهْقُتلُْونهِنْ  ؗ  وه
ٓاءه  لِْنْ  وهَله  اَْلهعْده   الْقهْوِم  مهعه  تهْجعه
لِِمْيه   الَظَٰ
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151. મસૂા એ કહ્ ું કે હ ેમારા પાલનહાર ! મારી 
ભલૂો માફ કર અને મારા ભાઇની પણ, અને 

અમને બને્નને પોિાની કૃપામાું પ્રવેશ આપ અને 

ત ું દરેક દયાવાનો કરિા વિારે દયાળુ છે. 

َبِ  قهاله  َِله  ِلْ  اْغِفرْ  ره هدِْخلْنها  ِخْ وه ا   ِفْ  وه
ْحمهِتكه  ؗ  هنْته   ره ا ُم  وه هْرحه ن  ا ِحِمْيه  الَرَٰ

152. (અલ્લાહ િઆલાએ જવાબ આપિા કહ્ ) 
જે લોકોએ વાછરડાને ઇલાહ બનાવી લીિો 
હિો, િેઓના પર નજીક માુંજ િેમના 
પાલનહાર િરફથી ગ સ્સો અને અપમાન 

દ તનયાના જીવન માુંજ આવી પહોંચશે અને 

અ(અલ્લાહ માટે) જૂઠ ઘડનારા લોકોને આવી જ 

સજા આપીએ છીએ. 

ُذوا الَهِذیْنه  اَِنه  تَهخه یهنهالُُهْم  الِْعْجله  ا   سه
ب   بَِِهْم  َمِْن  غهضه ِذلَهة   َره وةِ  ِف   وه يَٰ   الْحه
ا    نْيه لِكه   الَدُ ِیْنه  نهْجِزی وهكهذَٰ  الْمُْفَته

153. અને જે લોકોએ પાપ કયાગ પછી જો િેઓ 

િૌબા કરી લે અને ઈમાન લઇ આવે, િો િૌબા 
કયાગ પછી પાપને િમારો પાલનહાર માફ કરી 
દેનાર છે, અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

الَهِذیْنه  ِملُوا وه اَِٰت  عه َيِ ْ  تهابُْوا ثَُمه  الَسه  ِمنٌۢ
ا ؗ  بهْعِدهها ُنْو  مه اَٰ بَهكه  اَِنه   وه ْ  ره  بهْعِدهها ِمنٌۢ
ُفوْر    َرهِحْيم   لهغه

154. અને જ્યારે મસૂાનો ગ સ્સો શાુંિ થયો, િો 
િેમણે િકિીઓને ઉઠાવી લીિી અને િેના 
તવર્યોમાું િે લોકો માટે માગગદશગન અને કૃપા 
હિી, જેઓ પોિાના પાલનહારથી ડરિા હિા, 

لهمَها كهته  وه ْن  سه ُب  َمُْوسه  عه ذه  الْغهضه  اهخه
  ۬ ِفْ   اَْلهلْوهاحه   ا وه ِتهه ْحمهة   ُهًدی نُْسخه   وهره
َهِذیْنه  بَِِهْم  ُهْم  لَِل  یهْرههُبْونه  لِره
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155. અને અમે નક્કી કરેલ સમય માટે મસૂાએ 

તસત્તેર વયક્તિઓને પોિાની કોમ માુંથી પસુંદ 

કયાગ, પછી જ્યારે િેમના પર િરિીકુંપ આવયો 
િો મસૂાએ કહ્ ું, પાલનહાર ! જો ત ું ઇચ્છિો િો 
આ પહલેા મને અને િને પણ નટટ કરી શકિો 
હિો, શ ું ત ું અમને િે પાપના કારણે નટટ કરવા 
જઈ રહ્યો છે, જે અમારા માુંથી અજ્ઞાની લોકોએ 

ક્ ું હત ું, આ િો િારી એક કસોટી હિી, જેના 
દ્વારા જેની ઈચ્છા કરે ત ું િેને દહદાયિ આપી દે 

અને જેને ઈચ્છે ગ મરાહ કરી દે છે, ત ું જ અમારો 
જવાબદાર છે, ત ું અમને માફ કર અને ત ું જ 

સૌથી વિારે માફ કરવાવાળો છે. 

ه   ُمْوسَٰ  وهاْختهاره  ْبِعْيه  قهْومه  رهُجًل  سه
ْتُهُم  فهلهمَها    لَِِمْيقهاتِنها    ذه هخه ْجفهةُ  ا  قهاله  الَره

َبِ  ْ  ِشْئته  لهوْ  ره ُ هْهلهْكهَته یَهایه    قهْبُل   َمِْن  ا اِ   وه
تُْهِلُكنها ه له  ِبمها ا ٓاءُ  فهعه فههه ا    الَسُ  ِِهه  اِْن   ِمنَه

ا ُتِضَلُ   فِْتنهُتكه    اََِله  ْن  ِبهه ٓاءُ  مه   تهشه
تهْهِدْی  ْن  وه ٓاُء    مه هنْته   تهشه لِیَُنها ا  فهاْغِفرْ  وه

مْنها لهنها هنْته  وهاْرحه ا ْْیُ  وه ِفِریْنه  خه  الْغَٰ

156. અને અમારા માટે આ દ તનયામાું પણ નેકી 
લખી દે અને આલખરિમાું પણ, અમે િારી િરફ 

ફરી ગયા છે, અલ્લાહ િઆલાએ જવાબ 

આપ્યો કે સજા િો હ ું િેને જ આપ ું છું, જેને 

ઈચ્છું, પરુંત   મારી રહમેિે દરેક વસ્ત ને 

ઘેરાવમાું લઈ રાખી છે, એટલા માટે જે લોકો 
પરહજેગારી અપનાવે છે, ઝકાિ આપે ફહ ેઅને 

અમારી આયિો ઈમાન િરાવિા હશે િો 
િેમના માટે હ ું રહમેિ જ લખી દઇશ. 

ْكُتْب  ِذهِ  ِفْ  لهنها وها نْيها هَٰ نهًة َوهِف  الَدُ سه   حه
نَها ةِ اَْلَِٰخره  ْ   قهاله   اِلهْيكه    ُهْدنها   اِ اِب  عهذه
ْن  ِبه   اُِصْيُب  ٓاُء    مه ْحمهِتْ   اهشه ْت  وهره   وهِسعه
ء     كَُله  ْ ا  َشه ْكتُُبهه ه ا  یهَتهُقْونه  لِلَهِذیْنه  فهسه

یُْؤُتْونه  وةه  وه كَٰ الَهِذیْنه  الَزه   ِباَٰیَِٰتنها ُهْم  وه
 یُْؤِمُنْونه  
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157. જે લોકો એવા અભણ પયગુંબરન ું 
અન સરણ કરે છે, જેના તવશે િે લોકો પોિાની 
પાસે િૌરાિ અને ઈંજીલમાું લખેલ ું જ એ છે, િે 

િેઓને સત્કાયોનો આદેશ આપે છે અને ખરાબ 

કૃત્યોથી રોકે છે, અને પતવત્ર વસ્ત ઓને હલાલ 

ઠેરવે છે અને ખરાબ વસ્ત ઓને હરામ ઠેરવે છે. 

અને િે લોકો પર જે ભાર અને પટ્ટો હિો, િેને 

હટાવે છે, િો જે લોકો આ પયગુંબર પર ઈમાન 

લાવે છે અને િેમન ું સમથગન કરે છે અને િેમની 
મદદ કરે છે અને િે પ્રકાશન ું અન સરણ કરે છે 

જે િેમની સાથે મોકલવામાું આવ્ ું છે, િો આવા 
લોકો સુંપણૂગ સફળિા મેળવશે. 

هلَهِذیْنه  ُسْوله  یهتَهِبُعْونه  ا َه  النَهِبَه  الَره   اَْلَُمِ
كُْتْوبًا یهِجُدْونهه   لَهِذْی ا ُهْم  مه  ِف  ِعْنده

ىةِ   یهاُْمُرُهْم   وهاَْلِنِْجْيِل ؗ  الَتهوْرَٰ
هُىْ  ِبالْمهْعُرْوِف  یهْنهَٰ ِن  وه   الْمُْنكهرِ  عه

یُِحَلُ  ِت  لهُهُم  وه یَِبَٰ ُم  الَطه َرِ یُحه ُ   وه  عهلههْْیِ
ٓى ِثه  بَٰ عُ  الْخه یهضه ْ  وه ُهْم  عهْٰنُ   اِْصره
َٰله  هانهْت  الَهِتْ  وهاَْلهغْل ْ    ك   فهالَهِذیْنه   عهلههْْیِ
ُنْوا مه ُرْوهُ  ِبه   اَٰ َزه ُرْوهُ  وهعه تَهبهُعوا  وهنهصه ا   وه
ُنِْزله  الَهِذْی   النَُوْره  ه      ا عه َٰٓى ِكه   مه   ُهُم  اُول

ن   الْمُْفلُِحْونه

158. િમે કહી દો કે હ ેલોકો ! હ ું િમારી સૌની 
િરફ િે અલ્લાહનો પયગુંબર છું જેન ું સામાજ્યગ 
આકાશો અને િરિી પર છે, િેના તસવાય કોઇ 

બુંદગીને લાયક નથી, િે જ જીવન આપે છે 

અને િે જ મતૃ્્  આપે છે, િો અલ્લાહ િઆલા 
પર ઈમાન લાવો અને િેના અભણ પયગુંબર 

પર, જે અલ્લાહ િઆલા પર અને િેના આદેશો 
પર ઈમાન િરાવે છે અને િેન ું જ અન સરણ 

કરો, જેથી િમે સત્યમાગગ પર આવી જાઓ. 

ا قُْل  ْ  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه ُسْوُل  اَِنِ ِ  ره  اِلهْيُكْم  اّلَلَٰ
ا ِمْيعه وَِٰت  ُملُْك  لهه   لَهِذْی  جه مَٰ   الَسه

َٰهه  َله    وهاَْلهْرِض    یُْح   اََِله  اِل یُِمْيُت   ُهوه   وه
ِمُنْوا ِ  فهاَٰ ُسْولِهِ  ِباّلَلَٰ َِ  النَهِبَِ  وهره  الَهِذْی  اَْلَُمِ
ِ  یُْؤِمُن  ِته   ِباّلَلَٰ هلِمَٰ ك تَهِبُعْوهُ  وه ا لَهُكْم  وه   لهعه

 تهْهتهُدْونه 

159. અને મસૂાની કોમમાું એક જૂથ એવ ું પણ 

છે, જે સત્ય સાથે માગગદશગન આપે છે અને િે જ 

પ્રમાણે ન્યાય પણ કરે છે. 

ِمْن  َقِ  یَهْهُدْونه  اَُمهة   ُمْوسَٰ   قهْوِم   وه  ِبالْحه
ِبه    یهْعِدلُْونه  وه



 

અલ અઅ્.રાફ 

 

303 

 

 الأعراف

160. અને અમે િેમની બાર ક ટ ુંબોમાું વહેંચણી 
કરી, સૌના અલગ-અલગ જૂથ નક્કી કરી દીિા 
અને અમે મસૂા િરફ વહી કરી, જ્યારે કે િેમની 
કૌમે િેમની પાસે પાણી માુંગ્્ ું, કે પોિાની 
લાકડીને પેલા પથ્થર પર મારો, બસ ! િરિ જ 

િેમાુંથી બાર ઝરણાું ફટી નીકળ્યા, અને દરેક 

ખાનદાને પોિાની પાણી પીવાની જગ્યા જાણી 
લીિી અને અમે િેમના પર વાદળ દ્વારા છાુંયડો 
કયો, અને િેમને “મન”્ અને “સલ્વા” (જન્નિી 
ખોરાક) પહોંચાડ્ ું, અને (કહ્ ું) આ પતવત્ર 

વસ્ત ઓ માુંથી ખાઓ, જે અમે િમને આપી છે 

અને િેઓએ અમાર ું કુંઈ પણ ન કસાન ન ક્ ગ, 
પરુંત   પોિાન ું જ ન કસાન કરિા હિા. 

 ُ ُ ْعٰنَٰ ْ  وهقهَطه ثْنهته ةه  ا هْسبهاًطا عهْشره ا    ا مً   اُمه
یْنها   اهْوحه  قهْوُمه     اْستهْسقَٰىهُ  اِِذ  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  وه

هِن  اكه  اْضِرْب  ا ره    بَِعهصه جه   الْحه
ْت  سه ا ِمْنهُ  فهانٌْۢبهجه ثْنهته ةه  ا ْشره   عهیًْنا    عه

ُنهاس   كَُلُ  عهِلمه  قهْد  بهُهْم    ا لَهلْنها  َمهْشره   وهظه
 ُ مهامه  عهلههْْیِ لْنها الْغه هنْزه ا ُ  وه  الْمهَنه  عهلههْْیِ

لْوَٰی    ِت  ِمْن  كُلُْوا  وهالَسه یَِبَٰ ا طه ُكْم    مه زهقْنَٰ   ره
ا مه لهمُْونها وه َِٰكْن  ظه ل ا وه هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  ا

 یهْظلِمُْونه 

161. અને જ્યારે િેઓને આદેશ આપવામાું 
આવયો કે િમે લોકો િે વસ્િીમાું જઇને રહો અને 

જ્યાુંથી ઇચ્છો ત્યાુંથી ખાઓ અને જબાન વડે 

એવ ું કહજેો કે (હ ેઅલ્લાહ!) અમે િારી માફી 
ઇચ્છીએ છે, અને (વસ્િીના) દરવાજામાું ઝૂકીને 

પ્રવેશ કરજો, િો અમે િમારી ભલૂો માફ કરી 
દઇશ ું અને નેકી કરવાવાળાઓને વધ  સવાબ 

પણ આપીશ ું. 

اِذْ  ِذهِ  اْسكُُنْوا لهُهُم   قِْيله  وه   الْقهْریهةه  هَٰ
كُلُْوا ا وه ْيُث  ِمْنهه قُْولُْوا  ِشْئُتْم  حه ة    وه ِحَطه

ًدا  الْبهابه  َوهادُْخلُوا   لهُكْم  نَهْغِفرْ  ُسَجه
ِطْيٓـ َِٰتكُْم    ِیُْد   خه َنه  الْمُْحِسِنْيه  سه

162. પરુંત   િેમના માુંથી જે અત્યાચારી લોકો 
હિા, િેઓએ િે વાિ જ બદલી નાખી, જે 

િેમને કહવેામાું આવી હિી, પછી (િેના 
પદરણામરૂપે) અમે િેમના પર આકાશ માુંથી 
અઝાબ મોકલી દીિો કારણકે િેઓ અત્યાચાર 

કરિા હિા. 

له  لهمُْوا الَهِذیْنه  فهبهَده ْ  ظه ْْیه  قهْوًَل  ِمْٰنُ   غه
لْنها لهُهْم  قِْيله  الَهِذْی  ْ  فهاهْرسه  ِرْجًزا عهلههْْیِ
مهٓاءِ  َمِنه  هانُْوا مهابِ  الَسه ن  ك  یهْظلِمُْونه
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163. અને િમે િે લોકો સામે િે વસ્િીવાળાની 
દશા પછૂો, જેઓ સમ દ્ર નજીક રહિેા હિા, 
જ્યારે કે િેઓ શતનવાર ના દદવસે હદ વટાવી 
ગયા હિા, જ્યારે કે િેઓના શતનવારના દદવસે 

િેમના માટે માછલીઓ ઉપર આવિી હિી, 
અને શતનવારના દદવસ ન તસવાય િો ઉપર 

હિી આવિી, આ પ્રમાણે જ અમે િેઓની 
અવજ્ઞાના કારણે િેમને આઝમાયશમાું નાખી 
દીિા હિા. 

ْسـ هلُْهْم  ِن  وه هانهْت  الَهِتْ  الْقهْریهةِ  عه   ك
ةه  اِضره ْبِت  ِف  یهْعُدْونه  اِذْ   الْبهْحِر    حه   الَسه

ْ  اِذْ  ْ  یهْومه  ِحیْتهانُُهْم  تهاْتهِْْیِ ْبهَِتِ  سه
یهْومه  عًا َوه ۬   َله   یهْسِبُتْونه    َله  ُشَره ۛ ْ   تهاْتهِْْیِ

  ۬ لِكه ۛ هانُْوا ِبمها نهْبلُْوُهْم   كهذَٰ  یهْفُسُقْونه  ك

164. અને (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

િેમના માુંથી એક જૂથે બીજા જૂથને કહ્ ું કે િમે 

એવા લોકોને કેમ તશખામણ આપો છો, જેમને 

અલ્લાહ નટટ કરવાવાળો છે, અથવા િેમને 

સખિ સજા આપનાર છે ? િેઓએ જવાબ 

આપ્યો કે એટલા માટે કરીએ છીએ કે પોિાના 
પાલનહાર સમક્ષ તનદોર્ બની જઈએ, અને 

કદાચ આ (નસીહિ દ્વારા) આ લોકો 
પરહજેગારી અપનાવી લે. 

اِذْ  ْ  اَُمهة   قهالهْت  وه ا    تهِعُظْونه  لِمه  َمِْٰنُ   قهْومه
 ُ هوْ  ُمْهِلُكُهْم  ّلَلَٰ بُُهْم  ا َذِ ابًا ُمعه   عهذه

ِدیًْدا    ةً  قهالُْوا  شه ْعِذره بَُِكْم  اِلَٰ  مه  ره
لَهُهْم  لهعه  یهَتهُقْونه  وه

165. િો જ્યારે િેઓએ આ નસીહિ ભલૂી 
ગયા, જે િેમને તશખવવામાું આવત ું હત ું, િો 
અમે િે લોકોને િો બચાવી લીિા જેઓ લોકોને 

ખરાબ કૃત્યોથી રોકિા હિા. અને િે લોકોને 

જેઓ અતિરેક કરિા હિા, િે લોકો પર એક 

સખિ અઝાબ આવી પહોંચ્યો. 

ا نهُسْوا فهلهمَها ُرْوا مه َكِ یْنها ِبه    ذُ هنْجه   الَهِذیْنه  ا
ْونه  ِن  یهْنهه ْوٓءِ  عه ْذنها  الَسُ اهخه   الَهِذیْنه  وه
لهمُْوا اب    ظه ذه یْس    ِبعه هانُْوا ِبمها بهى ِ   ك

 یهْفُسُقْونه 
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166. પછી િેઓ તવદ્રોહ કરી િે જ કામ કરિા 
રહ્યા, જે કામથી િેમને રોકવામાું આવયા હિા, 
િો અમે િેમને આદેશ આપ્યો કે ' અપમાતનિ 

થઈ વાુંદરા બની જાઓ. 

تهْوا فهلهمَها ْن  عه ا عه ْنهُ  نُُهْوا َمه  لهُهْم  قُلْنها عه
دهةً  ُكْونُْوا ْيه  قِره ِسى ِ  خَٰ

167. અને (િે સમય યાદ કરો) જ્યારે િમારા 
પાલનહારે એ સચૂના આપી કે, િે (અલ્લાહ) 

બની ઇસરાઈલ પર કયામિ સ િી એવા 
લોકોને જરૂર નક્કી કરી દેશે જે િેઓને સખિ 

સજા આપિા રહશેે, તન:શુંક િમારો પાલનહાર 

(નક્કી કરેલ સમય આવી ગયા પછી) અઝાબ 

આપવામાું વાર નથી કરિો, અને ખરેખર િે 

ઘણો જ માફ કરનાર અને ઘણો જ દયાવાન 

પણ છે. 

اِذْ  بَُكه  تهاهذَهنه  وه ْ  ثهَنه لهیهْبعه  ره   یهْوِم  اِلَٰ  عهلههْْیِ
مهةِ  ْن  الِْقيَٰ اِب    ُسْوٓءه  یَهُسْوُمُهْم  مه ذه   الْعه

بَهكه  اَِنه  ِریْعُ  ره ۬   لهسه اِب   نَهه    الِْعقه اِ ُفوْر   وه   لهغه
 َرهِحْيم  

168. અને અમે દ તનયામાું જ િેમને અલગ 

અલગ જૂથોમાું તવભાજીિ કરી દીિા, િેમના 
માુંથી કેટલાક િો નેક છે, અને િેમનાથી તવર દ્ધ 

લોકો છે, અને અમે િેમને સારી િેમજ ખરાબ 

પદરક્સ્થતિમાું કસોટી કરિા રહીશ ું, કદાચ િેઓ 

(અલ્લાહ િરફ) પાછા આવી જાય. 

 ْ ُ ْعٰنَٰ ا    اَْلهْرِض  ِف   وهقهَطه مً ُ   اُمه  ِمْٰنُ
لُِحْونه  ْ  الَصَٰ ِمْٰنُ لِكه ؗ  دُْونه  وه  ذَٰ
ُهْم  بهلهْونَٰ ِت  وه نَٰ سه اَٰ  ِبالْحه َيِ لَهُهْم  ِت وهالَسه  لهعه
 یهْرِجُعْونه 
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169. ત્યારબાદ િેમના પછી એવા દ ટટ લોકો 
િેમના નાયબ બન્યા, જેઓ દકિાબના 
વારસદાર બની, આ જ દ તનયાના જીવનનો 
માલ ભેગો કરવા લાગ્યા, અને કહિેા આમ હિા 
કે 'અમને માફ કરી દેવામાું આવશે, અને પછી 
એવો જ દ તનયાનો માલ િેમની સામે આવે િો 
િેને લઈ લેિા હિા, શ ું િેમની પાસે દકિાબમાું 
એ વચન લેવામાું નહત ું આવ્ ું કે િેઓ 

સત્યવાિ તસવાય કોઈ પણ વાિ અલ્લાહ દ્વારા 
નદહ કહ?ે અને આ વાિ િેઓ પઢિા પણ હિા, 
જે દકિાબમાું વણગવામાું આવી હિી, અને 

આલખરિન ું ઘર િો પરહજેગાર લોકો માટે જ 

ઉત્તમ છે. શ  િમે એટલ ું પણ સમજિા નથી? 

ْ  لهفه فهخه  لْف   بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ   َوهِرثُوا خه
ا عهرهضه  یهاُْخُذْونه  الِْكتَٰبه    اَْلهدْنَٰ  هَٰذه

یهُقْولُْونه  ُيْغفهرُ  وه اِْن   لهنها    سه  یَهاْتِِهْم  وه
هلهْم   یهاُْخُذْوهُ    َمِثْلُه   عهرهض   ذْ  ا  یُْؤخه
 ْ ِب  َمِیْثهاُق  عهلههْْیِ هْن  الِْكتَٰ   یهُقْولُْوا ََله  ا
ِ  عهله  َقه  اََِله  اّلَلَٰ ُسْوا الْحه ا وهدهره   فِْيِه    مه

ارُ  ةُ  وهالَده ْْی   اَْلَِٰخره َهِذیْنه  خه   یهَتهُقْونه    لَِل
هفهله   تهْعِقلُْونه  ا

170. અને જે લોકો દકિાબને મજબિૂી સાથે 

પકડી રાખે છે અને નમાઝ કાયમ પઢિા રહ ેછે, 

િો ખરેખર અમે આવા સદાચારી લોકોનો 
સવાબ વયથગ નથી કરિા. 

الَهِذیْنه  كُْونه  وه ِب  یُمهَسِ هقهاُموا ِبالِْكتَٰ ا   وه
َٰوةه    ل نَها  الَصه الْمُْصِلِحْيه  اهْجره  نُِضْيعُ  َله  اِ

 

171. અને િે સમય પણ યાદ કરવા જેવો છે, 

જ્યારે અમે પવગિને ઉઠાવી છાુંયડાની જેમ 

િેમના પર લાવી દીિો, અને િેમને તવશ્વાસ 

થઇ ગયો કે િે પવગિ િેમના પર જ પડશે, (િે 

સમયે અમે િેમને આદેશ આપ્યો) કે જે દકિાબ 

અમે િમને આપી છે િેને મજબિૂી સાથે પકડો, 
અને જે કુંઈ પણ િેમાું લખ્્ ું છે િેને યાદ રાખો, 
જેથી િમે પરહજેગાર બની શકો. 

اِذْ  بهله  نهتهْقنها وه هنَهه   فهْوقهُهْم  الْجه ها ُظلَهة    ك
نَُْو ا هنَهه   َوهظه ٌۢ  ا ا   ُخُذْوا  ِبِهْم    وهاقِع   مه

ُكْم  تهیْنَٰ ُكُرْوا اَٰ ا ِبُقَوهة  َوهاذْ لَهُكْم  فِْيهِ  مه  لهعه
ن   تهَتهُقْونه
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172. (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે િમારા 
પાલનહારે આદમના સુંિાનની પીઠ વડે િેમના 
સુંિાનન ું સર્જન ક્ ું અને પોિાને જ ગવાહ 

બનાવી િેમને પછૂ્ ું, શ ું હ ું િમારો પાલનહાર 

નથી ? સૌએ જવાબ આપ્યો કેમ નહીં, અમે સૌ 
સાક્ષી આપીએ છીએ, (અને આ એટલા માટે કે) 

િમે કયામિના દદવસે એમ ન કહો કે અમે િો 
આ વાિથી અજાણ હિા. 

اِذْ  ذه  وه بَُكه  اهخه ْ  ره دهمه  بهِنْ   ِمنٌۢ   ِمْن  اَٰ
ْ  ُظُهوِْرِهْم  ُ ُهْم  ذَُرِیَههَته ده اهْشهه لَٰ   وه  عه
هنُْفِسِهْم  هلهْسُت  ا بَُِكْم    ا ۬   قهالُْوا  ِبره   بهلَٰ ۛ
  ۬ ِهْدنها ۛ هْن   شه مهةِ  یهْومه  تهُقْولُْوا ا نَها الِْقيَٰ  ُكنَها اِ
ْن  ا عه ِفِلْيه   هَٰذه  غَٰ

173. અથવા એમ કહો કે તશકગ  િો અમારા 
પહલેા અમારા પવૂગજોએ ક્ ું હત ું, અને અમે 

િેમના પછી િેઓની પેઢી માુંથી થયા, િો શ ું િે 

પથભ્રટટ લોકોના કાયગ પર ત ું અમને નટટ કરી 
દઇશ ? 

هوْ  ا ا كه  اِنَهمها   تهُقْولُْو  هْشره بهٓاُؤنها ا   قهْبُل  ِمْن  اَٰ
یَهةً  وهُكنَها ْ  ذَُرِ هفهُتْهِلُكنها  بهْعِدِهْم    َمِنٌۢ  ِبمها ا
له   الْمُْبِطلُْونه  فهعه

174. અમે આ જ પ્રમાણે આયિો સ્પટટ રીિે 

વણગન કરીએ છીએ, જેથી િેઓ (સત્યમાગગ) 
િરફ આવી જાય. 

لِكه  ُل  وهكهذَٰ لَهُهْم   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ لهعه  وه
 یهْرِجُعْونه 

175. (હ ેનબી ) િમે િેમને િે વયક્તિની દશા 
જણાવો જેને અમે અમારી તનશાનીઓ આપી 
હિી, પરુંત   િે િેની (પાબુંદી કરવાથી) અળગો 
રહ્યો અને શેિાન પાછળ પડી ગયો, જેથી િે 

ગ મરાહ લોકો માુંથી બની ગયો. 

تُْل  ا ْ  وه هُ  الَهِذْی   نهبهاه  عهلههْْیِ تهیْنَٰ یَِٰتنها اَٰ   اَٰ
لهخه  ا فهانْسه هُ  ِمْنهه ُن  فهاهتْبهعه ْيطَٰ   فهكهانه  الَشه

یْنه  ِمنه  وِ  الْغَٰ
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176. અને જો અમે ઇચ્છિા િો િેને આ 

આયિોના કારણે ઊંચો હોદ્દો આપિા, પરુંત   િે 

િો દ તનયા િરફ ઝૂકી ગયો અને પોિાની 
મનેચ્છાઓની પાછળ પડી ગયો, િેમની દશા 
કૂિરાું જેવી થઇ ગઇ, કે ત ું િેમના પર હ મલો 
કરીશ િો પણ હાુંફશે અથવા ત ું િેને છોડી દઇશ 

િો પણ િે હાુંફશે, આ જ દશા િે લોકોની છે 

જેઓએ અમારી આયિોનો ઇન્કાર કયો, િો 
િમે આ ક્સ્થતિન ું વણગન કરી દો, કદાચ િે લોકો 
કુંઈક તવચાર કરે. 

لهوْ  فهْعنَٰهُ  ِشْئنها وه ا لهره َِٰكنَهه    ِبهه ل هْخلهده  وه   اِله  ا
تَهبهعه  اَْلهْرِض  ا ىُه    وه  كهمهثهِل  فهمهثهلُه    ههوَٰ
ْث  عهلهْيهِ  تهْحِمْل  اِْن   الْكهلِْب    هوْ  یهلْهه   ا
ْكهُ  ْث    تهَْتُ لِكه   یهلْهه ثهُل  ذَٰ  الَهِذیْنه  الْقهْوِم  مه
بُْوا َذه صه الْ  فهاقُْصِص   ِباَٰیَِٰتنها    كه   قهصه
لَهُهْم   یهتهفهَكهُرْونه  لهعه

177. એવા લોકોની દશા ખબૂ જ ખરાબ છે, 

જેઓએ અમારી આયરોનો ઇન્કાર કયો, અને 

પોિે જ પોિાના પર જ લ્મ કરિા રહ્યા. 

ٓاءه  ثهله  سه بُْوا الَهِذیْنه  لْقهْوُم  مه َذه   ِباَٰیَِٰتنها كه
ُهْم  اهنُْفسه هانُْوا وه  یهْظلِمُْونه  ك

178. અલ્લાહ જેને દહદાયિ આપે િે જ 

દહદાયિ મેળવી શકે છે, અને જેને િે ગ મરાહ 

કરી દે િો ખરેખર આવા લોકો જ ન કસાન 

ઉઠાવનારાઓ માુંથી બની જશે. 

ْن  ُ  یَهْهدِ  مه ْن   فهُهوهالْمُْهتهِدْی    اّلَلَٰ مه   وه
َٰٓى ِكه  یَُْضِلْل  ِسُرْونه  ُهُم  فهاُول  الْخَٰ

179. ઘણા એવા ત્જનો અને માનવીઓ છે, 

જેમને અમે જહન્નમ માટે પેદા કયાગ છે, િેમના 
દદલ િો છે, પરુંત   િે (સત્યવાિ) સમજી શકિા 
નથી, િેમની આંખો પણ છે પરુંત   િે 

(સત્યવાિ) જોઈ શકિી નથી, અને િેમના કાન 

પણ છે, પરુંત   િે (સત્ય વાિ) સાુંભળી શકિા 
નથી, આવા લોકો જ ઢોર માફક છે, પરુંત   
િેમના કરિા પણ વિારે ખરાબ, અને આવા જ 

લોકો બેદરકાર છે. 

لهقهْد  ْنها وه ا نَهمه  ذهره هه ا لِجه ِثْْیً   الِْجَنِ  َمِنه  كه
ا ؗ  یهْفقهُهْونه  ََله  قُلُْوب   لهُهْم   وهاَْلِنِْس  ؗ    ِبهه
لهُهْم  هْعُي   وه ا ؗ  یُْبِصُرْونه  ََله  ا لهُهْم   ِبهه  وه
ذهان   ا    یهْسمهُعْونه  ََله  اَٰ َٰٓى ِكه   ِبهه   اُول

اِم  هاَْلهنْعه َلُ    ُهْم  بهْل  ك َٰٓى ِكه   اهضه  ُهُم  اُول
ِفلُْونه   الْغَٰ
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180. અને અલ્લાહના સારા સારા નામો છે, િો 
િમે િે નામો વડે જ અલ્લાહને પોકારો અને 

એવા લોકોને છોડી દો જેઓ િેના નામમાું ખામી 
શોિે છે, જે કુંઈ પણ િેઓ કરી રહ્યા છે, નજીક 

માુંજ િેમને િેનો બદલો મળી જશે. 

 ِ ّلِلََٰ ا  فهادُْعْوهُ  الُْحْسنَٰ  اَْلهْسمهٓاءُ  وه   ِبهه
ْ   یُلِْحُدْونه  الَهِذیْنه  وهذهُروا هْسمهٓاى ِه     ِف   ا

ْونه  ُيْجزه ا سه هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

181. અને અમારા સર્જનમાું એક જૂથ એવ ું પણ 

છે જે સત્યવાિ િરફ માગગદશગન આપે છે અને 

િે જ પ્રમાણે ન્યાય પણ કરે છે. 

ِممَهْن  لهْقنها    وه َقِ  یَهْهُدْونه  اَُمهة   خه ِبه   ِبالْحه   وه
ن   یهْعِدلُْونه

182. અને જે લોકો અમારી આયિોને જ ઠલાવે 

છે, અમે આ પ્રમાણે જ િીમે િીમે નટટિા િરફ 

લઈ જઈશ ું, િેઓ જાણી પણ નહીં શકે. 

الَهِذیْنه  بُْوا وه َذه نهْستهْدِرُجُهْم  ِباَٰیَِٰتنها كه   سه
ْيُث  َمِْن   یهْعلهمُْونه ۬   َله  حه

183. અને ખરેખર હ ું િેમને ઢીલ આપી રહ્યો છું, 
તન:શુંક મારી ્ ક્તિ ઘણી જ મજબિૂ છે. 

اُْمِلْ  ْيِدْی  اَِنه   لهُهْم     وه ِتْي   كه  مه

184. શ ું િે લોકોએ િે વાિ પર સહજે પણ 

તવચાર ન કયો કે િેમના તમત્ર (મ હમ્મદ) સહજે 

પણ પાગલ નથી, િે િો ફકિ એક સ્પટટ 

ચેિવણી આપનાર છે. 

لهْم  هوه َكهُرْوا    ا ا  یهتهفه ْ  مه اِحُِبِ   ِجنَهة     َمِْن  ِبصه
ِبْي   نهِذیْر   ُهوهاََِله  اِْن   َمُ

185. અને શ ું િે લોકોએ આકાશો અને િરિીની 
માલલકી અને જે કુંઈ પણ અલ્લાહએ પેદા ક્ ું 
છે, િેમાું ક્યારેય તવચાર ન કયો? અને શ ું 
િેઓએ એ પણ તવચાર ન કયો કે કદાચ િેમનો 
મૌિનો સમય નજીક આવી ગયો, િો પછી 
પયગુંબરની આ ચેિવણી પછી બીજી કુંઈ વાિ 

હોય શકે છે, જેના પર િેઓ ઈમાન લાવે. 

لهْم  هوه لهُكْوِت  ِفْ   یهْنُظُرْوا ا وَِٰت  مه مَٰ  الَسه
ا وهاَْلهْرِض  مه لهقه  وه ُ  خه ْ  ِمْن  اّلَلَٰ هْن   ء    َشه ا  وه
هْن  عهسَٰ   هبه  قهدِ  یَهُكْونه  ا لُُهْم    اقَْته   اهجه
ِدیْث    فهِباهَیِ  ه   حه  یُْؤِمُنْونه  بهْعده
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186. જેને અલ્લાહ િઆલા ગ મરાહ કરી દે િેને 

કોઇ દહદાયિ નથી આપી શકત ું, અને અલ્લાહ 

િઆલા િેઓને િેમની ગ મરાહી માું ભટકિા 
છોડી દે છે. 

ْن  ُ  یَُْضِلِل  مه ُرُهْم   لهه     ههاِدیه  فهله  اّلَلَٰ یهذه  وه
 یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم  ِفْ 

187. આ લોકો િમને કયામિ તવશે પછેૂ છે કે 

કયામિ ક્યારે આવશે ? િમે િેમને કહી દો કે 

એ વાિ િો ફતિ મારો પાલનહાર જ જાણે છે, 

િે જ િેને િેના સમય પર જાહરે કરશે, અને િે 

આકાશો અને િરિી પર ઘણો સખિ (દદવસ) 

હશે, િે િમારા પર અચાનક આવી પડશે, િેઓ 

િમને એવી રીિે પછેૂ છે જાણે કે િમે િેની શોિ 

કરી ચકૂ્યા હોય, િમે કહી દો કે િેન ું જ્ઞાન ફકિ 

અલ્લાહને જ છે, પરુંત   ઘણા લોકો નથી 
જાણિા. 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  ةِ  عه اعه هیَهانه  الَسه ا    ا ىهه   ُمْرسَٰ
نَهمها قُْل  ا اِ ْ    ِعْنده  عِلْمُهه َبِ ا َله   ره لَِْيهه   یُجه

ا   ۬ ۬   اََِله  لِوهقِْتهه هُقلهْت   ُهوهر وَِٰت  ِف   ث مَٰ   الَسه
ًة    اََِله  تهاْتِْيُكْم  َله   وهاَْلهْرِض      بهْغته
هنَهكه  یهْسـ هلُْونهكه  ها ِفَ   ك ا    حه ْنهه ا قُْل   عه نَهمه  اِ
ا ِ  ِعْنده  عِلْمُهه َِٰكَنه  اّلَلَٰ ل ْكثهره  وه ه  َله  النَهاِس  ا

 یهْعلهمُْونه 

188. િમે કહી દો કે હ ું પોિે મારા માટે કોઇ 

ફાયદા િેમજ કોઈ ન કસાનનો અતિકાર નથી 
િરાવિો, અલ્લાહ જે કુંઈ ઈચ્છે િે જ થાય છે, 

અને જો હ ું ગેબની વાિો જાણિો હોિ િો ઘણી 
ભલાઈઓ પ્રાપ્િ કરી લેિો, અને મને કઈ પણ 

િકલીફ ન પહોંચિી, હ ું િો ફકિ ચેિવણી 
આપનાર અને શ ભેચ્છક છું, િે લોકો માટે જેઓ 

ઈમાન રાખે છે. 

هْمِلُك  ََله   قُْل  ا نهْفًعا َوهَله  لِنهْفِسْ   ا َرً   اََِله  ضه
ا ٓاءه  مه ُ    شه لهوْ   اّلَلَٰ هعْلهُم  ُكْنُت  وه ْيبه  ا َله  الْغه

۬   ِمنه  ْستهْكثهْرُت   ۬ ْْیِ ۛ ا  الْخه مه ِنه  وه َسه   مه
  ۬ ُء ۛ ْوٓ هنها اِْن   الَسُ بهِشْْی   اََِله  ا   لَِقهْوم   نهِذیْر  َوه
ن   یَُْؤِمُنْونه
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189. િે અલ્લાહ િઆલા જ છે જેણે િમાર ું 
સર્જન એક પ્રાણ વડે ક્ ું અને િેનાથી જ િેના 
માટે પત્ની બનાવી, જેથી િે િેની પાસેથી શાુંતિ 

પ્રાપ્િ કરે, પછી જ્યારે કોઈ પતિ પત્ની સાથે 

ભેગો થયો િો િેને હલક ું ગભગ રહી ગ્ ું, િેણી 
િેને લઇને હરે-ફરે છે, પછી જ્યારે િે ભારે થઇ 

ગ્ ું િો બને્ન પતિ-પત્ની અલ્લાહથી દ આ કરવા 
લાગ્યા, જો ત ું અમને િુંદ રસ્િ સુંિાન આપે િો, 
અમે ખબૂ જ આભારી લોકો માુંથી બની જઈશ ું. 

لهقهُكْم  ُهوهالَهِذْی  ة    نَهْفس   َمِْن  خه َوهاِحده
له  عه ا َوهجه ازهْوجه  ِمْنهه ا    لِیهْسكُنه  هه   اِلهْيهه
ا  فهلهمَها ىهه َشَٰ مهلهْت  تهغه مًْل  حه ِفْيًفا حه   خه
ْت  هثْقهلهْت  فهلهمَها    ِبه     فهمهَره وها ا ه  دَهعه بَهُهمها اّلَلَٰ  ره
ْن  تهْيتهنها لهى ِ الًِحا اَٰ   ِمنه  لَهنهُكْونهَنه  صه

ِكِریْنه   الَشَٰ

190. િો જ્યારે અલ્લાહએ િે બને્નને િુંદ રસ્િ 

બાળક આપ્્ ું િો અલ્લાહએ આપેલી 
વસ્ત ઓમાું િે બને્ન અલ્લાહના ભાગીદારો 
ઠેરાવવા લાગ્યા, અલ્લાહ િઆલા એવી 
વસ્ત ઓથી પતવત્ર છે, જેને આ લોકો શરીક કરી 
રહ્યા છે. 

ىُهمها فهلهمَها   تَٰ الًِحا  اَٰ عهله   صه هٓاءه  لهه   جه ك  ُشره
ا    فِْيمها   ىُهمه تَٰ له   اَٰ ُ  فهتهعَٰ ه  اّلَلَٰ مَ یُْشِرُكْونه  اعه
 

191. શ ું એવા લોકોને શરીક બનાવે છે, જે કોઇ 

પણ વસ્ત ન ું સર્જન નથી કરી શકિા અને િેમન ું 
પોિાન ું જ સર્જન કરવામાું આવ્ ું છે. 

هیُْشِرُكْونه  ا ا ْيـ ًا َوهُهْم  یهْخلُُق  َله  مه  شه
  ؗ  یُْخلهُقْونه

192. અને િેઓ િેમની કોઇ પણ પ્રકારની 
મદદ નથી કરી શકિા અને િે પોિે પોિાની 
મદદ કરી શકે છે. 

  نهْصًرا َوهَله   لهُهْم  یهْستهِطْيُعْونه  وهَله 
ُهْم   یهْنُصُرْونه  اهنُْفسه

193. અને જો િમે િેમને દહદાયિ િરફ 

બોલાવો, િો િેઓ િમાર ું અન સરણ નદહ કરે, 

િમે િેમને બોલાવો અથવા ચપૂ રહો, િમારા 
માટે બને્ન એક જ વાિ છે. 

اِْن  ی اِله  تهْدُعْوُهْم  وه   یهتَهِبُعْوُكْم    َله  الُْهدَٰ
وهٓاء   ْوُتمُْوُهْم  عهلهْيُكْم  سه هْم  اهدهعه هنُْتْم  ا   ا

اِمُتْونه   صه
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194. ખરેખર અલ્લાહને છોડીને જેની બુંદગી 
િમે કરો છો, િેઓ પણ િમારા જેવા જ બુંદાઓ 

છે, જો િમે િમારા (વચનમાું) સાચા હોવ િો 
જરૂરી છે કે જ્યારે િમે િેમને પોકારો િો િેઓ 

િેનો જવાબ આપે. 

ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   ِعبهاد   اّلَلَٰ
هْمثهالُُكْم    فهلْیهْستهِجیْبهْوا فهادُْعْوُهْم  ا

ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  لهُكْم   صَٰ

195. શ ું િેઓના પગ છે જેનાથી િેઓ ચાલિા 
હોય અથવા િેઓના હાથ છે જેનાથી િેઓ કોઇ 

વસ્ત ઓને પકડી શકે, અથવા િેઓની આંખો છે 

જેનાથી િેઓ જોિા હોય, અથવા િેઓના કાન 

છે જેનાથી િેઓ સાુંભળિા હોય, િમે કહી દો કે 

િમે પોિાના દરેક પજૂ્યોને બોલાવી લો, અને 

માર ું જે કુંઈ બગાડી શકિા હોય, બગાડી 
બિાવો, અને મને ઢીલ પણ ન આપો. 

هلهُهْم  هْرُجل   ا هْم   ا  ؗ ِبهه  یَهمُْشْونه  ا هیْد   لهُهْم  ا   ا
ا  ؗ  یَهْبِطُشْونه  هْم   ِبهه هْعُي   لهُهْم  ا  یَُْبِصُرْونه  ا

ا  ؗ  هْم   ِبهه ذهان   لهُهْم  ا ا    یَهْسمهُعْونه  اَٰ   قُِل   ِبهه
هٓاءهُكْم  ادُْعْوا ك  فهله  ِكْيُدْوِن  ثَُمه  ُشره

 ُتْنِظُرْوِن 

196. મારો દોસ્િ િો અલ્લાહ જ છે, જેણે આ 

દકિાબ ઉિારી છે અને િે જ સદાચારી લોકોની 
દેખરેખ રાખનાર છે. 

ه  اَِنه  ِلَِ   ُ  وه له  الَهِذْی  اّلَلَٰ  الِْكتَٰبه  ؗ  نهَزه
َله  یهتهوه لِِحْيه  وهُهوه  الَصَٰ

197. અને િમે જે લોકોની પણ અલ્લાહને 

છોડીને બુંદગી કરો છો, િેઓ િમારી કુંઈ પણ 

મદદ નથી કરી શકિા અને ન િો િે પોિાની 
મદદ કરી શકે છે. 

الَهِذیْنه   َله  دُْونِه   ِمْن  تهْدُعْونه  وه
ْونه  ُكْم  یهْستهِطْيعه ُهْم  وهَله   نهْصره هنُْفسه   ا
 یهْنُصُرْونه 

198. પરુંત   જો િેઓને દહદાયિ િરફ બોલાવો, 
િો િેઓ િમારી વાિ સાુંભળી પણ નથી 
શકિા, િમને એવ ું લાગે છે કે િેઓ િમારી 
િરફ ધ્યાનથી જોઈ રહ્યા છે, જો કે ખરેખર 

િેઓ કઈ પણ જોિા નથી. 

اِْن  ی اِله  تهْدُعْوُهْم  وه  یهْسمهُعْوا    َله  الُْهدَٰ
ىُهْم    َله  وهُهْم  اِلهْيكه  یهْنُظُرْونه  وهتهرَٰ
 یُْبِصُرْونه 
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199. િમે દરગ જર કરો, સત્કાયગની તશક્ષા 
આપો, અને અજાણ લોકોથી અળગા રહો. 

ْفوهوهاُْمرْ  ُخذِ  هْعِرْض  ِبالُْعْرِف  الْعه ا ِن  وه  عه
ِهِلْيه   الْجَٰ

200. અને જો િમને કોઇ ખરાબ તવચાર શેિાન 

િરફથી આવવા લાગે િો, અલ્લાહન ું શરણ 

માુંગી લો, તન:શુંક િે દરેક વસ્ત ને 

સાુંભળવાવાળો અને સારી રીિે જાણવવાળો છે. 

ا اَِمه نَهكه  وه ِن  ِمنه  یهَْنهغه ْيطَٰ   نهْزغ   الَشه
ِ    فهاْستهِعذْ  نَهه    ِباّلَلَٰ ِمْيع   اِ  عهِلْيم   سه

201. તન:શુંક જે લોકો અલ્લાહથી ડરે છે, જ્યારે 

િેમને કોઈ શેિાની વસ્વસો આવી પણ જાય િો 
આશ્ચયગચદકિ બની જાય છે, અને િરિ જ 

સાચી વાિ િાળવી લે છે. 

تَهقهْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُهْم  اِذها ا َسه ى ِف   مه ٓ   َمِنه  طَٰ
ِن  ْيطَٰ َكهُرْوا الَشه  ُهْم  فهاِذها تهذه
 َمُْبِصُرْونه  

202. અને જે લોકો શેિાનોની વાિ માને છે, િે 

િેઓને પથભ્રટટિામાું ખેંચી જાય છે, બસ ! 

િેઓ છોડિા નથી. 

نُُهْم  ْونهُهْم  وهاِْخوها َِ  ِف  یهمَُدُ  َله  ثَُمه  الْغه
 یُْقِصُرْونه 

203. અને જ્યારે િમે િેમની સામે કોઈ 

મ અત્જઝો ન લાવયા િો કહવેા લાગ ેછે કે િમે 

કોઈ મ અત્જઝો કેમ ન લાવયા? િમે િેમને કહી 
દો, હ ું િો ફતિ એ વાિન ું જ અન સરણ કર ું છું, 
જે મારા પાલનહાર િરફથી મારા પર વહી 
કરવામાું આવે છે, આ િમારા પાલનહાર 

િરફથી સ્પટટ પ રાવા છે, અને દહદાયિ અને 

રહમેિ છે, િે લોકો માટે જેઓ ઈમાન લાવે છે. 

اِذها   لهْو َله  قهالُْوا  ِباَٰیهة   تِِهْم تهاْ  لهْم  وه
ا    نَهمها   قُْل   اْجتهبهیْتههه هتَهِبعُ  اِ ا ا َه  یُْوحَٰ   مه   اِله

ْ    ِمْن  َبِ ا  َره ذه ٓاى ِرُ  هَٰ بَُِكْم  ِمْن  بهصه  وهُهًدی َره
ْحمهة    یَُْؤِمُنْونه  لَِقهْوم    وهره

204. અને જ્યારે ક રઆન પઢવામાું આવે િો 
િેને ધ્યાનથી સાુંભળો અને ચપૂ રહો, કદાચ 

િમારા પર રહમે કરવામાું આવે. 

اِذها ُن  قُِرئه  وه   لهه   فهاْستهِمُعْوا الُْقْراَٰ
هنِْصُتْوا ا لَهُكْم  وه مُْونه  لهعه  ُتْرحه
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205. અને હ ે(નબી) ! પોિાના પાલનહારને 

સવાર સાુંજ પોિાના દદલમાું આજીજી સાથે 

અને ડરિા ડરિા અને ઊંચા અવાજ કરિા 
િીમા અવાજે યાદ કરિા રહો, અને બેદરકાર 

લોકો માુંથી ન બની જશો. 

ُكرْ  بَهكه  وهاذْ عًا َوهِخْيفهًة   نهْفِسكه  ِفْ  َره َرُ تهضه
ْهرِ  َوهدُْونه    ِبالُْغُدوَِ  الْقهْوِل  ِمنه  الْجه

اِل  ِفِلْيه  َمِنه  تهُكْن  وهَله  وهاَْلَٰصه  الْغَٰ

206. તન:શુંક જે લોકો (ફદરશ્િાઓ) િારા 
પાલનહારની નજીક છે, િે િેની બુંદગી 
કરવામાું ઘમુંડ નથી કરિા, અને િેની 
પતવત્રિા બયાન કરે છે અને િેને તસજદો કરે 

છે. 

بَِكه  ِعْنده  الَهِذیْنه  اَِنه  ْونه  َله  ره   یهْستهْكَِبُ
ْن  ُحْونهه   ِعبهادهتِه   عه بَِ یُسه لهه   وه   وه

ن۩   یهْسُجُدْونه
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અલ અન્ફાલ الأنفال 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِِۡسِم ٱَّلله

1. આ લોકો િમને અન્ફાલ (્ દ્ધ પછી મળેલો 
માલ) તવશે સવાલ કરે છે, િમે કહી દો કે આ 

માલ િો અલ્લાહ અને િેના પયગુંબર માટે છે, 

બસ િમે અલ્લાહથી ડરો અને પોિાના 
અંદરોઅંદરના સુંબુંિોને સ િારો અને અલ્લાહ 

િઆલા અને િેના પયગુંબરન ું અન સરણ કરો, 
જો િમે મોતમન હોય. 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  اِل    عه   اَْلهنْفهاُل  قُِل   اَْلهنْفه
 ِ ُسْوِل    ّلِلََٰ الَره ه  فهاتَهُقوا  وه اهْصلُِحْوا اّلَلَٰ  وه
هِطْيُعوا بهیِْنكُْم  ذهاته  ا ه  وه ُسْولهه    اّلَلَٰ   اِْن  وهره
 َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم 

2. સાચા મોતમન િો એ લોકો છે કે જ્યારે 

િેમની સામે અલ્લાહ િઆલાના નામનો લઝકર 

કરવામાું આવે િો િેઓના હૃદય ધ્ર જી ઉઠે છે 

અને જ્યારે અલ્લાહ િઆલાની આયિો િેમની 
સમક્ષ પઢી સુંભળાવવામાું આવે છે િો િેઓના 
ઈમાન વિી જાય છે અને િે લોકો પોિાના 
પાલનહાર પર ભરોસો કરે છે. 

نَهمها ِكره  اِذها ِذیْنه الَه  الْمُْؤِمُنْونه  اِ ُ  ذُ  اّلَلَٰ
اِذها قُلُْوبُُهْم  وهِجلهْت  ْ  ُتِليهْت  وه  عهلههْْیِ
یَُٰته   بَِِهْم  اِیْمهانًا َوهعهلَٰ  زهادهْتُهْم  اَٰ   ره

َهلُْونه ۬    یهتهوهك

3. જેઓ નમાઝ કાયમ કરે છે અને જે કુંઈ માલ 

અમે િેમને આપી રાખ્યો છે, િેમાુંથી ખચગ 
(દાન) કરે છે. 

َٰوةه  یُِقْيمُْونه  الَهِذیْنه  ل ِممَها الَصه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  ره
 یُْنِفُقْونه  

4. આ લોકો જ સાચા મોતમન છે, િેઓ માટે 

િેમના પાલનહાર પાસે ઊંચા દરજ્જા છે, િથા 
માફી અને ઇજજિવાળી રોજી છે. 

َٰٓى ِكه  ا    الْمُْؤِمُنْونه  ُهُم  اُول َقً  لهُهْم   حه
ت   بَِِهْم  ِعْنده  دهرهجَٰ غْ  ره مه ة  َوهِرْزق  وه   ِفره
 كهِریْم   
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5. જેવ ું કે િમારા પાલનહારે િમને િમારા 
ઘરેથી (બદરના ્ દ્ધ વખિે) સત્ય કામ માટે 

તનકાળયા હિા, (મ સલમાનોએ પણ આ રીિે જ 

તનકળવાન ું હત ું) જો કે મોતમન લોકોન ું એક 

જૂથને િે પસુંદ ન હત ું. 

كه  كهمها   جه هْخره بَُكه  ا ْ  ره َقِ  بهیِْتكه  ِمنٌۢ   ِبالْحه
اَِنه   لهكَِٰرُهْونه   الْمُْؤِمِنْيه  َمِنه  فهِریًْقا وه

6. િેઓ િમારી સાથે સત્ય તવશે ઝઘડો કરી 
રહ્યાું હિા જો કે સત્ય િો જાહરે થઈ ગ્ ું હત ું, 
(િેમની ક્સ્થતિ એવી હિી) જેવી કે િેમને મતૃ્્  
િરફ હાકવામાું આવી રહ્યા હોય અને િેઓ 

મૌિને જોઇ રહ્યા હોય. 

اِدلُْونهكه  َقِ  ِف  یُجه ا الْحه ه  بهْعده مه هنَهمها تهبهَيه ها  ك
اقُْونه   یهْنُظُرْونه   وهُهْم  الْمهْوِت  اِله  یُسه

7. અને જ્યારે અલ્લાહ િઆલાએ િમને વચન 

આપ્્ ું હત ું કે બને્ન જૂથ માુંથી એક જૂથ િમાર ું 
હશે, અને િમારી ઈચ્છા એવી હિી કે હતથયાર 

વગરન ું જૂથ િમારા હાથમાું આવી જાય, જ્યારે 

કે અલ્લાહની ઈચ્છા એવી હિી કે પોિાના 
આદેશો દ્વારા સત્યને સત્ય કરી બિાવે, અને 

કાદફરોને જડ જ કાપી નાખે. 

اِذْ  ُ  یهِعُدُكُم  وه ی اّلَلَٰ ٓاى ِفهتهْيِ  اِْحده   الَطه
ا هنَههه تهوهدَُْونه  لهُكْم  ا هَنه  وه ْْیه  ا   ذهاِت  غه

ْوكهةِ  یُِریُْد   لهُكْم  تهُكْوُن  الَشه ُ  وه هْن  اّلَلَٰ   ا
َقه  یَُِحَقه  ِته   الْحه عه  ِبكهلِمَٰ یهْقطه  دهاِبره  وه

 الْكَِٰفِریْنه  

8. જેથી સત્યન ું સત્ય હોવ ું અને અસત્યન ું 
અસત્ય હોવ ું સાલબિ કરી દે, ભલેને આ 

અપરાિીઓ પસુંદ ન કરે. 

َقه  لُِيِحَقه  یُْبِطله  الْحه لهوْ  الْبهاِطله  وه ِرهه  وه   كه
 الْمُْجِرُمْونه  

9. (િે સમયને યાદ કરો) જ્યારે કે િમે પોિાના 
પાલનહાર સામે ફદરયાદ કરી રહ્યા હિા, પછી 
અલ્લાહ િઆલાએ િમારી (ફદરયાદ) સાુંભળી 
લીિી, કે હ ું સિિ એક હજાર ફદરશ્િાઓ વડે 

િમારી મદદ કરીશ. 

بَهُكْم  تهْستهِغیْثُْونه  اِذْ  ابه  ره   لهُكْم  فهاْستهجه
 ْ هَنِ ُكْم  ا كهةِ  نه مَِ  ِباهلْف   ُمِمَدُ َٰٓى ِ  الْمهل

 ُمْرِدفِْيه 
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10. આ વાિ અલ્લાહએ િમને ફતિ એટલા 
માટે જણાવી દીિી કે િમે ખ શ થઈ જાવ, અને 

િમારા દદલને શાુંતિ મળે, નદહ િો મદદ િો 
ફતિ અલ્લાહ િરફથી હોય છે, ખરેખર અલ્લાહ 

ઝબરદસ્િ અને દહકમિવાળો છે. 

ا مه لههُ  وه عه ُ  جه ی اََِله  اّلَلَٰ َنه  بُْشرَٰ لِتهْطمهى ِ  ِبه   وه
ا  قُلُْوبُُكْم    مه ِ    ِعْندِ  ِمْن  اََِله  النَهْصرُ  وه   اّلَلَٰ

ه  اَِنه  ِزیْز   اّلَلَٰ ن  عه ِكْيم   حه

11. (િે સમયને યાદ કરો) જ્યારે અલ્લાહ 

િઆલાએ િમારો ભય દૂર કરવા માટે િમારા 
પર ઉંઘ ઉિારી અને આકાશ માુંથી િમારા પર 

વરસાદ મોકલ્યો જેથી િમને પાક કરી દે, અને 

િમારામાું શેિાની ગુંદકીને નટટ કરી દે, અને 

િમારા દદલોને મજબિૂ બનાવી દે, અને 

િમારા પગને જમાવી દે. 

ْيُكُم  اِذْ  َشِ اسه  یُغه نهةً  النَُعه   َمِْنهُ  اهمه
ُِل  َ یَُنه مهٓاءِ  َمِنه  عهلهْيُكْم  وه  مهٓاءً  الَسه

ُكْم  ره َهِ یُْذِهبه  ِبه   لَُِيطه ْنُكْم  وه  ِرْجزه  عه
ِن  ْيطَٰ ِبطه  الَشه ْ لِْیه ته   قُلُْوِبكُْم  عهلَٰ  وه یُثهبَِ  وه

امه   ِبهِ   اَْلهقْده

12. (િે સમયને યાદ કરો) જ્યારે િમારો 
પાલનહાર ફદરશ્િાઓને આદેશ આપી રહ્યો 
હિો કે હ ું િમારી સાથે છું, એટલા માટે 

મ સલમાનોના કદમ જમાવી રાખો, હમણાું જ હ ું 
કાદફરોના દદલોમાું ભય નાખી દઇશ, િો િમે 

િેમની ગરદનો પર અને દરેક સાુંિાઓ પર 

પ્રહાર કરો. 

بَُكه  یُْوِحْ  اِذْ  كهةِ  اِله  ره َٰٓى ِ ْ  الْمهل هَنِ كُْم  ا عه  مه
ُنْوا    الَهِذیْنه  فهثهَبُِتوا مه اُلِْقْ   اَٰ   قُلُْوِب  ِفْ   سه
ْعبه  كهفهُروا الَهِذیْنه   فهْوقه  فهاْضِربُْوا الَرُ

ْ  وهاْضِربُْوا اَْلهْعنهاِق   بهنهان    كَُله  ِمْٰنُ

13. આ િે વાિની સજા છે કે િેઓએ અલ્લાહ 

અને િેના પયગુંબરનો તવરોિ કયો અને જે 

અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરનો તવરોિ કરશે 

િો અલ્લાહ િઆલા આવા લોકોને સખિ સજા 

આપનાર છે. 

لِكه  َهُهْم  ذَٰ ٓاقَُوا ِباهن ه  شه ُسْولهه     اّلَلَٰ ْن   وهره مه   وه
ه  اقِِق یَُشه  ُسْولهه   اّلَلَٰ ه  فهاَِنه  وهره ِدیُْد  اّلَلَٰ  شه

 الِْعقهاِب 
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14. (અને કાદફરોને કહ્ ું) હવે આ સજાનો 
(સ્વાદ) ચાખો અને જાણી લો કે કાદફરો માટે 

જહન્નમનો અઝાબ નક્કી જ છે. 

لِكُْم  هَنه  فهُذْوقُْوهُ  ذَٰ ا ابه  لِلْكَِٰفِریْنه  وه   عهذه
 النَهاِر 

15. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે ્ દ્ધના 
મેદાનમાું કાદફરો સામે આવી જાવ િો ક્યારેય 

પીઠ બિાવી ન ભાગશો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  الَهِذیْنه  لهِقیُْتُم  اِذها اَٰ
 اَْلهدْبهاره   ُتوهلَُْوُهُم  فهله  زهْحًفا كهفهُرْوا

16. અને જે વયક્તિ િે સમયે પીઠ બિાવી 
ભાગશે, પરુંત   હાું જે લડાઇ માટે કોઇ ્ ક્તિ કરી 
રહ્યો હોય અથવા જે (પોિાના) જૂથ િરફ શરણ 

ઇચ્છિો હોય, િેના માટે છૂટ છે, િે વગર જે 

કોઇ પણ આવ ું કરશે િેના પર અલ્લાહનો 
ગ સ્સો ઉિરશે અને િેન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ હશે, િે 

ઘણી જ ખરાબ જગ્યા છે. 

ْن  مه ذ   یَُوهلَِِهْم  وه ى ِ ه    یهْومه فًامُ  اََِله  دُبُره َرِ  تهحه
هوْ  لَِِقتهال   ًزا ا َيِ   بهٓاءه  فهقهْد  فِئهة   اِلَٰ  ُمتهحه
ب   ِ  َمِنه  ِبغهضه ىهُ   اّلَلَٰ اْوَٰ مه نَهُم    وه هه   جه
ِبْئسه   الْمهِصْْیُ  وه

17. (બદરના મેદાનમાું) કાદફરોને િમે કિલ 

નથી કયાગ, પરુંત   િે લોકોને અલ્લાહ િઆલાએ 

િેમન ું કિલ ક્ ું હત ું, અને જ્યારે િમે (કાદફરો 
િરફ રેિીની) મ ઠ્ઠી નાખી હિી, િો િે િમે નદહ 

પરુંત   અલ્લાહએ ફેંકી હિી, અને આવ ું એટલા 
માટે કે અલ્લાહ િઆલા પોિાના િરફથી 
મોતમનોને એક સારી કસોટી માુંથી પસાર કરે, 

ખરેખર અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ 

સાુંભળવાવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

َِٰكَنه  تهْقُتلُْوُهْم  فهلهْم  ل ه  وه ا قهتهلهُهْم  اّلَلَٰ مه   وه
ْيته  ْيته  اِذْ  رهمه َِٰكَنه  رهمه ل ه  وه   رهمَٰ    اّلَلَٰ
لِیُبِْله  ءً  ِمْنهُ  الْمُْؤِمِنْيه  وه ًنا    بهاَله سه  اَِنه   حه
ه  ِمْيع   اّلَلَٰ  عهِلْيم   سه

18. આ વાિ િો િમારી સાથે થઈ અને ખરેખર 

અલ્લાહ િઆલા કાદફરોની ્ ક્તિને નબળી 
કરવાની હિી. 

لِكُْم  هَنه  ذَٰ ا ه  وه الْكَِٰفِریْنه   كهْيدِ  ُمْوِهُن  اّلَلَٰ
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19. (મક્કાના લોકો) જો િમે લોકો ફેંસલો જ 

ઇચ્છિા હોય િો િે ફેંસલો િમારી સામે જ છે, 

અને જો અળગા રહો િો આ િમારા માટે ઉત્તમ 

છે, અને જો િમે ફરી િે જ કાયગ કરશો િો અમે 

પણ ફરી િે જ કરીશ ું અને િમારી એકિા િમને 

કુંઈ પણ ફાયદો નહીં પહોંચાડી શકે, ભલેને 

કેટલીય પ્રબળ હોય અને ખરેખર વાિ એવી છે 

કે અલ્લાહ િઆલા ઈમાનવાળાઓની સાથે છે. 

ٓاءهُكُم  فهقهْد  تهْستهْفِتُحْوا اِْن    الْفهْتُح    جه
اِْن  ْْی   تهنْتهُهْوا وه اِْن   لَهُكْم    فهُهوهخه  تهُعْودُْوا وه
لهْن   نهُعْد    ْنُكْم  ُتْغِنه  وه ْيـ ًا   فِئهُتُكْم  عه شه
لهوْ  ْت    َوه هَنه   كهثُره ا ه  وه ن  مهعه  اّلَلَٰ  الْمُْؤِمِنْيه

20. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરન ું ઇિાઅિ (અન સરણ) કરો, અને 

સાુંભળવા-જાણવા છિાું અને િેમની 
અવગણના ન કરો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هِطْيُعوا اَٰ ه  ا ُسْولهه   اّلَلَٰ  وهره
لَهْوا وهَله  ْنهُ  تهوه هنُْتْم   عه ا  تهْسمهُعْونه ۬   وه

21. અને િમે િે લોકો જેવા ન થઇ જાવ, જે 

લોકો દાવો િો કરે છે કે અમે સાુંભળી લીધ ું જો કે 

િેઓ સાુંભળિા નથી. 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  ِمْعنها قهالُْوا ك  وهُهْم  سه
 یهْسمهُعْونه  َله 

22. તન:શુંક સર્જન માુંથી સૌથી ખરાબ જાનવર 

અલ્લાહની નજીક િે લોકો છે, જેઓ બહરેા છે 

અને મ ૂુંગા છે, અને બ દ્ધદ્ધનો ઉપયોગ કરિા 
નથી. 

َره  اَِنه  وهٓاَبِ  شه ِ  ِعْنده  الَده َمُ  اّلَلَٰ  الُْبْكُم  الَصُ
 یهْعِقلُْونه  َله  الَهِذیْنه 

23. અને જો અલ્લાહ િઆલા િેમનામાું સહજે 

પણ ભલાઈ જોિો િો િેઓને સાુંભળવાની 
સદબ દ્ધદ્ધ આપી દેિ અને જો િેઓને સદબ દ્ધદ્ધ 

આપી પણ દે, િો પણ િેઓ લાપરવાહી અને 

અવગણના કરી ફરી જિા. 

لهوْ  ُ  عهِلمه  وه ْ  اّلَلَٰ ا فهِْْیِ ْْیً ُهْم    خه هْسمهعه   ََله
لهوْ  ُهْم  وه هْسمهعه  َمُْعِرُضْونه   وهُهْم  لهتهوهلَهْوا  ا
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24. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમે અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરન ું કહવે  ું માનો, જ્યારે પયગુંબર 

િમને જીવન પ્રદાન કરિી વસ્ત  િરફ બોલાવે, 

અને જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા માનવી અને 

િેના દદલની વચ્ચે પડદો બની જાય છે અને 

ખરેખર િમને અલ્લાહ પાસે જ ભેગા થવાન ું છે. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ِ   اْستهِجیُْبْوا اَٰ   ّلِلََٰ
ُسْوِل  لِلَره ُكْم   اِذها وه   یُْحِیْيُكْم    لِمها دهعها
ا هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا   الْمهْرءِ  بهْيه  یهُحْوُل  اّلَلَٰ
هنَهه    وهقهلِْبه   ا ُرْونه  اِلهْيهِ  وه  ُتْحشه

25. અને િમે એવા ઉપદ્રવથી બચો, કે જેની 
આફિ તવશેર્ િે જ લોકો માટે નહીં હોય, જેમણે 
િમારા માુંથી પાપ કયાગ હોય અને જાણી લો કે 

અલ્લાહ સખિ સજા આપનાર છે. 

تَهُقْوا ا ه  ََله  فِتْنهةً  وه َ لهمُْوا الَهِذیْنه  ُتِصْيبه   ظه
ًة    ِمْنُكْم  ٓاَصه ا  خه هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا ِدیُْد  اّلَلَٰ  شه
 الِْعقهاِب 

26. (અને િે પદરક્સ્થતિને યાદ કરો) જ્યારે િમે 

િરિી પર ઓછા હિા, તનબગળ ગણાિા હિા, એ 

ભયમાું રહિેા હિા કે િમને લોકો લ ૂુંટી ન લે, 
િો અલ્લાહએ િમને રહવેા માટે જગ્યા આપી 
અને િમને પોિાની મદદ વડે શક્તિ આપી 
અને િમને ખાવા માટે ઉત્તમ વસ્ત ઓ આપી 
જેથી િમે આભાર વયતિ કરો. 

ا ُكُرْو  هنُْتْم  اِذْ  وهاذْ ُفْونه  قهِلْيل   ا   َمُْستهْضعه
افُْونه  اَْلهْرِض  ِف  هْن  تهخه فهُكُم  ا َطه   یَهتهخه

ىكُْم  النَهاُس  ُكْم  فهاَٰوَٰ هیَهده ا  ِبنهْصِره   وه
زهقهُكْم  ِت  َمِنه  وهره یَِبَٰ لَهُكْم  الَطه   لهعه
 تهْشكُُرْونه 

27. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમે અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબર (ના અતિકારો)ને જાણવા છિાું િેમાું 
લખયાનિ ન કરો અને ન િો પોિાની 
અમાનિોમાું લખયાનિ કરો. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ه  تهُخْونُوا َله  اَٰ   اّلَلَٰ
ُسْوله  ا وهالَره تهُخْونُْو  همَٰنَِٰتكُْم  وه هنُْتْم   ا ا  وه
 تهْعلهمُْونه 

28. અને િમે િે વાિને જાણી લો કે િમાર ું િન 

અને િમારી સુંિાન એક કસોટી છે અને િે 

વાિને પણ જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા પાસે 

પ ટકળ બદલો છે. 

هنَهمها   وهاعْلهمُْو ا هْموهالُُكْم  ا ُكْم  ا دُ اهْوَله   فِتْنهة     وه
هَنه  ا ه  وه ه    اّلَلَٰ ن  اهْجر   ِعْنده ِظْيم   عه
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29. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જો િમે અલ્લાહથી 
ડરિા રહશેો િો, અલ્લાહ િઆલા િમને એક 

ફેંસલો કરવાની શક્તિ આપશે અને િમારાથી 
િમારા પાપોને દૂર કરી દેશે અને િમને માફ 

કરી દેશે અને અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ કૃપાળુ 

છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ه  تهَتهُقوا اِْن  اَٰ ْل  اّلَلَٰ  یهْجعه
رْ  لَهُكْم  یُكهَفِ ْنُكْم  فُْرقهانًا َوه اَٰتِكُْم  عه َيِ   سه

یهْغِفرْ  ُ   لهُكْم    وه ِظْيِم  الْفهْضِل  ذُو  وهاّلَلَٰ الْعه
 

30. (હ ેનબી ! િે સમયને પણ યાદ કરો) જ્યારે 

કાદફરો િમારા માટે છપી ્ ક્તિઓ તવચારી 
રહ્યા હિા, કે િમને કેદી બનાવી લે, અથવા 
િમને કિલ કરી દે અથવા િમને દેશતનકાલ 

કરી દે, િેઓ પણ પોિાની ્ ક્તિ કરી રહ્યા હિા 
અને અલ્લાહ પોિાની ્ ક્તિ કરી રહ્યો હિો 
અને સૌથી વિારે મજબિૂ ્ ક્તિ કરનાર 

અલ્લાહ જ છે. 

اِذْ    لُِيثِْبُتْوكه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ِبكه  یهمْكُرُ  وه
هوْ  هوْ  یهْقُتلُْوكه  ا یهمْكُُرْونه   یُْخِرُجْوكه    ا   وه

یهمْكُرُ  ُ    وه ُ   اّلَلَٰ ْْیُ  وهاّلَلَٰ ِكِریْنه  خه  الْمَٰ

31. અને જ્યારે િેઓની સમક્ષ અમારી 
આયિોન ું વણગન કરવામાું આવે છે િો કહ ેછે કે 

અમે સાુંભળી લીધ ું, જો અમે ઇચ્છીએ િો િેના 
જેવ ું જ અમે પણ કહી બિાવીએ, આ િો કુંઈ 

પણ નથી, આ િો ફકિ પવૂગજોની ઘડેલી વાિો 
છે. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَٰتُنها عهلههْْیِ ِمْعنها قهْد  قهالُْوا اَٰ  سه
ٓاءُ  لهوْ  ا     ِمثْله  لهُقلْنها  نهشه ذه ا   اِْن   هَٰ ذه  اََِله   هَٰ

اِطْْیُ  لِْيه  اهسه  اَْلهَوه

32. અને (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

કાદફરોએ કહ્ ું હત ું કે હ ેઅલ્લાહ ! જો આ જ 

(દીન) સાચો છે, જે િારા િરફથી છે, િો ત ું 
અમારા પર આકાશ માુંથી પથ્થરોનો વરસાદ 

વરસાવી બિાવ, અથવા અમારા પર કોઈ 

દ િઃખદાયી અઝાબ ઉિાર. 

اِذْ  هانه  اِْن  اللََُٰهَمه  قهالُوا وه ا ك ذه َقه  هَٰ   ُهوهالْحه
ةً  عهلهیْنها فهاهْمِطرْ  ِعْنِدكه  ِمْن  اره   َمِنه  ِحجه

مهٓاءِ  هوِ  الَسه اب   اْئتِنها ا ذه هلِْيم   ِبعه  ا
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33. જો કે આવ ું કરવ ું બરોબર નથી કે અલ્લાહ 

િેઓને અઝાબ આપે અને િમે િેમની વચ્ચે 
હાજર હોય, અને ન િો એવ ું કરવ ું ઠીક હત ું કે 

એવા લોકોને અઝાબ આપે જેઓ ઇક્સ્િગ્ફાર 

કરી રહ્યા હોય. 

ا مه هانه  وه ُ  ك بهُهْم  اّلَلَٰ َذِ هنْته  لُِيعه ا ْ    وه   فهِْْیِ
ا مه هانه  وه ُ  ك بهُهْم  اّلَلَٰ َذِ  وهُهْم  ُمعه

 یهْستهْغِفُرْونه 

34. અને અલ્લાહ િેમને અઝાબ કેમ ન આપે 

જે લોકો બીજાને મક્સ્જદે હરામમાું પ્રવેશ 

આપવાથી રોકે છે, િેઓ મક્સ્જદના જવાબદાર 

નથી, િેના જવાબદાર િે લોકો જ બની શકે છે, 

જેઓ પરહજેગાર હોય. પરુંત   િેમના માુંથી 
ઘણા લોકો આ વાિનો સ્વીકાર નથી કરિા. 

ا مه هََله  لهُهْم  وه بهُهُم  ا َذِ ُ  یُعه   وهُهْم  اّلَلَٰ
ْونه  ِن  یهُصَدُ اِم  الْمهْسِجدِ  عه ره ا الْحه مه   وه
ا هانُْو  ه     ك هْولِيهٓاءه هْولِيهٓاُؤه    اِْن   ا  اََِله  ا

َِٰكَنه  الْمَُتهُقْونه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه یهْعلهمُْونه   َله  ا
 

35. અને િેઓની નમાઝ કઅબા પાસે ફકિ એ 

હિી કે સીટીઓ મારવી અને િાળીઓ પાડવી, 
િો લો હવે (બદરમાું) પોિાના ઇન્કારના કારણે 
આ અઝાબનો સ્વાદ ચાખો. 

مه  هانه  اوه ُتُهْم  ك له  اََِله  الْبهْيِت  ِعْنده  صه
ابه  فهُذْوقُوا  ُمكهٓاًء َوهتهْصِدیهًة    ذه  ِبمها الْعه

 تهْكُفُرْونه  ُكنُْتْم 

36. તન:શુંક આ કાદફરો એટલા માટે પોિાન ું િન 

ખચગ કરે છે કે લોકોને અલ્લાહના માગગથી રોકે, 

અને હજ  લોકો પોિાના િનને ખચગ કરિા જ 

રહશેે, પછી િે િન િેઓ માટે તનરાશાન ું કારણ 

બની જશે. પછી િેઓ હારી જશે અને કાદફરોને 

જહન્નમ િરફ ભેગા કરવામાું આવશે. 

هْموهالهُهْم  یُْنِفُقْونه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه    ا
ْوا ْن  لِيهُصَدُ ِبْيِل  عه ِ    سه ا  اّلَلَٰ یُْنِفُقْونههه  فهسه

ْ  تهُكْوُن  ثَُمه  ةً  عهلههْْیِ ْسره ۬   ثَُمه  حه   یُْغلهُبْونه  
الَهِذیْنه  ا وه نَهمه  اِلَٰ  كهفهُرْو  هه  جه

ُرْونه    یُْحشه

37. જેથી અલ્લાહ િઆલા પાકને નાપાકથી 
અલગ કરી દે   પછી નાપાકને એકબીજા પર 

મકૂી ઢગલો કરી દે, પછી િે ઢગલાને 

જહન્નમમાું નાખી દે, આવા લોકો જ ખરેખર 

ન કસાન ઉઠવવાવાળા છે. 

ُ  لِيهِمْيزه  بِ  اّلَلَٰ ِب  ِمنه  ْيثه الْخه َيِ   الَطه
له  یهْجعه ِبْيثه  وه ه   الْخه   بهْعض   عهلَٰ  بهْعضه
ُكمهه   ْ ِمْيًعا فهْیه لهه   جه نَهمه    ِفْ  فهيهْجعه هه   جه
َٰٓى ِكه  ن  ُهُم  اُول ِسُرْونه  الْخَٰ
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38. (હ ેનબી !) િે કાદફરોને કહી દો, જો િે લોકો 
સ િારો કરી લેશે િો િેમના પાછળના ગ નાહ 

માફ કરી દેવામાું આવશે, અને જો િેઓ 

પોિાના િરીકા પર જ રહશેે િો પાછળના 
લોકોની જે સ ન્નિ ચાલી રહી છે (િે પ્રમાણે જ 

િેમની સાથે પણ કરવામાું આવશે). 

َهِذیْنه  قُْل  ا لَِل   یُْغفهرْ  یَهنْتهُهْوا اِْن  كهفهُرْو 
ا لهُهْم  لهفه    قهْد  َمه اِْن   سه   فهقهْد  یَهُعْودُْوا وه
ْت  لِْيه ا ُسنَهُت  مهضه  َْلهَوه

39. અને િમે ત્યાું સ િી ત્જહાદ કરો જ્યાું સ િી 
દફિનો બાકી ન રહ,ે અને દીન સુંપણૂગ 
અલ્લાહનો થઈ જાય, અને જો િેઓ પોિાનો 
સ િારો કરી લે િો અલ્લાહ િઆલા િે કાયોને 

ખબૂ જ સારી રીિે જાણે છે. 

َتَٰ  وهقهاتِلُْوُهْم  یهُكْونه فِتْنهة   تهُكْونه  َله  حه  َوه
یُْن  ِ    كُلَُه   الَدِ ْوا فهاِِن   ّلِلََٰ نْتههه ه  فهاَِنه  ا  ِبمها اّلَلَٰ
 بهِصْْی   یهْعمهلُْونه 

40. અને જો અવગણના કરે, િો યકીન રાખો કે 

અલ્લાહ િઆલા િમારો વયવસ્થાપક છે, અને 

ઘણો જ ઉત્તમ વયવસ્થાપક છે અને ઘણો જ 

ઉત્તમ મદદ કરનાર છે. 

اِْن  لَهْوا وه ا تهوه هَنه  فهاعْلهمُْو  ه  ا َٰىكُْم    اّلَلَٰ ْول   مه
 النَهِصْْیُ  وهنِْعمه  الْمهْولَٰ  نِْعمه 

41. અને જાણી લો કે િમે જે પ્રકારની પણ 

ગનીમિ (્ દ્ધમાું મળેલ માલ) પ્રાપ્િ કરો, 
િેમાુંથી પાુંચમો ભાગ અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબર માટે અને સગાું સુંબુંિીઓ માટે, 

અનાથો િથા લાચારો માટે અને મ સાફરો માટે 

છે, જો િમે અલ્લાહ પર ઈમાન િરાવિા હોવ 

અને િે વસ્ત  (તવજય અને મદદ) પર જેને અમે 

પોિાના બુંદા પર િે દદવસે ઉિારી હિી, જ્યારે 

કે બને્ન લશ્કરો વચ્ચે ્ દ્ધ થ્ ું અને અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

هنَهمها وهاعْلهمُْو ا ِنمُْتْم  ا ء   َمِْن  غه ْ ِ  فهاهَنه  َشه  ّلِلََٰ
ه   ُسْوِل  ُخُمسه لِلَره لِِذی وه  الُْقْربَٰ  وه
الْیهتَٰمَٰ  ِكْيِ  وه ِبْيِل    وهابِْن  وهالْمهسَٰ  الَسه

نُْتْم  ُكنُْتْم  اِْن  مه ِ  اَٰ ا   ِباّلَلَٰ مه لْنها وه هنْزه  عهلَٰ  ا
ْبِدنها  الْتهقه  یهْومه  الُْفْرقهاِن  یهْومه  عه
ِن    مْعَٰ ُ   الْجه ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ ْ  قهِدیْر   َشه
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42. જ્યારે કે િમે (્ દ્ધના મેદાનમાું) એક 

દકનારા પર હિા અને િે દ શ્મન દૂરના દકનારે 

હિા અને (અબ ૂસ ફયાનનો) કાફલો િમારાથી 
નીચે (સાદહલ િરફ) ઉિરી ગ્ ું હત ું અને જો 
િમે બને્ન (મ સલમાન અને કાદફરો) એકબીજા 

સાથે ્ દ્ધ માટે કરાર કરિા િો િમે બને્ન નક્કી 
કરેલ સમય પર પહોંચી ન શકિા, પરુંત   
અલ્લાહ િઆલાએ િો િે કરવાન ું જ હત ું, જે 

પરૂ ું થઈને જ રહતે  ું, જેથી જેને નટટ થવાન ું છે, 

િે પ રાવા સાથે નટટ થઈ જાય અને જેને 

જીતવિ રહવેાન ું હત ું િે પણ પ રાવા સાથે 

જીતવિ રહ,ે ખરેખર અલ્લાહ ખબૂ જ 

સાુંભળવાવાળો અને ખબૂ જ જાણવાવાળો છે. 

هنُْتْم  اِذْ  ةِ  ا نْيها ِبالُْعْدوه  ِبالُْعْدوهةِ  وهُهْم  الَدُ
ْكُب  الُْقْصوَٰی الَره لهوْ   ِمْنُكْم    اهْسفهله  وه   وه
ْختهلهْفُتْم  تهوهاعهْدتَُْم  ِد    ِف  َله  الِْمْيعَٰ
َِٰكْن  ل ُ  لَِيهْقِضه   وه هْمًرا اّلَلَٰ هانه  ا ۬   ك ْفُعْوًَل    مه
ْن  لَِيهْهِلكه  ْ  ههلهكه  مه یهْحیَٰ  عهنٌۢ   مهْن  بهیَِنهة  َوه

َه  ْ  حه اَِنه   بهیَِنهة     عهنٌۢ ه  وه ِمْيع   اّلَلَٰ   لهسه
 عهِلْيم   

43. (હ ેનબી! િે સમય યાદ કરો) જ્યારે 

અલ્લાહએ િમને િમારા સપનામાું કાદફરોની 
સુંખ્યા ઓછી બિાવી રહ્યો હિો, અને જો 
િેઓની સુંખ્યા વધ  બિાવિો િો િમે તનબગળ 

પડી જિા અને આ કાયગ તવશે અંદરઅંદર 

ઝઘડિા, પરુંત   અલ્લાહ િઆલાએ િમને 

બચાવી લીિા, િે હૃદયોના ભેદોને ખબૂ સારી 
રીિે જાણે છે. 

ُ  یُِریْكهُهُم  اِذْ  نهاِمكه  ِفْ  اّلَلَٰ لهوْ   قهِلْيًل    مه   وه
ىكهُهْم  هرَٰ ا ا ِثْْیً لهتهنهازهْعُتْم  لَهفهِشلُْتْم  كه   وه

َِٰكَنه  اَْلهْمرِ  ِف  ل ه  وه لَهمه     اّلَلَٰ نَهه    سه ٌۢ  اِ   عهِلْيم 
اِت  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ
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44. અને (યાદ કરો) જ્યારે િમે (દ શ્મન સાથે 

ભેગા થયા) િો અલ્લાહ િઆલાએ િમારી 
નજરમાું દ શ્મનની સુંખ્યા ઓછી બિાવી, અને 

િમને િેઓની નજરમાું ઓછા બિાવયા, જેથી 
અલ્લાહ િઆલા આ કાયગને પરૂ ું કરી દે, જે 

કરવાન ું જ હત ું અને દરેક કાયગન ું પદરણામ િો 
અલ્લાહ પાસે જ છે. 

اِذْ  ْ   الْتهقهیُْتْم  اِذِ  یُِریُْكمُْوُهْم  وه   ِف
یُقهلَِلُُكْم  قهِلْيًل  اهعْیُِنكُْم  ْ   وه ْ  ِف هْعُيِٰنِ   ا
ُ  لِيهْقِضه  هْمًرا اّلَلَٰ هانه  ا ْفُعْوًَل    ك اِله   مه   وه
 ِ عُ  اّلَلَٰ  اَْلُُموُْرن  ُتْرجه

45. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે કોઇ તવરોિી 
લશ્કર સાથે લડાઇ કરવા લાગો િો અડગ રહો 
અને અલ્લાહને ખબૂ જ યાદ કરો, જેથી િમને 

સફળિા પ્રાપ્િ થાય. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه   فِئهةً  لهِقیُْتْم  اِذها اَٰ
ُكُروا فهاثُْبُتْوا ه  وهاذْ ِثْْیً  اّلَلَٰ لَهُكْم  اكه   لَهعه
 ُتْفلُِحْونه  

46. અને અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરની 
આજ્ઞાન ું પાલન કરિા રહો, અંદરોઅંદર ન 

ઝઘડો, નહીં િો કાયર થઇ જશો અને િમારી 
હવા ઊખડી જશે અને સબર કરો, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા સબર કરનારાઓની સાથે છે. 

هِطْيُعوا ا ه  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ   اتهنهازهُعوْ  وهَله  وهره
لُْوا ْوا    ِریُْحكُْم  وهتهْذههبه  فهتهْفشه   وهاْصَِبُ

ه  اَِنه  یْنه   مهعه  اّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

47. િે લોકો જેવા ન થઇ જાવ, જેઓ પોિાના 
ઘરો માુંથી ઇિરાઇને અને લોકો સામે પ્રદશગન 

કરિા નીકળિા હિા અને આ લોકોને 

અલ્લાહના માગગથી રોકિા હિા, જે કુંઈ પણ 

િેઓ કરી રહ્યા છે, અલ્લાહ િેને ઘેરાવમાું 
લેવાનો છે. 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  ُجْوا ك ره   ِمْن  خه
ًرا َوهِرئهٓاءه  ِدیهاِرِهْم  ْونه  النَهاِس  بهطه یهُصَدُ  وه
ْن  ِبْيِل  عه ِ    سه ُ   اّلَلَٰ   یهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ

 ُمِحْيط  



 

અલ અન્ફાલ 

 

326 

 

 الأنفال

48. જ્યારે શેિાને િેઓના કાયોને િેમના માટે 

ઉત્તમ બિાવી રહ્યો હિો અને કહી રહ્યો હિો કે 

લોકો માુંથી કોઇ પણ આજે િમારા પર તવજય 

પ્રાપ્િ નથી કરી શકિા, હ ું પોિે પણ િમારી 
મદદ કરનાર છું, પરુંત   જ્યારે બને્ન લશ્કર સામ-

સામે આવી ગયા િો પોિાની એડી વડે પાછળ 

હટી ગયો અને કહવેા લાગ્યો કે મારી સાથે 

િમારો કોઈ સબુંિ નથી, હ ું િે જોઇ રહ્યો છું જે 

િમે નથી જોઇ રહ્યા, હ ું અલ્લાહથી ડર  છું અને 

અલ્લાહ િઆલા સખિ સજા આપનાર છે. 

اِذْ  یَهنه  وه ُن  لهُهُم  زه ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه  وهقهاله  ا
ْ  النَهاِس  ِمنه  الْيهْومه  لهُكُم  غهالِبه  َله  اَِنِ   وه
ار   ٓاءهِت  فهلهمَها  لَهُكْم    جه ِ  تهره   نهكهصه  الِْفئهتَٰ
ِقبهْيهِ  عهلَٰ  ْ  وهقهاله   عه ء   اَِنِ ْ   َمِْنُكْم  بهِرْیٓ  اَِنِ
ی ا اهرَٰ ْونه  َله  مه ْ   تهره اُف  اَِنِ ه    اهخه ُ   اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
ِدیُْد   الِْعقهاِبن  شه

49. જ્યારે મ નાદફકો અને જેમના દદલમાું રોગ 

છે, િેઓ કહી રહ્યા હિા કે આ મ સલમાનોને 

િેમના દીને ઘોખામાું રાખ્યા છે, જો કે કોઈ 

વયક્તિ અલ્લાહ પર ભરોસો કરી લે િો ખરેખર 

અલ્લાહ દરેક પર તવજયી અને દહકમિવાળો 
છે. 

ِفُقْونه  یهُقْوُل  اِذْ  الَهِذیْنه  الْمُنَٰ  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  وه
َره  َمهرهض   ءِ  غه ْ    هَٰ ُؤاَله ْن   ِدیُْٰنُ مه َهْل  وه  یَهتهوهك
ِ  عهله  ه  فهاَِنه  اّلَلَٰ ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

50. કાશ કે િમે િે ક્સ્થતિને જોિાું, જ્યારે 

ફદરશ્િાઓ કાદફરોના પ્રાણ કાઢી રહ્યા હિા, 
િેઓના ચહરેા પર અને થાપા પર માર મારિા 
હિા (અને કહિેા હિા) કે િમને ભસ્મ કરી દેશે 

એવા અઝાબનો સ્વાદ ચાખો. 

لهوْ  ی وه   كهفهُروا    الَهِذیْنه  یهتهوهَفه  اِذْ  تهرَٰ 
َٰٓى ِ  ُهْم    ُوُجْوههُهْم  یهْضِربُْونه  كهةُ الْمهل هدْبهاره ا   وه
ابه   وهذُْوقُْوا ِریِْق  عهذه  الْحه

51. આ એ (કાયો)ના બદલામાું જે િમારા 
હાથોએ પહલેાથી જ મોકલી રાખ્યા છે, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓ પર 

અત્યાચાર કરવાવાળો નથી. 

لِكه  ْت  ِبمها ذَٰ مه هیِْدیُْكْم  قهَده هَنه  ا ا ه  وه   اّلَلَٰ
م   لهیْسه  َله ِبْيِد    ِبظه  لَِلْعه
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52. આ કાદફરોની ક્સ્થતિ પણ દફરઔનના લોકો 
જેવી છે અને િેમના જેવી જે લોકો િેમના 
કરિા પહલેા હિા, િે લોકોએ અલ્લાહની 
આયિોનો ઇન્કાર કયો, િો અલ્લાહ િઆલાએ 

િેમના ગ ણાહોના બદલામાું િેમની પકડ કરી 
લીિી, અલ્લાહ િઆલા ખરેખર શક્તિશાળી 
અને સખિ સજા આપનાર છે. 

اِْب  ِل  كهده ْونه    اَٰ الَهِذیْنه   فِْرعه  ِمْن  وه
ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا  قهْبِلِهْم    ُهُم  اّلَلَٰ ذه   فهاهخه
 ُ ه  اَِنه   ِبُذنُْوِبِهْم    اّلَلَٰ ِدیُْد  قهوَِی   اّلَلَٰ  شه

 الِْعقهاِب 

53. આવ ું એટલા માટે થાય છે કે અલ્લાહનો 
િરીકો આ છે કે જો અલ્લાહ કોઈ કોમને 

નેઅમિ આપે િો િે નેઅમિને ત્યાું સ િી 
બદલિો જ્યાું સ િી કે કોમ પોિે જ પોિાના 
િરીકાને બદલી ન નાખે, અને અલ્લાહ બધ ું જ 

જાણવાવાળો અને બધ ું જ સાુંભળવાવાળો છે. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ ا یهُك  لهْم  اّلَلَٰ ً َْیِ   نَِْعمهةً  ُمغه
ا مههه هنْعه َتَٰ  قهْوم   عهلَٰ  ا ْوا حه ُ َْیِ ا یُغه   مه

هَنه   ِباهنُْفِسِهْم    ا ه  وه ِمْيع   اّلَلَٰ  عهِلْيم    سه

54. િે લોકોની ક્સ્થતિ પણ દફરઔન જેવી જ છે, 

અને િેમના જેવી જેઓ િેમના કરિા પહલેા 
હિા, િેઓએ પોિાના પાલનહારની આયિોને 

જ ઠલાવી િો અમે િેમને આ ગ નાહના કારણે 
નટટ કરી દીિા, અને દફરઔનની કોમને ડ બાડી 
દીિા, આ સૌ અત્યાચારીઓ હિા. 

اِْب  ِل  كهده ْونه    اَٰ الَهِذیْنه   فِْرعه  ِمْن  وه
بُْوا  قهْبِلِهْم    َذه بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  كه ْ  ره ُ  فهاهْهلهْكٰنَٰ

قْنها   ِبُذنُْوِبِهْم  اهْغره ْونه    اَٰله  وه   وهكَُل    فِْرعه
هانُْوا لِِمْيه  ك  ظَٰ

55. અલ્લાહની નજીક સૌથી દ ટટ જાનવર િે 

લોકો છે, જેઓએ સત્ય વાિનો ઇન્કાર કયો, 
પછી િેઓ ઈમાન લાવવા માટે િૈયાર નથી. 

َره  اَِنه  وهٓاَبِ  شه ِ  ِعْنده  الَده  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ
 یُْؤِمُنْونه ۬   َله  فهُهْم  كهفهُرْوا

56. જેમની પાસેથી િમે વચન લઇ લીધ ું, પછી 
પણ િેઓ દરેક વખિે વચનભુંગ કરે છે અને 

જરાય ડરિા નથી. 

هلَهِذیْنه  ْدَته  ا هه ْ  عَٰ   یهْنُقُضْونه  ثَُمه  ِمْٰنُ
ُهْم  ْهده ة  َوهُهْم  كَُلِ  ِفْ  عه َره  یهَتهُقْونه  َله  مه
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57. આવા વચનભુંગ કરનારાઓને ્ દ્ધના 
મેદાનમાું જોઈ લો િો િેઓને ભયાનક સજા 

આપો, જેથી િેમના પાછળના લોકો શીખ પ્રાપ્િ 

કરે. 

ا ْ  فهاَِمه ُ ْرِب  ِف  تهثْقهفهَٰنه دْ  الْحه َرِ   ِبِهْم  فهشه
لْفهُهْم  َمهْن  لَهُهْم  خه َكهُرْونه  لهعه  یهَذه

58. અને જો િમને કોઇ કોમનાથી લખયાનિ 

(વચનભુંગ) ભય હોય િો બરાબરની ક્સ્થતિમાું 
િેઓ સાથેન ું વચન િોડી નાુંખો, અલ્લાહ 

િઆલા લખયાનિ કરનારાઓને પસુંદ નથી 
કરિો. 

ا اَِمه افهَنه  وه  فهانٌِْۢبذْ  ِخيهانهةً  قهْوم   ِمْن  تهخه
 ْ وهٓاء     عهلَٰ  اِلههْْیِ ه  اَِنه   سه   یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ

ن  ٓاى ِِنْيه  الْخه

59. કાદફરો ક્યારેય એવ ું ન તવચારે કે િેઓ 

આગળ વિી જશે, ખરેખર િેઓ અમને આજીજ 

નથી કરી શકિા. 

َه  وهَله  به بهُقْوا    كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهْحسه  سه
نَهُهْم   یُْعِجُزْونه  َله  اِ

60. િમે િેમની સાથે ્ દ્ધ માટે પોિાની શક્તિ 

પ્રમાણે િૈયારી કરો અને ઘોડાઓને પણ િૈયાર 

રાખો, જેથી િમે િેના વડે અલ્લાહના િેમજ 

પોિાના શત્ર ઓને અને અન્ય દ શ્મનોને પણ 

ભયભીિ કરી શકો, જેમને િમે નથી જાણિા, 
અલ્લાહ િઆલા િેઓને ખબૂ સારી રીિે જાણે 
છે, જે કુંઈ પણ અલ્લાહના માગગમાું ખચગ કરશો, 
િે િમને પરેૂપરૂ ું આપવામાું આવશે અને 

િમારી સાથે સહજે પણ અન્યાય કરવામાું નદહ 

આવે. 

ْوا اهعَِدُ ا لهُهْم  وه ْعُتْم  َمه قَُوهة    َمِْن  اْستهطه
ِمْن  بهاِط  َوه ْيِل  َرِ   ِبه   ُتْرِهُبْونه  الْخه

 ِ ِریْنه  وهعهُدَوهُكْم  عهُدوهاّلَلَٰ خه اَٰ   ِمْن  وه
ُ   تهْعلهمُْونهُهْم    َله   دُْونِِهْم    هّلَلَٰ   یهْعلهمُُهْم    ا
ا مه ء   ِمْن  ُتْنِفُقْوا وه ْ ِبْيِل  ِفْ   َشه ِ  سه   اّلَلَٰ
هنُْتْم  اِلهْيُكْم  یُوهَفه  ا  ُتْظلهمُْونه  َله  وه

61. જો િેઓ સમાિાન િરફ ઝૂકી જાય િો 
અલ્લાહ પર ભરોસો કરિા િમે પણ સમાિાન 

કરવા માટે ઝૂકી જાવ, તન:શુંક િે ઘણો જ 

સાુંભવાવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

اِْن  نهُحْوا وه لِْم  جه ا فهاْجنهْح  لِلَسه َهْل  لههه تهوهك  وه
ِ    عهله  نَهه    اّلَلَٰ ِمْيعُ  اِ ِلْيُم  ُهوهالَسه  الْعه



 

અલ અન્ફાલ 

 

329 

 

 الأنفال

62. જો િે લોકો િમારી સાથે દગો કરવા 
ઇચ્છશે િો, અલ્લાહ િમારા માટે પરૂિો છે, 

િેણે જ પોિાની મદદ વડે અને 

ઈમાનવાળાઓના સહકારથી િમારી મદદ કરી 
છે. 

اِْن  ا وه یُْدْو  هْن  یَُِر ُعْوكه  ا  فهاَِنه  یَهْخده
ْسبهكه  ُ    حه كه  ُهوهالَهِذْی    اّلَلَٰ هیَهده  ِبنهْصِره   ا

ِبالْمُْؤِمِنْيه    وه

63. િેણે જ (સહાબાઓના) હૃદયોમાું મોહલબિ 

ભરી છે, જો   િમે િે બધ ું જ ખચગ કરિા, જે આ 

ઝમીન પર છે િો પણ િમે િેમના હૃદયોમાું 
મ હલબિ પેદા ન કરી શકિા, અને અલ્લાહ એ 

િેમના હૃદયોમાું મ હલબિ નાખી દીિી, કારણકે 

િે બિા પર તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

هلَهفه  ا هنْفهْقته  لهوْ   قُلُْوِبِهْم    بهْيه  وه ا ا   ِف  مه
ِمْيًعا اَْلهْرِض  ا   جه هلَهْفته  َمه  قُلُْوِبِهْم  بهْيه  ا
َِٰكَنه  ل ه  وه هلَهفه  اّلَلَٰ ْ    ا ُ نَهه    بهْيٰنه ِزیْز   اِ   عه
ِكْيم    حه

64. હ ેપયગુંબર ! િમારા માટે અલ્લાહ પરૂિો 
છે અને િે ઈમાનવાળાઓ માટે જે િમાર ું 
અન સરણ કરી રહ્યા છે. 

ا ْسُبكه  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ُ  حه ِن  اّلَلَٰ مه تَهبهعهكه  وه   ا
ن  ِمنه   الْمُْؤِمِنْيه

65. હ ેપયગુંબર ! ઈમાનવાળાઓને ત્જહાદ 

માટે પ્રોત્સાદહિ કરો, જો િમારામાું વીસ લોકો 
પણ િીરજ રાખનારા હશે, િો બસો પર તવજય 

મેળવશે અને જો િમારામાું એક સો હશે િો એક 

હજાર કાદફરો પર તવજય મેળવશે, કારણકે 

કાદફરો કઈ પણ સજમિા નથી. 

ا َرِِض  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  عهله  الْمُْؤِمِنْيه  حه
اِل      ِعْشُرْونه  َمِْنُكْم  یَهُكْن  اِْن   الِْقته
ْونه  َِبُ اِْن   ِمائهتهْيِ    یهْغِلُبْوا صَٰ   یَهكُْن  وه
ا َمِائهة   َمِْنُكْم  هلًْفا یَهْغِلُبْو   الَهِذیْنه  َمِنه  ا
َهُهْم  كهفهُرْوا  یهْفقهُهْونه  ََله  قهْوم   ِباهن
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66. હવે અલ્લાહ િમારો ભાર હળવો કરી દીિો, 
િે ખબૂ જાણે છે કે િમારામાું નબળાઇ છે, બસ ! 

જો િમારામાું એક સો લોકો િીરજ રાખનારા 
હશે, િો િે બસો પર તવજય મેળવશે અને જો 
િમારામાું એક હજાર લોકો હશે િો િે 

અલ્લાહના આદેશથી બે હજાર પર તવજય 

મેળવશે, અલ્લાહ િીરજ રાખનાર લોકોની 
સાથે છે. 

هلْـ َٰنه  َفهفه  ا ُ  خه ْنُكْم  اّلَلَٰ هَنه  وهعهِلمه   عه  ا
ْعًفا    فِْيُكْم    َمِائهة   َمِْنُكْم  یَهُكْن  فهاِْن   ضه
ة   اِبره اِْن   ِمائهتهْيِ    یَهْغِلُبْوا صه   یَهُكْن  وه
هلْف   َمِْنُكْم  ا ا هلْفهْيِ  یَهْغِلُبْو  ِ    ِباِذِْن  ا   اّلَلَٰ
 ُ یْنه  مهعه  وهاّلَلَٰ َِبِ  الَصَٰ

67. પયગુંબરને કેદીની આવશ્કિા નથી ત્યાું 
સ િી કે શહરેમાું ઘમસાણ ્ દ્ધ ન થઇ જાય, િમે 

િો દ તનયાન ું િન ઇચ્છો છો અને અલ્લાહનો 
તવચાર આલખરિનો છે, અને અલ્લાહ જ તવજયી 
અને દહકમિવાળો છે. 

ا هانه  مه هْن  لِنهِبَ   ك ی لهه    یَهُكْونه  ا َتَٰ  اهْسرَٰ   حه
 عهرهضه  ُتِریُْدْونه   اَْلهْرِض    ِف  یُثِْخنه 
  ۬ ا   نْيه ُ   الَدُ ةه    یُِریُْد  وهاّلَلَٰ ُ   اَْلَِٰخره  وهاّلَلَٰ
ِزیْز   ِكْيم   عه  حه

68. જો પહલેાથી જ અલ્લાહ િરફથી વાિ 

લખેલી ન હોિ િો, જે કુંઈ પણ િમે લીધ ું છે િે 

તવશે િમને એક મોટી સજા થાિ. 

ِ  َمِنه  ِكتَٰب   لهْو َله  بهقه  اّلَلَٰ كُْم  سه  ا  فِْيمه  لهمهَسه
ْذُتْم  اب   اهخه ِظْيم   عهذه  عه

69. બસ ! જે કુંઈ પણ ગનીમિ િમે પ્રાપ્િ કરી 
હોય, િેને ખાઓ, િે હલાલ અને પાક રોજી છે, 

અને અલ્લાહથી ડરિા રહો, તન:શુંક અલ્લાહ 

માફ કરવાવાળો અને દયા કરવાવાળો છે. 

ِنمُْتْم  ِممَها فهكُلُْوا ًَٰل  غه ل ًبا  ؗ  حه یَِ تَهُقوا  طه ا   وه
ه    ه  َنه اِ   اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 
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70. હ ેપયગુંબર ! જે કેદી િમારી હઠેળ છે, 

િેમને કહી દો કે જો અલ્લાહ િઆલા િમારા 
હૃદયોમાું સારો ઇરાદો જોશે િો જે કુંઈ પણ 

િમારી પાસેથી લેવામાું આવ્ ું છે િેના કરિા 
ઉત્તમ િમને આપશે, અને સાથે સાથે ગ નાહ 

પણ માફ કરી દેશે અને અલ્લાહ માફ 

કરવાવાળો અને દયા કરવાવાળો છે. 

ا ْ   لَِمهْن  قُْل  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه هیِْدیُْكْم  ِف   َمِنه  ا
ی    ُ  یَهْعلهِم  اِْن   اَْلهْسرَٰ    قُلُْوِبكُْم  ِفْ  اّلَلَٰ
ا ْْیً ا یَُْؤتِكُْم  خه ْْیً   ِمْنُكْم  اُِخذه  َمِمَها   خه
یهْغِفرْ  ُ   لهُكْم    وه ُفوْر   وهاّلَلَٰ  م  َرهِحيْ  غه

71. અને જો િેઓ િમારી સાથે દગો કરવાનો 
ઇરાદો કરશે િો, એ પોિે િો આ પહલેા 
અલ્લાહ સાથે દગો કરી ચકૂ્યા છે, (જેની સજા 

િેમને મળી ગઈ છે) િે િમારા કેદી બની ગયા, 
અને અલ્લાહ બધ ું જ જાણવાવાળો અને 

દહકમિવાળો છે. 

اِْن  انُوا فهقهْد  ِخيهانهتهكه  یَُِریُْدْوا وه ه  خه   اّلَلَٰ
ْ    فهاهْمكهنه  قهْبُل  ِمْن  ُ   ِمْٰنُ  عهِلْيم    وهاّلَلَٰ

ِكْيم    حه

72. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને દહજરિ કરી 
અને પોિાના િન િથા પ્રાણ વડે અલ્લાહના 
માગગમાું ત્જહાદ ક્ ું અને િે લોકો જેમણે 
(મ હાજદરન, દહજરિ કરનારાઓને) શરણ 

આપ્્ ું અને મદદ કરી, આ દરેક એકબીજાના 
તમત્રો છે, અને જેઓ ઈમાન િો લાવયા છે પરુંત   
દહજરિ નથી કરી, િમારા માટે િેમની તમત્રિા 
કુંઈ પણ નથી, જ્યાું સ િી કે િેઓ દહજરિ ન 

કરે, હાું જો િેઓ િમારી પાસે દીન તવશે મદદ 

માુંગે િો િમારા માટે મદદ કરવી ફરત્જયાિ 

છે, પરુંત   કોઈ એવી કોમ તવર દ્ધ નદહ જેમની 
સાથે િમે કરાર કરી ચ ક્યા હોય, િમે જે કુંઈ 

કરી રહ્યા છો અલ્લાહ િેને જોઇ રહ્યો છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ُرْوا اَٰ ُدْوا وهههاجه هه  وهجَٰ
هنُْفِسِهْم  ِباهْموهالِِهْم  ا ِبْيِل  ِفْ  وه ِ  سه   اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  ْوا وه وه ا اَٰ ُرْو  َٰٓى ِكه  وهنهصه   بهْعُضُهْم  اُول
هْولِيهٓاءُ  الَهِذیْ   بهْعض     ا ُنْوا نه وه مه لهْم  اَٰ   وه
اِجُرْوا ا یُهه ْ  َمِْن  لهُكْم  مه یههَِتِ   َمِْن  َوهَله
ء   ْ َتَٰ  َشه اِجُرْوا    حه اِِن   یُهه  وه

ُرْوُكْم  یِْن  ِف  اْستهْنصه لهْيُكُم  الَدِ  فهعه
ْ  بهیْنهُكْم  قهْوم    عهلَٰ  اََِله  النَهْصرُ  ُ بهْيٰنه   وه
ُ   َمِیْثهاق      بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ
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73. કાદફરો એકબીજાના તમત્રો છે, જો િમે આવ ું 
નદહ કરો િો શહરેમાું ઉપદ્રવ ફેલાશે અને ખબૂ 

જ ભટટાચાર ફેલાશે. 

الَهِذیْنه  هْولِيهٓاءُ  بهْعُضُهْم  كهفهُرْوا وه   بهْعض     ا
لُْوهُ  اََِله    اَْلهْرِض  ِف  فِتْنهة   تهُكْن  تهْفعه

اد   ِبْْی    وهفهسه  كه

74. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને દહજરિ કરી 
અને અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ ક્ ગ અને જે 

લોકોએ શરણ આપ્્ ું અને મદદ કરી, આ જ 

લોકો સાચા ઈમાનવાળાઓ છે િેઓ માટે માફી 
છે અને ઈજજિવાળી રોજી છે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ُرْوا اَٰ ُدْوا وهههاجه هه  ِفْ  وهجَٰ
ِبْيِل  ِ  سه الَهِذیْنه   اّلَلَٰ ْوا وه وه ا اَٰ ُرْو    وهنهصه
َٰٓى ِكه  ا    الْمُْؤِمُنْونه  ُهُم  اُول َقً  لهُهْم   حه

ة  َوهِرْزق   ْغِفره  كهِریْم    َمه

75. અને જે લોકો (દહજરિ પછી) ઈમાન લાવયા 
અને દહજરિ કરી અને િમારી સાથે મળીને 

ત્જહાદ ક્ ું, બસ ! આ લોકો પણ િમારા માુંથી 
જ છે અને અલ્લાહના આદેશથી સગાું સુંબુંિી 
િેઓ માુંથી કેટલાક કેટલાકની નજીક છે, 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ની ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ْ  اَٰ ُرْوا بهْعُد  ِمنٌۢ   وهههاجه
ُدْوا هه كُْم  وهجَٰ عه َٰٓى ِكه  مه   ِمْنُكْم    فهاُول
اُولُوا اِم  وه  ِببهْعض   اهْولَٰ  بهْعُضُهْم  اَْلهْرحه

ِب  ِفْ  ِ    ِكتَٰ ه  اَِنه   اّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ   َشه
ن   عهِلْيم 
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અિ્-િૌબા  التوبة 

1. જે મ શદરકો સાથે િમે કરાર કયો છે, હવે 

અલ્લાહ અને િેના રસલૂ આ પ્રમાણેના 
કરારથી બેજાર હોવાની (ઘોર્ણા) કરે છે. 

ة   ٓاءه ِ  َمِنه  بهره ُسْولِه    اّلَلَٰ  الَهِذیْنه  اِله  وهره
ْدتَُْم  هه  الْمُْشِرِكْيه   َمِنه  عَٰ

2. અને (હ ેમ શદરકો !) િમે શહરેમાું ચાર મદહના 
સ િી હરી-ફરી લો, જાણી લો કે િમે અલ્લાહને 

લાચાર નથી કરી શકિા, અને એ (પણ યાદ 

રાખો) કે અલ્લાહ કાદફરોને અપમાતનિ  

કરવાવાળો છે. 

ةه  اَْلهْرِض  ِف  فهِسْيُحْوا هْربهعه هْشُهر    ا ا
ا هنَهُكْم  َوهاعْلهمُْو  ْْیُ  ا ِ    ُمْعِجِزی غه هَنه   اّلَلَٰ ا  وه
ه   الْكَِٰفِریْنه  ُمْخِزی اّلَلَٰ

3. અલ્લાહ અને િેના પયગુંબર િરફથી 
લોકોને પતવત્ર હજ્જના દદવસે સ્પટટ રીિે 

આદેશ આપવામાું આવે છે કે અલ્લાહ 

મ શદરકોથી બેજાર છે અને િેના પયગુંબર પણ, 

જો હજ  પણ િમે િૌબા કરી લો િો િમારા માટે 

ઉત્તમ છે અને જો િમે અવગણના કરો િો 
જાણી લો કે િમે અલ્લાહને હરાવી નથી શકિા 
અને (હ ેનબી) િે કાદફરોને દ િઃખદાયી અઝાબની 
ખ શખબરી આપી દો. 

اهذهان   ِ  َمِنه  وه ُسوْ  اّلَلَٰ   یهْومه  النَهاِس  اِله  لِه   وهره
َجِ  ِ  الْحه ْكَبه هَنه  اَْله ه  ا ء   اّلَلَٰ  َمِنه  بهِرْیٓ

  ۬ ُسْولُه      الْمُْشِرِكْيه     ُتْبُتْم  فهاِْن   وهره
ْْی   اِْن   لَهُكْم    فهُهوهخه لَهیُْتْم  وه ا تهوه  فهاعْلهمُْو 
هنَهُكْم  ْْیُ  ا ِ    ُمْعِجِزی غه رِ   اّلَلَٰ بهَشِ   وه
اب   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ذه هلِْيم    ِبعه  ا

4. હા, જે મ શદરકો સાથે િમે કરાર કયો હોય 

અને િેઓએ િે કરાર તનભાવવામાું સહજે પણ 

પાછા ન ફયાગ હોય િેમજ ન િો િેઓએ િમારા 
તવર દ્ધ કોઈની મદદ કરી હોય, િો િેમની સાથે 

નક્કી કરેલ સમય સ િી િેમનો કરાર પરૂો કરો, 
કારણકે અલ્લાહ પરહજેગારોને પસુંદ કરે છે. 

ْدتَُْم  الَهِذیْنه  اََِله  هه  ثَُمه  الْمُْشِرِكْيه  َمِنه  عَٰ
لهْم  یهْنُقُصْوُكْم  لهْم  ْيـ ًا َوه اِهُرْوا شه  یُظه

ًدا عهلهْيُكْم  ا اهحه ْ  فهاهتِمَُْو  ُهْم  اِلههْْیِ ْهده   عه
تِِهْم    اِلَٰ  ه  اَِنه   ُمَده  الْمَُتهِقْيه   یُِحَبُ  اّلَلَٰ
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5. હ રમિના ચાર મદહના પસાર થઈ જાય િો 
મ શદરકોને જ્યાું જ ઓ ત્યાું કિલ કરી દો, િેમને 

પકડી લો, િેમને કેદી બનાવી લો, અને દરેક 

ઘાટીઓમાું િેમની રાહ જોિા બેસી જાઓ, પછી 
જો િેઓ િૌબા કરી લે, નમાઝ કાયમ કરી લે, 
અને ઝકાિ આપવા લાગ ેિો િેમનો માગગ 
છોડી દો, (કારણકે) અલ્લાહ માફ કરનાર અને 

અત્યુંિ રહમ કરવાવાળો છે. 

لهخه  فهاِذها  فهاقُْتلُوا الُْحُرُم  اَْلهْشُهرُ  انْسه
ْيُث  الْمُْشِرِكْيه  ْدتَُمُْوُهْم  حه  وهجه
  لهُهْم   وهاقُْعُدْوا وهاْحُصُرْوُهْم  وهُخُذْوُهْم 

د     كَُله  هقهاُموا تهابُْوا فهاِْن   مهْرصه ا َٰوةه  وه ل  الَصه
تهُوا اَٰ وةه  وه كَٰ لَُْوا الَزه ِبْيلهُهْم    فهخه ه  اَِنه   سه  اّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

6. જો મ શદરકો માુંથી કોઇ િમારી પાસે શરણ 

માુંગે િો, િમે િેઓને શરણ આપી દો, જેથી 
કરીને િે (શાુંતિથી) અલ્લાહનો કલામ સાુંભળી 
શકે, પછી િે વયક્તિને પોિાની શાુંતિની 
જગ્યાએ પહોંચાડી દો, આ એટલા માટે કે િેઓ 

જ્ઞાન નથી િરાવિા. 

اِْن  د   وه ارهكه  الْمُْشِرِكْيه  َمِنه  اهحه  اْستهجه
َتَٰ  فهاهِجْرهُ  َٰمه  یهْسمهعه  حه هل ِ  ك هبِْلْغهُ  ثَُمه  اّلَلَٰ   ا
نهه     اْمه لِكه   مه َهُهْم  ذَٰ ن  ََله  قهْوم   ِباهن  یهْعلهمُْونه

7. અલ્લાહ અને રસલૂ સાથે મ શદરકોનો કરાર 

કઈ રીિે (ભરોસાપાત્ર) હોઈ શકે છે, િે લોકો 
તસવાય જેમણે મક્સ્જદે હરામ પાસે િમારી સાથે 

કરાર કયો હિો, િો જ્યાું સ િી િમારી સાથે 

િેઓ સીિા રહ્યા, િમે પણ િેઓની સાથે સીિા 
જ રહો, અલ્લાહ ખરેખર પરહજેગાર લોકોને 

પસુંદ કરે છે. 

ْهد   لِلْمُْشِرِكْيه   یهُكْوُن  كهْيفه  ِ  ِعْنده  عه  اّلَلَٰ
ُسْولِه    وهِعْنده  ْدتَُْم  الَهِذیْنه  اََِله  ره هه  ِعْنده  عَٰ

اِم    الْمهْسِجدِ  ره  لهُكْم  اْستهقهاُمْوا فهمها  الْحه
ه  اَِنه   لهُهْم    فهاْستهِقْيمُْوا   یُِحَبُ  اّلَلَٰ
 الْمَُتهِقْيه 

8. િેમના વચનોનો શ ું ભરોસો, જો િે લોકો 
િમારા પર તવજય પ્રાપ્િ કરે િો, ન િેઓ 

સુંબુંિો જોશે, ન વચન, પોિાની જબાનો વડે 

િો િમને પસુંદ કરે છે પરુંત   િેઓના હૃદયો 
નથી માનિા, િેઓ માુંથી વિારે પડિા લોકો 
તવદ્રોહી છે. 

اِْن  كهْيفه  ُرْوا وه   یهْرقُُبْوا  َله  عهلهْيُكْم   یَهْظهه
ًة    وهَله  اََِلً  فِْيُكْم    یُْرُضْونهُكْم   ِذَمه

تهاْبَٰ  ِباهفْوهاِهِهْم  ْكثهُرُهْم   قُلُْوبُُهْم    وه ه ا   وه
 فَِٰسُقْونه  
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9. િેઓએ અલ્લાહની આયિોને નજીવા દરે 

વેચી નાખી અને પછી લોકોને અલ્લાહના 
માગગથી રોકિા રહ્યા, ઘણ ું જ ખરાબ કાયગ છે જે 

આ લોકો કરી રહ્યા છે. 

ْوا ه ِ  ِباَٰیَِٰت  اِْشَته همهًنا اّلَلَٰ ْوا قهِلْيًل  ث َدُ  فهصه
ْن  ِبْيلِه     عه نَهُهْم   سه ٓاءه  اِ ا سه هانُْوا مه  ك

 یهْعمهلُْونه 

10. આ લોકો િો મોતમનની કોઈ બાબિમાું ન 

િો કોઈ સબુંિનો ખ્યાલ કરિા હોય છે અને ન 

િો કરારનો ખ્યાલ રાખિા હોય છે, અને આ 

લોકો જ હદ વટાવવામાું ખબૂ આગળ વિી રહ્યા 
છે. 

ًة    وهَله  اََِلً  ُمْؤِمن   ِفْ   یهْرقُُبْونه  َله   ِذَمه
َٰٓى ِكه  اُول  مُْعتهُدْونه الْ ُهُم  وه

11. હજ  પણ આ લોકો િૌબા કરી લે અને 

નમાઝ પઢવા લાગે અને ઝકાિ આપિા રહ ેિો 
િમારા દીની ભાઇ છે, અમે અમારા આદેશોને 

િે લોકો માટે સ્પટટ વણગન કરીએ છીએ, જેઓ 

ઇલમ િરાવે છે. 

هقهاُموا تهابُْوا فهاِْن  ا َٰوةه  وه ل تهُوا الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ  الَزه
نُُكْم  یِْن    ِف  فهاِْخوها ُل   الَدِ  اَْلَٰیَِٰت  وهنُفهَصِ

 یَهْعلهمُْونه  لِقهْوم  

12. જો આ લોકો કરાર અને સમાિાન કયાગ 
પછી પણ પોિાની કસમોને િોડી દે અને 

િમારા દીન તવશે મેણા-ટોણાું મારે િો િમે પણ 

િે કાદફરોના સરદારો સાથે લડાઇ કરો, િેમની 
કસમોન ું કોઈ અક્સ્િત્વ નથી, (અને એટલા માટે 

પણ ્ દ્ધ કરો) કે િેઓ બધ ું છોડી દે. 

اِْن  ا وه هیْمهانهُهْم  نَهكهثُْو  ْ  ا ْهِدِهْم  بهْعدِ  َمِنٌۢ  عه
ُنْوا عه ا ِدیِْنكُْم  ِفْ   وهطه هى ِمَهةه  فهقهاتِلُْو    الُْكْفِر    ا
نَهُهْم  هیْمهانه  َله   اِ لَهُهْم  لهُهْم  ا  یهنْتهُهْونه  لهعه
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13. િમે િે લોકો સાથે લડાઇ કરવા માટે કેમ 

િૈયાર નથી રહિેા, જે લોકોએ પોિાની કસમોને 

િોડી નાખી અને િે લોકો જ પયગુંબરને 

દેશતનકાલ કરવા માટેની લચિંિા કરે છે અને 

્ દ્ધની શરૂઆિ િે લોકોએ જ કરી છે, શ ું િમે 

િેમનાથી ડરી રહ્યા છો? જો કે અલ્લાહ એ 

વાિનો વિારે અતિકાર િરાવે છે કે િમે 

િેનાથી ડરો, જો િમે મોતમન હોય. 

ا قهْوًما ُتقهاتِلُْونه  اهَله  هیْمهانهُهْم  نَهكهثُْو    ا
اِج  وهههمَُْوا ُسْوِل  ِباِْخره ُءْوُكْم  وهُهْم   الَره  بهده
هَوهله  ة     ا َره ْونهُهْم     مه تهْخشه ه ُ   ا َقُ  فهاّلَلَٰ هْن  اهحه  ا

ْوهُ   َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  تهْخشه

14. િેમની સાથે િમે ્ દ્ધ કરો, અલ્લાહ 

િઆલા િે લોકોને િમારા હાથ વડે જ સજા 

આપશે, િેઓને અપમાતનિ કરશે, િમારી 
િેઓની તવર દ્ધ મદદ કરશે અને મ સલમાનોના 
કાળજાને ઠુંડક પહોંચાડશે. 

بُْهُم  قهاتِلُْوُهْم  َذِ ُ  یُعه  ِباهیِْدیُْكْم  اّلَلَٰ
یُْخِزِهْم  یهْنُصْرُكْم  وه ْ  وه یهْشِف  عهلههْْیِ   وه
 َمُْؤِمِنْيه   قهْوم   ُصُدْوره 

15. અને િેઓના હૃદયોની તનરાશા અને ગ સ્સો 
દૂર કરશે, અને  અલ્લાહ જેના માટે ઇચ્છશે િેને 

િૌબા કરવાની િૌફીક પણ આપશે, અલ્લાહ 

બધ ું જ જાણવાવાળો અને દહકમિવાળો છે. 

یُْذِهْب  ْيظه  وه یهُتْوُب   قُلُْوِبِهْم    غه ُ  وه   اّلَلَٰ
ْن  عهلَٰ  ٓاُء    مه ُ   یَهشه ِكْيم   عهِلْيم    وهاّلَلَٰ  حه

16. શ ું િમે એવ ું સમજી લીધ ું છે કે િમને આમ 

જ છોડી દેવામાું આવશે, જો કે અત્યાર સ િી 
અલ્લાહએ િમને નથી જણાવ્ ું કે િમારા માુંથી 
ત્જહાદ કોણે ક્ ું, અને અલ્લાહ િેના રસલૂ અને 

મોતમનો તસવાય કોઈને પણ પોિાનો સાચો 
તમત્ર નથી બનાવિો, અને જે કુંઈ િમે કરી રહ્યા 
છો, અલ્લાહ િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

هْم  ِسْبُتْم  ا هْن  حه ُكْوا ا لهمَها ُتَْته ُ  یهْعلهِم  وه  اّلَلَٰ
ُدْوا الَهِذیْنه  هه لهْم  ِمْنُكْم  جَٰ  یهَتهِخُذْوا وه
ِ  دُْوِن  ِمْن  ُسْولِه   وهَله  اّلَلَٰ   الْمُْؤِمِنْيه  وهَله  ره

ًة    لِْيجه ُ   وه ٌۢ  وهاّلَلَٰ ِبْْی  ن  ِبمها خه  تهْعمهلُْونه
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17. મ શદરકો અલ્લાહ િઆલાની મક્સ્જદોને 

આબાદ કરવાને લાયક નથી, જો કે િેઓ પોિે 

પોિાના ઇન્કારના સાક્ષી છે, િેઓના કાયો 
વયથગ છે અને િેઓ જ કાયમી જહન્નમી છે. 

ا هانه  مه هْن  لِلْمُْشِرِكْيه  ك ِجده  یَهْعمُُرْوا  ا  مهسَٰ
 ِ ِهِدیْنه  اّلَلَٰ لَٰ   شَٰ هنُْفِسِهْم  عه   ِبالُْكْفِر    ا

َٰٓى ِكه  ْت  اُول ِبطه ۬   حه هْعمهالُُهْم   ِف   ا  النَهارِ  وه
لُِدْونه  ُهْم   خَٰ

18. અલ્લાહની મક્સ્જદોની આબાદ કરવ ું િો િે 

લોકોન ું કામ છે, જે અલ્લાહ અને આલખરિના 
દદવસ પર ઈમાન િરાવે, નમાઝ કાયમ કરે, 

ઝકાિ આપે, અને અલ્લાહ તસવાય કોઈનાથી 
ન ડરે, આશા છે કે આવા લોકો જ દહદાયિ પર 

હશે. 

نَهمها ِجده  یهْعمُرُ  اِ ِ  مهسَٰ ْن  اّلَلَٰ مهنه  مه ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  هقهامه  اَْلَِٰخرِ  وه ا َٰوةه  وه ل ٰته  الَصه اَٰ   وه
وةه  كَٰ لهْم  الَزه ه  اََِله  یهْخشه  وه   فهعهسَٰ   اّلَلَٰ
َٰٓى ِكه  هْن  اُول  الْمُْهتهِدیْنه  ِمنه  یَهُكْونُْوا ا

19. શ ું િમાર ું હાજીઓને પાણી પીવડાવવ ું અને 

મક્સ્જદે હરામની સેવા કરવી, િેના વયક્તિના 
કામ જેવ ું ગણી લીધ ું છે, જે વયક્તિ અલ્લાહ પર 

અને આલખરિના દદવસ પર ઈમાન લાવે અને 

અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ કરે? અલ્લાહની 
નજીક િેઓ સમાન નથી, અને જાલીમોને 

અલ્લાહ દહદાયિનો માગગ નથી બિાવિો. 

لُْتْم  عه ٓاَجِ  ِسقهایهةه  اهجه ةه  الْحه   وهِعمهاره
اِم  الْمهْسِجدِ  ره مهنه  كهمهْن  الْحه ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  ده  اَْلَِٰخرِ  وه هه ِبْيِل  ِفْ  وهجَٰ ِ    سه  َله  اّلَلَٰ
ِ    ِعْنده  یهْستهو نه  ُ   اّلَلَٰ  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه   الْقهْومه   الَظَٰ

20. જે લોકો ઈમાન લાવયા, દહજરિ કરી, 
અલ્લાહના માગગમાું પોિાના િન અને પ્રાણ વડે 

ત્જહાદ ક્ ું, િે અલ્લાહની પાસે ઘણા જ ઊંચા 
દરજ્જાવાળાઓ છે અને આ જ લોકો સફળિા 
મેળવનારા છે. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه ُرْوا اَٰ ُدْوا وهههاجه هه  ِفْ  وهجَٰ
ِ  ِبْيِل سه  هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  اّلَلَٰ ا  وه

ُم  ةً  اهْعظه ِ    ِعْنده  دهرهجه َٰٓى ِكه   اّلَلَٰ اُول   ُهُم  وه
 الْفهٓاى ُِزْونه 
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21. િેમને િેમનો પાલનહાર પોિાની કૃપા 
અને પ્રસન્નિાની  ખ શખબર આપે છે, અને 

િેમના માટે એવા બગીચાઓ છે, જેની 
નેઅમિો હુંમેશા માટે છે. 

ُرُهْم  بَُُهْم  یُبهَشِ ْحمهة   ره وهِرْضوهان    َمِْنهُ  ِبره
نََٰت   ا لَهُهْم  َوهجه  َمُِقْيم    نهِعْيم   فِْيهه

22. ત્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે, અલ્લાહની પાસે 

ખરેખર ઘણો જ પ ટકળ બદલો છે. 

لِِدیْنه  ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه ه  اَِنه   ا ه    اّلَلَٰ  اهْجر   ِعْنده
ِظْيم    عه

23. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જો િમારા તપિા અને 

ભાઈ ઈમાન તવર દ્ધ કૂફરને પસુંદ કરે િો િેમને 

પણ પોિાના તમત્ર ન બનાવો, અને િમારા 
માુંથી જે વયક્તિ િેમને તમત્ર બનાવશે િો આવા 
લોકો જ જાલલમ લોકો છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا َله  اَٰ بهٓاءهُكْم  تهَتهِخُذْو   اَٰ
نهُكْم  هْولِيهٓاءه  وهاِْخوها بَُوا اِِن  ا  الُْكْفره  اْستهحه

مهْن   اَْلِیْمهاِن    عهله    َمِْنُكْم  یَهتهوهلَهُهْم  وه
َٰٓى ِكه  لِمُْونه  ُهُم  فهاُول  الَظَٰ

24. (હ ેપયગુંબર ! િમે મ સલમાનોને) કહી દો, 
કે જો િમારા તપિા, િમારા બાળકો, િમારા 
ભાઇ, િમારી પત્નીઓ, િમારા ક ટ ુંબીઓ, અને 

િમારી િે કમાણી અને િે વેપાર, જેના 
ન કસાનથી િમે ડરો છો, અને િે હવેલીઓ 

જેમને િમે પસુંદ કરો છો, જો આ બધ ું જ િમને 

અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરથી અને િેના 
માગગમાું ત્જહાદ કરવાથી વિારે પસુંદ હોય િો 
િમે અલ્લાહના તનણગયની રાહ જ ઓ, અને 

અલ્લાહ િઆલા તવદ્રોહી લોકોને માગગ નથી 
બિાવિો. 

هانه  اِْن  قُْل  بهٓاُؤُكْم  ك هبْنهٓاُؤُكْم  اَٰ ا  وه
نُُكْم  هْزوهاُجكُْم  وهاِْخوها ا ُتُكْم  وه ِشْْیه   وهعه
هْموهاُل  ا فُْتمُْوهها وه ه ة   قَْته اره ْونه  وهتِجه  تهْخشه
ادههها ِكُن  كهسه مهسَٰ ا   وه ْونههه َبه  تهْرضه هحه   ا
ِ  َمِنه  اِلهْيُكْم  ُسْولِه   اّلَلَٰ اد   وهره   ِفْ  وهِجهه
ِبْيلِه   بَهُصْوا سه ه َتَٰ  فهَته ه  حه ُ  یهاِْٰت   ِباهْمِره     اّلَلَٰ
 ُ ن  الْقهْومه  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ ِسِقْيه  الْفَٰ
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25. અલ્લાહએ (આ પહલેા) ઘણી જગ્યાઓ પર 

િમારી મદદ કરી છે, અને "હ નૈન"ની લડાઇ 

વખિે પણ, (િમારી મદદ કરી) જ્યારે કે િમને 

પોિાના મોટા લશ્કર પર ઘમુંડ હત ું, પરુંત   િે 

વિારો િમને કુંઈ પણ કામમાું ન આવયો, 
તવશાળ િરિી હોવા છિાું િે િમારા માટે િુંગ 

થઇ ગઇ, પછી િમે પીઠ બિાવી ભાગવા 
લાગ્યા. 

ُكُم  لهقهْد  ره ُ  نهصه وهاِطنه  ِفْ  اّلَلَٰ ة     مه ِثْْیه   كه
یهْومه  بهْتُكْم  اِذْ   ُحنهْي     وه ُتُكْم  اهْعجه   كهثْره
ْنُكْم  ُتْغِن  فهلهْم  اقهْت  عه ْيـ ًا َوهضه  عهلهْيُكُم  شه

ُحبهْت  ِبمها اَْلهْرُض  لَهیُْتْم  ثَُمه  ره   وه
 َمُْدِبِریْنه  

26. પછી અલ્લાહએ પોિાના પયગુંબર પર 

અને ઈમાનવાળાઓ શાુંતિ ઉિારી અને 

પોિાના િે લશ્કરો મોકલ્યા જેને િમે જોઇ નથી 
રહ્યા અને કાદફરોને સખિ સજા આપી, િે 

કાદફરોનો આ જ બદલો હિો. 

له  ثَُمه  هنْزه ُ  ا ِكْينهتهه   اّلَلَٰ ُسْولِه   عهلَٰ  سه   ره
له  الْمُْؤِمِنْيه  وهعهله  هنْزه ا   لَهْم  ُجُنْودًا وه
ْوهها به  تهره لِكه   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  وهعهَذه   وهذَٰ
ٓاءُ  زه  الْكَِٰفِریْنه  جه

27. ત્યારબાદ જેને ઇચ્છશે િેને િૌબા કરવાની 
િૌફીક આપી દેશે, અને િે દરગ જર કરવાવાળો 
અને રહમે કરવાવાળો છે. 

ُ  یهُتْوُب  ثَُمه  ْ  اّلَلَٰ لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ ْن  عهلَٰ  ذَٰ   مه
ٓاُء    ُ   یَهشه ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

28. હ ેઈમાનવાળાઓ ! ખરેખર મ શદરક િદ્દન 

નાપાક છે, એટલા માટે િેઓ આ વર્ગ પછી 
મક્સ્જદે હરામની આસ-પાસ પણ ન ભટકે, જો 
િમને લાચારીનો ભય છે િો અલ્લાહ િઆલા 
િમને પોિાની કૃપાથી િનવાન બનાવી દેશે, 

જો અલ્લાહ ઇચ્છે, અલ્લાહ જ્ઞાની અને 

દહકમિવાળો છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه  الْمُْشِرُكْونه  اِنَهمها اَٰ
س   بُوا فهله  نهجه امه  الْمهْسِجده  یهْقره ره  الْحه
ذه  عهاِمِهْم  بهْعده  اِْن   ا   هَٰ ْيلهةً  ِخْفُتْم  وه   عه

ْوفه  ُ  یُْغِنْيُكُم  فهسه   اِْن  فهْضلِه    ِمْن  اّلَلَٰ
ٓاءه    ه  اَِنه   شه ِكْيم   عهِلْيم   اّلَلَٰ  حه
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29. (અને) અહલેે દકિાબ માુંથી િે લોકો સાથે 

્ દ્ધ કરો, જેઓ ન િો અલ્લાહ પર ઈમાન લાવે 

છે, ન આલખરિના દદવસ પર, અને ન િો િેઓ 

િે વસ્ત ને હરામ સમજે છે, જે વસ્ત  અલ્લાહ 

અને િેના રસલૂે િેમના હરામ કરી દીિી છે, 

અને ન િો સત્ય દીનને પોિાનો દીન કહ ેછે, 

અહીં સ િી કે િેઓ ટેતસ આપિા થઈ જાય અને 

નાના બનીને રહવેાન ું પસુંદ કરી લે. 

ِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  قهاتِلُوا  وهَله  ِباّلَلَٰ
ُمْونه  وهَله  ِخرِ اَْلَٰ  ِبالْيهْوِم  َرِ ا یُحه مه  مه َره   حه
 ُ ُسْولُه   اّلَلَٰ َقِ  ِدیْنه  یهِدیُْنْونه  وهَله  وهره  الْحه
َتَٰ  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  ِمنه    یُْعُطوا حه

ْن  الِْجْزیهةه  ن  یَهد  َوهُهْم  عه ِغُرْونه  صَٰ

30. યહદૂી લોકો કહ ેછે કે ઉઝૈર અલ્લાહનો 
દીકરો છે, અને ઈસાઈ લોકો કહ ેછે કે મસીહ 

અલ્લાહનો દીકરો છે, આ વાિો ફકિ િેઓના 
મોઢાઓની છે, પવૂગજોની વાિોને આ લોકો પણ 

નકલ કરવા લાગ્યા, અલ્લાહ િેઓને નટટ કરે, 

િે કેવા ઉથલ પાથલ કરવામાું આવે છે. 

قهالهِت  یْرُ  الْيهُهْودُ  وه ِ  بُْن  ُعزه قهالهِت   اّلَلَٰ   وه
ی ره ِ  ابُْن  الْمهِسْيُح  النَهصَٰ لِكه      اّلَلَٰ  ذَٰ
اِهـ ُْونه   ِباهفْوهاِهِهْم    قهْولُُهْم    قهْوله  یُضه
ُ ؗ   قَٰتهلهُهُم   قهْبُل    ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه   اّلَلَٰ
هَنَٰ   یُْؤفهُكْونه  ا

31. િે લોકોએ પોિાના જ્ઞાનીઓ અને 

સાધ ઓને અલ્લાહને છોડીને રબ બનાવયા છે 

અને મરયમના દીકરા મસીહને પણ, જો કે 

િેમને આદેશ આપવામાું આવયો હિો કે િે એક 

અલાલજ તસવાય કોઈની બુંદગી ન કરશો, 
જેના તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, અલ્લાહ 

િઆલા િે દરેક વસ્ત થી પાક છે, જેમને આ 

લોકો ભાગીદાર બનાવે છે. 

ا ُذْو  تَهخه ُهْم  اِ هْحبهاره هْربهابًا وهُرْهبهانهُهْم  ا  ا
ِ  دُْوِن  َمِْن  الْمهِسْيحه  اّلَلَٰ ْریهمه    ابْنه  وه  مه
ا   مه ا وه ا  اََِله  اُِمُرْو  ًَٰها لِيهْعُبُدْو    َله    َوهاِحًدا    اِل
َٰهه  نهه    ُهوه   اََِله  اِل مَها ُسْبحَٰ  یُْشِرُكْونه  عه

32. િે ઇચ્છે છે કે અલ્લાહના પ્રકાશને પોિાની 
ફુંક વડે હોલવી નાુંખે અને અલ્લાહ િઆલા આ 

વાિોનો ઇન્કાર કરે છે, પરુંત   અલ્લાહ પોિાના 
પ્રકાશને પરૂો કરીને જ રહશેે ભલેને આ કાદફરો 
પસુંદ ન કરે. 

هْن  یُِریُْدْونه  ِ  نُوْره  یَُْطِفـ ُْوا ا  ِباهفْوهاِهِهْم  اّلَلَٰ
یهاْبه  ُ  وه هْن  اََِله   اّلَلَٰ ه   یَُِتَمه  ا لهوْ  نُوْره ِرهه  وه   كه

 الْكَِٰفُرْونه 
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33. િેણે જ પોિાના પયગુંબરને સત્ય 

માગગદશગન અને સાચો દીન આપી મોકલ્યા, કે 

િે દીનને દરેક દીન ઉપર પ્રભાતવિ કરી દે, 

ભલેને મ શદરક ખોટ ું સમજે. 

له  ُهوهالَهِذْی   ُسْولهه   اهْرسه ی ره ِدیِْن  ِبالُْهدَٰ  وه
َقِ  ه   الْحه یِْن  عهله  لُِيْظِهره لهوْ   كُلَِه     الَدِ  وه
ِرهه   الْمُْشِرُكْونه  كه

34. હ ેઈમાનવાળાઓ ! યહદૂી લોકોના 
આલલમો અને ઈબાદિ કરનાર લોકોન ું િન 

અયોગ્ય િરીકાથી ખાઈ છે, અને લોકોને 

અલ્લાહના માગગથી રોકે છે, જે લોકો સોન ું અને 

ચાુંદી ભેગ ું કરીને રાખે છે અને અલ્લાહના 
માગગમાું ખચગ નથી કરિા, િેઓને િમે 

દ :ખદાયી અઝાબની ખ શખબર આપી દો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ا اَِنه  اَٰ ِثْْیً   َمِنه  كه
ْهبهاِن  اَْلهْحبهارِ  الَرُ هْموهاله  لهيهاْكُلُْونه  وه  ا
ْونه  ِبالْبهاِطِل  النَهاِس  یهُصَدُ ْن  وه ِبْيِل  عه  سه
   ِ الَهِذیْنه   اّلَلَٰ ْونه  وه ههبه  یهْكَِنُ  الَذه

ةه  الِْفَضه ا وهَله  وه ِبْيِل  ِفْ  یُْنِفُقْونههه ِ    سه  اّلَلَٰ
ْرُهْم  اب   فهبهَشِ ذه هلِْيم    ِبعه  ا

35. જે દદવસે (સોન ું અને ચાુંદી) જહન્નમની 
આગમાું િપાવવામાું આવશે, પછી િેના વડે 

િેઓના કપાળોને, ખભાના ભાગને અને પીઠોને 

દઝાડવામાું આવશે, (િેઓને કહવેામાું આવશે) 

આ િે ખજાનો છે, જેને િમે પોિાના માટે ભેગી 
કરીને બનાવી રાખ્યો હિો, હવે ! ભેગ ું કરેલ ું 
પોિાના િનનો સ્વાદ ચાખો. 

ا یُْحمَٰ  یَهْومه  نَهمه   نهارِ  ِفْ  عهلهْيهه هه  فهُتْكوَٰی جه
ا ُظُهوُْرُهْم    وهُجُنْوبُُهْم  ِجبهاُهُهْم  ِبهه  وه
ا ذه ا هَٰ ُتْم  مه ْ ا فهُذْوقُْوا َِلهنُْفِسكُْم  كهَنه   مه

ْونه  ُكنُْتْم   تهْكَِنُ
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36. જે દદવસે આકાશ અને િરિીન ું સર્જન ક્ ું 
િે દદવસથી જ   મદહનાઓની ગણિરી 
અલ્લાહની પાસે અલ્લાહની દકિાબમાું બાર છે, 

િેમાુંથી ચાર પતવત્ર મદહના છે, આ જ સત્ય િમગ 
છે, િમે િે મદહનાઓમાું પોિાના જીવો પર 

અત્યાચાર ન કરો અને િમે દરેક મ શદરકો સાથે 

ત્જહાદ કરો, જેવી રીિે કે િેઓ િમારી સાથે લડે 

છે અને જાણી લો કે અલ્લાહ િઆલા 
ડરવાવાળાઓની સાથે છે. 

ةه  اَِنه  ُهوْرِ  عَِده ِ  ِعْنده  الَشُ ثْنها اّلَلَٰ ره  ا   عهشه
ْهًرا ِب  ِفْ  شه ِ  ِكتَٰ لهقه  یهْومه  اّلَلَٰ وَِٰت  خه مَٰ  الَسه

ا   وهاَْلهْرضه  ة   ِمْنهه هْربهعه لِكه   ُحُرم     ا   ذَٰ
یُْن  ۬   الَدِ ُم   َيِ  فِْيِهَنه  تهْظِلمُْوا فهله   الْقه

كُْم  هٓافَهةً  الْمُْشِرِكْيه  وهقهاتِلُوا اهنُْفسه  كهمها ك
هٓافَهًة    یُقهاتِلُْونهُكْم  ا  ك هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا  مهعه  اّلَلَٰ
 الْمَُتهِقْيه 

37. મદહનાઓને આગળ પાછળ કરી દેવ ું 
કૂફરની હરકિ છે, આના વડે િે લોકો 
ગ મરાહીના પડયા રહ ેછે, િેઓ એક વર્ગ કોઈ 

મદહનાને હલાલ સમજી લે છે, અને બીજા વરે્ 

િે જ મદહનાને હરામ ઠહરેાવે છે, જેથી કે 

અલ્લાહની પતવત્ર મદહનાની ગણિરી પ રી કરી 
લે, અને એવી જ રીિે િેઓ િે મદહનાને હલાલ 

કરી લે છે, જે મદહનાને અલ્લાહ િઆલાએ 

પતવત્ર ગણાવયો છે, િેમના માટે િેમના ખરાબ 

કાયોને સારા બિાવી દેવામાું આવયા છે, અને 

અલ્લાહ કાદફરોને સત્ય માગગ નથી બિાવિો. 

نَهمها ءُ  اِ َلُ  الُْكْفرِ  ِف  ِزیهادهة   النَهِسْٓ  ِبهِ  یُضه
ُمْونهه   یُِحلَُْونهه   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  َرِ یُحه  عهاًما َوه
ةه   لَُِيوهاِطـ ُْوا عهاًما ا عَِده مه  مه َره ُ  حه   اّلَلَٰ

ا فهُيِحلَُْوا مه  مه َره ُ    حه   ُسْوٓءُ  لهُهْم  ُزیَِنه   اّلَلَٰ
هْعمهالِِهْم    ُ   ا   الْقهْومه  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
ن   الْكَِٰفِریْنه

38. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે કે 

જ્યારે િમને કહવેામાું આવે છે કે ચાલો 
અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ કરવા માટે નીકળો, 
િો િમે િરિીને વળગી રહો છો, શ ું િમે 

આલખરિના બદલામાું દ તનયાના જીવનને 

પ્રાથતમકિા આપો છો? સાુંભળો ! દ તનયાન ું 
જીવન િો આલખરિની ત લમાું બસ થોડ ું જ છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ   قِْيله  اِذها لهُكْم  مه
نِْفُرْوا لهُكُم  ِبْيِل   ِفْ  ا ِ  سه َهاقهلُْتْم  اّلَلَٰ ث   اِله  ا

ِضیُْتْم   اَْلهْرِض    هره وةِ  ا يَٰ نْيها ِبالْحه   ِمنه  الَدُ
ةِ    تهاعُ  فهمها  اَْلَِٰخره وةِ  مه يَٰ ا الْحه نْيه  ِف  الَدُ
ةِ   قهِلْيل   اََِله  اَْلَِٰخره
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39. જો િમે ન નીકળ્યા િો, િમને અલ્લાહ 

િઆલા સખિ સજા આપશે અને િમારી 
જગ્યાએ બીજાને લાવશે, િમે અલ્લાહ 

િઆલાને કોઇ ન કસાન નથી પહોંચાડી શકિા, 
અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે 

છે. 

بُْكْم  تهْنِفُرْوا اََِله  َذِ ابًا یُعه ۬   عهذه ا   هلِْيمً   ا
یهْستهْبِدْل  ُكْم  قهْوًما وه ْْیه ْوهُ  وهَله  غه   تهُضَرُ

ْيـ ًا    ُ   شه ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ ْ  قهِدیْر    َشه

40. જો િમે િે (મ હમ્મદ સલ્લલ્લાહ  
વસલ્લમ)ની મદદ નહીં કરો િો (આ પહલેા) 
અલ્લાહએ િે નબીની મદદ કરી, જ્યારે 

કાદફરોએ િેમને (મક્કાથી) કાઢી મ ક્યા, જ્યારે કે 

િે બને્ન ગ ફામાું હિા, અને િે બને્ન માુંથી એક 

પોિાના સાથીને કહી રહ્યો હિો, " ગમ ન કરો, 
અલ્લાહ આપણી સાથે છે" પછી અલ્લાહ 

િઆલાએ િે લોકોને પોિાના િરફથી શાુંતિ 

આપી અને એવા લશ્કરો દ્વારા િેમની મદદ કરી 
જેને િમે જોયા જ નથી, િેણે કાદફરોની વાિને 

હલકી કરી દીિી અને ઊંચી અને મલૂ્યવાન િો 
અલ્લાહની વાિ જ છે, અલ્લાહ તવજયી, 
દહકમિવાળો છે. 

هُ  فهقهْد  تهْنُصُرْوهُ  اََِله  ره ُ  نهصه هُ  اِذْ  اّلَلَٰ جه  اهْخره
هاِنه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ثْنهْيِ  ث   ِف  مهاهُ  اِذْ  ا
ارِ  اِحِبه   یهُقْوُل  اِذْ  الْغه ْن  َله  لِصه  اَِنه  تهْحزه
ه  ا    اّلَلَٰ نه عه له   مه ُ  فهاهنْزه ِكْينهتهه   اّلَلَٰ  عهلهْيهِ  سه

ه   هیَهده ا ْوهها لَهْم  ِبُجُنْود   وه له  تهره عه هلِمهةه  وهجه  ك
ْفلَٰ    كهفهُروا الَهِذیْنه  هلِمهةُ   الَسُ ك ِ  وه  ِِهه  اّلَلَٰ
ُ   الُْعلْيها    ِزیْز   وهاّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

41. નીકળી જાઓ, તનબગળ હોય િો પણ અને 

શક્તિશાળી હોય િો પણ, અને અલ્લાહના 
માગગમાું પોિાના િન અને પ્રાણ વડે ત્જહાદ 

કરો, આ જ િમારા માટે ઉત્તમ છે જો િમે 

જાણિા હોવ. 

نِْفُرْوا اِهُدْوا ِخفهافًا َوهثِقهاًَل  اِ  وهجه
هنْفُ  ِباهْموهالِكُْم  ا ِبْيِل  ِفْ  ِسكُْم وه ِ    سه   اّلَلَٰ
لِكُْم  ْْی   ذَٰ  تهْعلهمُْونه  ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه
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42. જો દ તનયાનો ફાયદો ઝડપથી મળિો અને 

મ સાફરી પણ સરળ હોિ િો આ (મ નાદફકો) 
િમારી સાથે આવિા, પરુંત   આ સફર િેમને 

અઘરો લાગી રહ્યો છે, િો અલ્લાહની કસમો 
ખાવા લાગ્યા, (અને કહવેા લાગ્યા) જો અમે 

િમારી સાથે નીકળી શકિા હોિ િો જરૂર સાથ 

આપિા, આ લોકો પોિાને જ નટટ કરી રહ્યા છે, 

અને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે જાણે છે કે આ 

જ ઠા લોકો છે. 

هانه  لهوْ  ًضا ك ره فهًرا عه  قهاِصًدا  قهِریًْبا َوهسه
تَهبهُعْوكه  ْ  ََله َِٰكنٌۢ ل ْت  وه ُ  بهُعده َقهةُ  عهلههْْیِ      الَشُ

يهْحِلُفْونه  ِ  وهسه ْعنها لهوِ  ِباّلَلَٰ ْجنها اْستهطه ره  لهخه
كُْم    عه ُهْم    یُْهِلُكْونه   مه ُ   اهنُْفسه   وهاّلَلَٰ
نَهُهْم  یهْعلهُم  ن  اِ  لهكَِٰذبُْونه

43. (હ ેનબી !) અલ્લાહ િમને માફ કરી દે, કેમ 

િમે િેઓને (પાછળ રહવેાની) પરવાનગી 
આપી ? િમારી સમક્ષ વાિ સ્પટટ થઈ જાિ કે 

કોણ િેમના માુંથી સાચા કોણ છે અને જ ઠા 
લોકો કોણ છે? 

فها ُ  عه ْنكه    اّلَلَٰ هِذنْته  لِمه   عه َتَٰ  لهُهْم  ا  حه
ه  قُْوا الَهِذیْنه  لهكه  یهتهبهَيه ده تهْعلهمه  صه   وه

 الْكَِٰذِبْيه 

44. જે લોકો અલ્લાહ અને કયામિના દદવસ 

પર ઈમાન િરાવે છે, િે લોકો પોિાના િન 

અને માલ વડે ત્જહાદથી રોકાઇ જવા માટે 

કયારેય િમારી પાસે પરવાનગી નહીં માુંગે 
અને અલ્લાહ િઆલા ડરવાવાળાઓને ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે. 

ِ  یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه  یهْستهاِْذنُكه  َله   ِباّلَلَٰ
الْيهْوِم  هْن  اَْلَِٰخرِ  وه اِهُدْوا ا  ِباهْموهالِِهْم  یَُجه

هنُْفِسِهْم    ا ُ   وه ٌۢ عهِل  وهاّلَلَٰ  ِبالْمَُتهِقْيه  ْيم 

45. આ પરવાનગી િો િમારી પાસેથી િે લોકો 
જ માુંગે છે જેમને ન િો અલ્લાહ પર અને 

આલખરિના દદવસ પર ઈમાન છે, જેમના હૃદય 

શુંકામાું પડયા છે અને િે પોિાની શુંકામાું જ 

પડેલા હોય છે. 

نَهمها ِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  یهْستهاِْذنُكه  اِ  ِباّلَلَٰ
ا اْرتهابهْت  اَْلَِٰخرِ  لْيهْوِم وه   فهُهْم  قُلُْوبُُهْم  وه
ْ  ِفْ  یُِْبِ دَهدُْونه   ره ه  یهَته
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46. જો િેઓની ઇચ્છા ત્જહાદ માટેની હોિ િો, 
િેઓ આ સફર માટે સામાનની િૈયારી કરી 
રાખિા, પરુંત   અલ્લાહને િેમન ું નીકળવ ું પસુંદ 

જ ન હત ું, એટલા માટે અલ્લાહએ િેઓને 

શરૂઆિથી જ રોકી રાખ્યા અને કહી દેવામાું 
આવ્ ું કે િમે બેસી રહનેાર લોકો સાથે બેઠેલા 
જ રહો. 

لهوْ  ادُوا وه هره ْوا الُْخُرْوجه  ا هعهَدُ ةً   لهه   َله عَُده
َِٰكْن  ل ِرهه  َوه ُ  كه هُهْم  اّلَلَٰ اث نٌِْۢبعه ُهْم  ا   فهثهبَهطه
ِعِدیْنه  مهعه  اقُْعُدْوا وهقِْيله   الْقَٰ

47. જો આ લોકો િમારી સાથે ભેગા થઇને 

નીકળિા િો પણ, િમારા માટે ઉપદ્રવ કરવા 
તસવાય કુંઈ પણ ન કરિા, ઉપરાુંિ િમારી 
વચ્ચે ઉપદ્રવ માટે આમિેમ ફરિા જ હોય છે 

િમારી સાથે પણ કેટલાક લોકો છે, જે િેઓની 
વાિ ધ્યાનથી સાુંભળે છે, અને અલ્લાહ આવા 
અત્યાચારી લોકોને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

ُجْوا لهوْ  ره بهاًَل  اََِله  زهادُْوُكْم  اَمه  فِْيُكْم  خه  خه
ُعْوا  هْوضه ۡا َٰلهُكْم  وهَله   الِْفتْنهةه    یهْبُغْونهُكُم  ِخل
فِْيُكْم  مََُٰعْونه  وه ُ   لهُهْم    سه ٌۢ  وهاّلَلَٰ   عهِلْيم 

لِِمْيه   ِبالَظَٰ

48. આ લોકો િો પહલેા પણ ઉપદ્રવ કરવાની 
શોિમાું હિા અને િમારા માટે કાયોને ઉલટ 

સલૂટ કરિા રહ ેછે, અહીં સ િી કે સત્ય આવી 
પહોંચ્્ ું અને અલ્લાહનો આદેશ પ્રભાતવિ થઇ 

ગયો, ભલેને િે લોકો નારાજ રહ્યા. 

ُوا لهقهدِ    وهقهلَهُبْوا قهْبُل   ِمْن  الِْفتْنهةه  ابْتهغه
َتَٰ  اَْلُُموْره  لهكه  ٓاءه  حه َقُ  جه ره  الْحه هه هْمرُ  وهظه   ا
 ِ ِرُهْونه  وهُهْم  اّلَلَٰ  كَٰ

49. િેઓ માુંથી કોઇક િો કહ ેછે કે મને 

પરવાનગી આપો, મને તવદ્રોહમાું ન નાખો, 
સાુંભળો ! િે તવદ્રોહમાું પડી ગયા છે અને 

જહન્નમે કાદફરોને ઘેરાવમાું લઈ રાખ્યા છે. 

 ْ ِمْٰنُ ْن  یَهُقْولُ  َمهْن  وه ْ  اْئذه ْ    وهَله  َلِ   تهْفِتَنِ
قهُطْوا    الِْفتْنهةِ  ِف  اهَله  اَِنه   سه نَهمه  وه هه  جه

 ٌۢ ة   ِبالْكَِٰفِریْنه  لهمُِحْيطه
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50. જો િમને કુંઈ ભલાઇ મળે િો, િેમને 

ખરાબ લાગ ેછે અને કોઇ મ સીબિ પહોંચે િો 
િેઓ કહ ેછે કે અમે િો પહલેાથી જ પોિાની 
બાબિ યોગ્ય માગગ અપનાવી લીિો હિો, પછી 
િે લોકો ઇિરાઇને પાછા ફરી રહ્યા છે. 

نهة   ُتِصْبكه  اِْن  سه اِ   تهُسْؤُهْم    حه  ْن وه
ْذنها   قهْد  یَهُقْولُْوا ُمِصیْبهة   ُتِصْبكه  نها اهخه هْمره  ا
یهتهوهلَهْوا قهْبُل  ِمْن   فهِرُحْونه  وهُهْم  وه

51. - િમે કહી દો કે અલ્લાહએ અમારા માટે જે 

કુંઈ ન કસાન પહોંચાડવાન ું લખેલ છે િે 

પહોંચીને જ રહશેે, િે અમારો વયવસ્થાપક અને 

તમત્ર છે, ઈમાનવાળાઓએ િો ફકિ અલ્લાહ 

પર જ ભરોસો કરવો જોઇએ. 

ا اََِله  یَُِصْيبهنها   لَهْن  قُْل  ُ  كهتهبه  مه ا    اّلَلَٰ   لهنه
ا    َٰىنه ْول ِ  وهعهله   ُهوهمه َهِل  اّلَلَٰ   فهلْیهتهوهك
 الْمُْؤِمُنْونه 

52. કહી દો કે િમે અમારા તવશે જે વસ્ત ની રાહ 

જોઇ રહ્યા છો, એ કે બે ભલાઈઓ માુંથી એક 

ભલાઈ અમને મળી જાય, અને અમે િમારા 
માટે જે વસ્ત ની રાહ જોઈ રહ્યા છે એ કે અલ્લાહ 

િઆલા િમને િેની પાસેથી પોિે સજા આપે 

અથવા િો અમારા હાથ વડે િમને સજા 

અપાવે, એટલા માટે િમે પણ રાહ જ ઓ અને 

પણ િમારી સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે. 

بَهُصْونه  ههْل  قُْل   یاِْحده  اََِله   ِبنها   تهره
نهْحُن   الُْحْسنهيهْيِ    بَهُص  وه ه هْن  ِبكُْم  نهَته   ا
ُ  یَُِصیْبهُكُم  اب   اّلَلَٰ ذه هوْ  ِعْنِده    َمِْن  ِبعه   ا
ا  ؗ  ا  ِباهیِْدیْنه بَهُصْو  ه كُْم  اِنَها فهَته عه   مه

بَُِصْونه  ه  َمَُته

53. કહી દો કે િમે રાજીખ શીથી ખચગ કરો 
અથવા નારાજગીથી ખચગ કરો, િમારો આ 

સદકો ક્યારેય કબલૂ કરવામાું નહીં આવે, 

તન:શુંક િમે તવદ્રોહી છો. 

هنِْفُقْوا قُْل  ْوعًا  ا هوْ  طه   یَُتهقهبَهله  لَهْن  كهْرًها ا
نَهُكْم   ِمْنُكْم     فَِٰسِقْيه  قهْوًما ُكنُْتْم  اِ
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54. િેઓન  દાન કબલૂ ન કરવાન ું કારણ િેના 
તસવાય કાુંઇ જ નથી કે આ લોકોએ અલ્લાહ 

અને િેના પયગુંબરનો ઇન્કાર કયો, અને ઘણી 
આળસથી નમાઝ માટે આવે છે અને સુંક લચિ 

મનથી જ ખચગ કરે છે. 

ا مه ُهْم  وه نهعه هْن  مه ْ  ُتْقبهله  ا ْ  ِمْٰنُ   نهفهقَٰهَُتُ
هنَهُهْم  اََِله   ِ  كهفهُرْوا ا ُسْولِه   ِباّلَلَٰ ِبره   وهَله   وه

َٰوةه  یهاْتُْونه  ل الَٰ  وهُهْم  اََِله  الَصه  وهَله  ُكسه
ِرُهْونه  وهُهْم  اََِله  یُْنِفُقْونه   كَٰ

55. િમને િેઓન ું િન અને સુંિાન 

આશ્ચયગચદકિ ન કરી દે, અલ્લાહની ઇચ્છા એ જ 

છે કે િેનાથી જ િેઓને દ તનયાનામાું જ સજા 

આપે અને િેઓન ું મતૃ્્  કૂફરની ક્સ્થતિ માું જ 

થાય. 

هْموهالُُهْم  ُتْعِجْبكه  فهله  دُُهْم    وهَله   ا هْوَله   ا
نَهمها ُ  یُِریُْد  اِ بهُهْم  اّلَلَٰ َذِ ا لُِيعه وةِ  ِف  ِبهه يَٰ  الْحه

نْيها هنُْفُسُهْم  وهتهْزههقه  الَدُ ِفُرْونه  وهُهْم  ا كَٰ
 

56. આ લોકો અલ્લાહના નામની સોગુંદો 
ખાઇને કહ ેછે કે અમે િમારા જૂથના જ લોકો છે, 

જો કે ખરેખર િેઓ િમારા માુંથી નથી, વાિ 

ફકિ એ જ છે કે આ લોકો ડરપોક છે. 

یهْحِلُفْونه  ِ  وه نَهُهْم  ِباّلَلَٰ ا  لهِمْنُكْم    اِ مه  ُهْم  وه
ْ  َمِْنُكْم  ُ َِٰكَٰنه ل قُْونه   قهْوم   وه  یَهْفره

57. જો આ લોકો બચાવ માટેની જગ્યા અથવા 
કોઇ ગ ફા અથવા કોઇ પણ મા્ ું છપાવવાની 
જગ્યા પામી લે િો હમણાું જ િે િરફ ફરી જાય. 

اً  ْونه یهِجُد  لهوْ  لْجه هوْ  مه ت   ا رَٰ غَٰ هوْ  مه ًل  ا خه  ُمَده
لَهْوا  یهْجمهُحْونه   وهُهْم  اِلهْيهِ  لَهوه

58. િેઓમાું િે લોકો પણ છે જેઓ સદકા (ના 
માલની વહેંચણીમાું) િમારા પર ખોટો આરોપ 

લગાવે છે, જો િેઓને િેમાુંથી મળી જાય િો 
રાજી થઈ જાય છે અને જો િેઓને િેમાુંથી ન 

મળ્્ ું િો િરિ જ નારાજ થઈ જાય છે. 

 ْ ِمْٰنُ قَِٰت    ِف   یَهلِْمُزكه  َمهْن  وه ده   فهاِْن   الَصه
ا اُْعُطْوا ُضْوا  ِمْنهه اِْن  ره ْوا لَهْم  وه ا   یُْعطه   ِمْنهه
ُطْونه  ُهْم  اِذها  یهْسخه
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59. િેમના માટે સાર ું થાિ જો િેઓ એ વાિ 

પર ખ શ થઈ જિા, જે અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરે િેમને આપ્્ ું, અને કહિેા કે અલ્લાહ 

જ અમારા માટે પરૂિો છે, અલ્લાહ અમને િેની 
કૃપા વડે (ઘણ ું) આપશે, અને અલ્લાહના રસલૂ 

પણ. અમે િો અલ્લાહ િરફ જ આશા રાખીએ 

છીએ. 

لهوْ  هنَهُهْم  وه ُضْوا ا ا   ره هُىُ  مه تَٰ ُ  اَٰ ُسْولُه     اّلَلَٰ   وهره
قهالُْوا ْسُبنها وه ُ  حه ُيْؤتِیْنها اّلَلَٰ ُ  سه   ِمْن  اّلَلَٰ

ُسْولُه      ْضلِه  فه  نَها    وهره ِ  اِله  اِ ن  اّلَلَٰ ِغُبْونه  رَٰ

60. અલ્લાહ િરફથી દાન ફકિ ફકીરો માટે, 

લાચારો માટે, ઝકાિ ઉઘરાવનારાઓ માટે, 

િેઓ માટે જેમના હૃદયો ઇસ્લામ િરફ ઝકેલા 
છે, િથા કેદીઓને છોડાવવા માટે, દેવાદારો 
માટે, િથા અલ્લાહના માગગમાું અને મ સાફરો 
માટે ફરત્જયાિ છે અને અલ્લાહ જ્ઞાની િથા 
દહકમિવાળો છે. 

نَهمها قَُٰت  اِ ده ٓاءِ  الَصه ِكْيِ  لِلُْفقهره   وهالْمهسَٰ
ِمِلْيه  الْعَٰ ا وه لَهفهةِ  عهلهْيهه الْمُؤه   وهِف  قُلُْوبُُهْم  وه
قهاِب  ِرِمْيه  الَرِ الْغَٰ ِفْ  وه ِبْيِل  وه ِ  سه   اّلَلَٰ
ِبْيِل    وهابِْن  ةً   الَسه ِ    َمِنه  فهِریْضه ُ   اّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
ِكْيم   عهِلْيم    حه

61. િે (મ નાદફક) લોકો માુંથી એવા લોકો પણ 

છે જેઓ પયગુંબરને િકલીફ આપે છે અને કહ ે

છે , ઓછું સાુંભળે છે, િમે કહી દો કે િે ઓછું 
સાભળવા માું જ િમારા માટે ભલાઇ છે, િે 

અલ્લાહ પર ઈમાન િરાવે છે અને 

મ સલમાનોની વાિો પર ભરોસો કરે છે અને 

િમારા માુંથી જે લોકો ઈમાન િરાવે છે િેમના 
માટે કૃપા છે, જે લોકો અલ્લાહ અને પયગુંબરને 

િકલીફ આપે છે િેમના માટે દ :ખદાયી અઝાબ 

છે. 

 ُ ِمْٰنُ یهُقْولُْونه  النَهِبَه  یُْؤذُْونه  الَهِذیْنه  وه  وه
ْْی   اُذُُن  قُْل   ُهوهاُذُن     ِ  یُْؤِمُن  لَهُكْم  خه  ِباّلَلَٰ
یُْؤِمُن  ْحمهة   لِلْمُْؤِمِنْيه  وه َهِذیْنه   وهره  لَِل
ُنْوا مه الَهِذیْنه   ِمْنُكْم    اَٰ ُسْوله  یُْؤذُْونه  وه   ره
 ِ اب   لهُهْم  اّلَلَٰ هلِْيم   عهذه  ا
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62. િે (મ નાદફક) ફકિ િમને ખ શ રાખવા માટે 

િમારી સામે અલ્લાહના નામની સોગુંદો ખાય 

છે, જો કે આ લોકો ઈમાન રાખિા હોય િો, 
અલ્લાહ અને િેનો પયગુંબર રાજી કરવા માટે 

વિારે હકદાર છે. 

ِ  یهْحِلُفْونه  ُضْوُكْم    لهُكْم  ِباّلَلَٰ ُ   لُِْیْ   وهاّلَلَٰ
ُسْولُه    َقُ  وهره هْن  اهحه هانُْوا اِْن  یَُْرُضْوهُ  ا   ك
 ُمْؤِمِنْيه 

63. શ ું આ લોકો નથી જાણિા કે જે લોકો 
અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરનો તવરોિ કરશે, 

િેના માટે ખરેખર જહન્નમનો અઝાબ છે, જેમાું 
િેઓ હુંમેશા રહશેે, આ જબરદસ્િ અપમાન છે. 

هلهْم  ا ا هنَهه   یهْعلهمُْو  ْن  ا اِددِ  مه ه  یَُحه ُسْولهه   اّلَلَٰ  وهره
نَهمه   نهاره  لهه   فهاهَنه  هه الًِدا جه ا    خه لِكه   فِْيهه  ذَٰ

ِظْيُم  الِْخْزُی   الْعه

64. મ નાદફક લોકો દરેક સમયે એ વાિથી ડરે 

છે કે કદાચ મ સલમાનો પર કોઇ સરૂહ ન ઉિરે, 

જે િેઓના હૃદયોની વાિો દશાગવી દે, કહી દો કે 

િમે મજાક કરિા રહો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
િેને જાહરે કરી દેશે જેનાથી િમે ડરી રહ્યા છો. 

رُ  ِفُقْونه  یهْحذه هْن  الْمُنَٰ َهله  ا ْ  ُتَنه  عهلههْْیِ
ة   ُئُهْم  ُسوْره   قُِل   قُلُْوِبِهْم    ِفْ  ِبمها ُتنهَبِ

ه  اَِنه   اْستهْهِزُءْوا    ا ُمْخِرج   اّلَلَٰ  َمه
ُرْونه   تهْحذه

65. જો િમે િેમને સવાલ કરશો (કે શ ું વાિો 
કરી રહ્યા છો?) િો સ્પટટ કહી દેશે કે અમે િો 
એમજ અંદરોઅંદર હુંસીમજાક કરી રહ્યા હિા, 
કહી દો કે શ ું અલ્લાહ, િેની આયિો અને િેનો 
પયગુંબર જ િમારા ઠઠ્ઠા મશ્કરી માટે રહી ગયા 
છે ? 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا نَهمها لهيهُقْولَُنه   سه  ُكنَها اِ
ُب    نهُخْوُض  نهلْعه ِ  قُْل   وه هِباّلَلَٰ یَِٰته   ا اَٰ   وه
ُسْولِه    تهْستهْهِزُءْونه  ُكنُْتْم  وهره

66. િમે બહાન ું ન બનાવો, ખરેખર િમે ઈમાન 

લાવયા પછી કાદફર થઇ ગયા છો, જો અમે 

િમારા માુંથી થોડાુંક લોકોને માફ પણ કરી 
દઇએ, િો કેટલાક લોકોને િેઓના અપરાિના 
કારણે સખિ સજા પણ આપીશ ું. 

  اِیْمهانِكُْم    بهْعده  كهفهْرُتْم  قهْد  تهْعتهِذُرْوا َله 
ْن  نَهْعُف  اِْن  ٓاى ِفهة    عه ْب  َمِْنُكْم  طه َذِ   نُعه

ًةٌۢ  ٓاى ِفه َهُهْم  طه هانُْوا ِباهن ن  ك  ُمْجِرِمْيه
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67. દરેક મ નાદફક પ ર ર્ અને સ્ત્રી એક સરખાું 
છે, આ લોકો ખરાબ વાિોનો આદેશ આપે છે 

અને સારી વાિોથી રોકે છે અને પોિાની મ ઠ્ઠી 
બુંિ રાખે છે, આ લોકો અલ્લાહને ભલૂી ગયા, 
અલ્લાહ િેમને ભલૂી ગયો, તન:શુંક આ મ નાદફક 

લોકો તવદ્રોહી જ છે. 

ِفقُ  هلْمُنَٰ الْمُنَِٰفقَُٰت  ْونه ا ْ  بهْعُضُهْم  وه   َمِنٌۢ
ْونه  ِبالْمُْنكهرِ  یهاُْمُرْونه   بهْعض     یهْنهه ِن  وه  عه

یهْقِبُضْونه  الْمهْعُرْوِف  هیِْدیهُهْم    وه  نهُسوا  ا
ه  ْ    اّلَلَٰ ُ ِفِقْيه  اَِنه   فهنهِسهْیه   ُهُم  الْمُنَٰ

ِسُقْونه   الْفَٰ

68. અલ્લાહ િઆલા િે મ નાદફક પ ર ર્ અને 

સ્ત્રીઓ અને કાદફરોને જહન્નમની આગન ું વચન 

આપી ચકૂ્યો છે, જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે, િે જ 

િેમના માટે પરૂત  ું છે, િેમના પર અલ્લાહની 
લઅનિ છે અને િેમના માટે જ હુંમેશાનો 
અઝાબ છે. 

ُ  وهعهده  ِفِقْيه  اّلَلَٰ ِت  الْمُنَٰ الْمُنَِٰفقَٰ   وه
الُْكَفهاره  نَهمه  نهاره  وه هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ   ِِهه   فِْيهه
   ْ ْسُُبُ ُ   حه ُ لهعهٰنه ُ    وه لهُهْم   اّلَلَٰ اب   وه  عهذه
 َمُِقْيم   

69. આ િે લોકો જેવા જ છે, જેઓ િેમના કરિા 
પહલેા હિા, િે લોકો િમારા કરિા વિારે 

શક્તિશાળી હિા અને વધ  સુંિાનવાળા અને 

િનવાન હિા, િેઓએ પોિાના નસીબનો 
સ્વાદ ચાખી લીિો અને િમે પોિાના નસીબનો 
સ્વાદ ચાખી રહ્યા છો, અને િમે પણ િે લોકોની 
વાિોમાું જ પડી ગયા, જેમાું િે લોકો પડયા 
હિા, આ એવા લોકો છે, જેમના કાયો દ તનયા 
અને આલખરિમાું બરબાદ થઈ જશે, અને 

આવા લોકો જ ન કસાન ઉઠાવનારાઓ છે. 

هالَهِذیْنه  ا قهْبِلُكْم  ِمْن  ك هانُْو  َده  ك هشه   ِمْنُكْم  ا
ْكثهره قَُوهةً َوه  ه هْموهاًَل  ا دًا    ا اهْوَله  فهاْستهمْتهُعْوا  وه

قِِهْم  له قِكُْم  فهاْستهمْتهْعُتْم  ِبخه له  كهمها ِبخه
قِِهْم  قهْبِلُكْم  ِمْن  الَهِذیْنه  اْستهمْتهعه  له  ِبخه
هالَهِذْی  وهُخْضُتْم  اُضْوا    ك َٰٓى ِكه   خه  اُول
ْت  ِبطه هْعمهالُُهْم  حه نْيها ِف  ا ةِ    الَدُ   وهاَْلَِٰخره
َٰٓى ِكه  اُول ِسُرْونه  ُهُم  وه  الْخَٰ
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70. શ ું િેમની પાસે પહલેાના લોકોની ખબર 

નથી પહોંચી ? નહૂની કોમ, આદ, ર્મદૂ, અને 

ઇબ્રાહીમની કોમ, અને મદયનવાળાઓ, અને 

મ અિદફકાિ (િે કોમ જેમને અઝાબ રૂપે ઊંિા 
કરી દેવામાું આવયા) ની, િેમની પાસે િેમના 
પયગુંબર સ્પટટ પ રાવા લઇને આવયા હિા, 
અલ્લાહની એ શાન નથી કે િેમની પર 

અત્યાચાર કરે, પરુંત   િે લોકોએ પોિે જ 

પોિાના પર ઝલ્મ કરી રહ્યા છે. 

هلهْم    قهْوِم  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  نهبهاُ  یهاْتِِهْم  ا
۬   نُْوح   همُْوده   قهْوِم   وهعهاد  َوهث ِهْيمه  وه   اِبْرَٰ

ِب  اهْصحَٰ ْدیهنه  وه الْ مه ِت   وه ْ   مُْؤتهِفكَٰ تههَْتُ ه  ا
ِت    ُرُسلُُهْم  هانه  فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ ُ  ك  اّلَلَٰ
َِٰكْن  لِيهْظلِمهُهْم  ل ا وه هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه   ا
 یهْظلِمُْونه 

71. ઈમાનવાળા પ ર ર્ અને ઈમાનવાળી 
સ્ત્રીઓ એક-બીજાના તમત્રો છે, િે ભલાઇનો 
આદેશ આપે છે અને બરૂાઈથી રોકે છે, 

નમાઝોને કાયમ પઢે છે, ઝકાિ આપે છે, 

અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરની વાિો માને છે, 

આ જ િે લોકો છે જેમના પર અલ્લાહ િઆલા 
નજીકમાુંજ રહમે કરશે, તન:શુંક અલ્લાહ તવજયી 
િથા દહકમિવાળો છે. 

الْمُْؤِمُنْونه  ُت  وه الْمُْؤِمنَٰ   بهْعُضُهْم  وه
هْولِيهٓاءُ    ِبالْمهْعُرْوِف  یهاُْمُرْونه   بهْعض     ا

ْونه وه  ِن  یهْنهه یُِقْيمُْونه  الْمُْنكهرِ  عه َٰوةه  وه ل  الَصه
یُْؤُتْونه  وةه  وه كَٰ یُِطْيُعْونه  الَزه ه  وه   اّلَلَٰ
ُسْولهه     َٰٓى ِكه   وهره مُُهُم  اُول حه ْ ْیه ُ    سه  اَِنه   اّلَلَٰ
ه  ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم   عه  حه

72. ઈમાનવાળા પ ર ર્ અને ઈમાનવાળી 
સ્ત્રીઓને અલ્લાહએ િે જન્નિોન ું વચન આપ્્ ું 
છે, જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જ્યાું િેઓ 

હુંમેશા રહશેે અને િે પતવત્ર-સ્વચ્છ મહલેોમાું 
રહવેાન ું પણ (વચન આપી રાખ્્ ું છે) જે િે 

હુંમેશા રહનેારી જન્નિોમાું છે અને અલ્લાહની 
ખ શી સૌથી મોટી નેઅમિ છે, આ જ ખરેખર 

ખબૂ જ મોટી સફળિા છે. 

ُ  وهعهده  ِت  الْمُْؤِمِنْيه  اّلَلَٰ الْمُْؤِمنَٰ نََٰت   وه   جه
ا ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ   خَٰ
ا ِكنه  فِْيهه مهسَٰ یَِبهةً  وه نََِٰت  ِفْ  طه  عهْدن      جه

ِ  َمِنه  وهِرْضوهان   ُ    اّلَلَٰ ْكَبه لِكه   اه  ُهوهالْفهوْزُ  ذَٰ
ِظْيُمن   الْعه
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73. હ ેપયગુંબર ! કાદફરો અને મ નાદફકો સાથે 

સુંપણૂગ શક્તિ વડે િેમનો મ કાબલો કરો, અને 

િેમના પર સખિ બની જાવ, િેમન ું સાચ ું 
ઠેકાણ ું જહન્નમ છે, જે અત્યુંિ ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

ا اِهدِ  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ِفِقْيه  الُْكَفهاره  جه الْمُنَٰ   وه
ْ    وهاغْلُْظ  ىُهْم   عهلههْْیِ اْوَٰ مه نَهُم    وه هه   جه
ِبْئسه   الْمهِصْْیُ  وه

74. આ અલ્લાહના નામની સોગુંદો ખાઇને કહ ે

છે કે િેમણે આ પ્રમાણેની વાિ નથી કરી, જો કે 

િેઓએ કાદફરના શલદો કહ્યા હિા, અને ઇસ્લામ 

લાવયા પછી ફરી કાદફર બની જાય છે, એવી જ 

રીિે િે લોકોએ એ વાિનો ઈરાદો કરી રાખ્યો 
હિો, જેને િેઓ કરી ન શક્યા, આ લોકો ફકિ 

િે જ વાિનો બદલો લઇ રહ્યા છે કે િેમને 

અલ્લાહએ પોિાની કૃપાથી અને િેના 
પયગુંબરે િનવાન કરી દીિા, જો આ લોકો હજ  
પણ િૌબા કરી લ ેિો, આ િેમના માટે સાર ું છે 

અને જો ચહરેો ફેરવશે િો અલ્લાહ િઆલા 
િેમને દ તનયા અને આલખરિમાું દ :ખદાયી 
અઝાબ આપશે અને િરિીમાું િેમના માટે કોઇ 

િેમની મદદ કરનાર િથા સહાય કરનાર ઊભો 
નહીં થાય. 

ِ  یهْحِلُفْونه  ا ِباّلَلَٰ لهقهْد   قهالُْوا    مه   قهالُْوا وه
هلِمهةه  ِمِهْم  بهْعده  وهكهفهُرْوا الُْكْفرِ  ك   اِْسله
ا  یهنهالُْوا    لهْم  ِبمها وهههمَُْوا مه ا وه هْن  اََِله   نهقهمُْو    ا

هْغنَٰهُىُ  ُ  ا ُسْولُه   اّلَلَٰ  فهاِْن   فهْضلِه     ِمْن  وهره
ا یهُك  یَهُتْوبُْوا ْْیً اِْن   لَهُهْم    خه لَهْوا وه   یَهتهوه

بُْهُم  َذِ ُ  یُعه ابًا اّلَلَٰ هلِْيمًا    عهذه نْيها ِف   ا   الَدُ
ةِ    ا  وهاَْلَِٰخره مه ِلَ    ِمْن  اَْلهْرِض  ِف  لهُهْم  وه   َوه

 نهِصْْی   وهَله 

75. િે લોકોમાું કેટલાક એવા લોકો પણ છે 

જેમણે અલ્લાહને વચન આપ્્ ું હત ું કે જો 
અલ્લાહ અમને પોિાની કૃપાથી િન આપશે િો 
અમે ચોક્કસ દાન કરીશ ું અને સાચા સદાચારી 
લોકો બની જઇશ ું. 

 ْ ِمْٰنُ ده  َمهْن  وه هه ه  عَٰ ْن  اّلَلَٰ ىنها لهى ِ تَٰ   ِمْن  اَٰ
قهَنه  فهْضلِه   َده لهنهُكْونهَنه  لهنهَصه   ِمنه  وه

لِِحْيه   الَصَٰ
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76. પરુંત   જ્યારે અલ્લાહએ િેમને પોિાની 
કૃપા વડે આપ્્ ું િો, આ લોકો િેમાું કુંજ સાઇ 

કરવા લાગ્યા, અને વાિને ટાળીને મોઢ ું 
ફેરવવા લાગ્યા. 

هُىْ  فهلهمَها   تَٰ لَهْوا  ِبه   بهِخلُْوا فهْضلِه   َمِْن  اَٰ تهوه  وه
 َمُْعِرُضْونه  وهُهْم 

77. બસ ! જેના પદરણામરૂપે અલ્લાહએ િેમના 
હૃદયમાું િે દદવસ સ િી મ નાદફકપણ ું ભરી દીધ ું, 
જે દદવસે િેઓ િેની પાસે મ લાકાિ કરશે, જેન ું 
કારણ એ હત ું કે જે વચન િે લોકોએ અલ્લાહને 

આપ્્ ું હત ું િેમ વચનભુંગ કયો, અને એટલા 
માટે પણ કે િેઓ જૂઠ ું બોલિા હિા. 

 ْ ُ   یهْوِم  اِلَٰ  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  نِفهاقًا فهاهْعقهُبه
هْخلهُفوا مها  بِ  یهلْقهْونهه   ه  ا ا اّلَلَٰ ِبمها وهعهُدْوهُ  مه  وه
هانُْوا  یهْكِذبُْونه  ك

78. શ ું િે લોકો જાણિા નથી કે અલ્લાહ 

િઆલા િેઓના હૃદયોના ભેદો અને િેઓની 
ગ સપ સને જાણે છે, અને અલ્લાહ િઆલા 
ગૈબની દરેક વાિો જાણે છે. 

هلهْم  ا ا هَنه  یهْعلهمُْو  ه  ا ُهْم  یهْعلهُم  اّلَلَٰ  ِسَره
نهْجوَٰىُهْم  هَنه  وه ا ه  وه ُم  اّلَلَٰ  الُْغُيْوِب   عهَله

79. ( મ નાદફકો માુંથી કેટલાક એવા મ નાદફકો 
પણ છે) જેઓ ખ શીથી સદકો કરવાવાળા 
મોતમનને મહણેાું ટોણાું મારે છે અને િે લોકોને 

પણ (ટોણાું મારે છે) જેમને પોિાની મહનેિ 

અને મજૂરી તસવાય કુંઈ મળત ું નથી, બસ ! આ 

લોકો િેઓનો મજાક ઉડાવે છે, અલ્લાહ પણ 

િેમની સાથે મજાક કરે છે, િેમના માટે જ 

દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

هلَهِذیْنه  َوِِعْيه  یهلِْمُزْونه  ا   ِمنه  الْمَُطه
قَِٰت  ِف  الْمُْؤِمِنْيه  ده الَهِذیْنه  الَصه  َله  وه
ُهْم  اََِله  یهِجُدْونه  ُرْونه  ُجْهده   فهیهْسخه
   ْ ِخره   ِمْٰنُ ُ  سه ْ ؗ  اّلَلَٰ لهُهْم   ِمْٰنُ اب   وه  عهذه
هلِْيم    ا
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80. િેમના માટે િમે માફી માુંગો અથવા ન 

માુંગો, (િેનાથી કુંઈ ફરક નદહ પડે) જો િમે 

તસત્તેર વાર પણ િેઓના માટે માફી માુંગશો, િો 
પણ અલ્લાહ િેઓને કયારેય માફ નહીં કરે, આ 

એટલા માટે કે િેઓએ અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરનો ઇન્કાર કયો છે. આવા તવદ્રોહીને 

અલ્લાહ િઆલા સત્ય માગગદશગન નથી 
આપિો. 

هوْ  لهُهْم  اِْستهْغِفرْ   اِْن   لهُهْم    تهْستهْغِفرْ  َله  ا
ْبِعْيه  لهُهْم  تهْستهْغِفرْ  ةً  سه َره ْ  مه   یَهْغِفره  فهله

 ُ لِكه   لهُهْم    اّلَلَٰ َهُهْم  ذَٰ ِ  كهفهُرْوا  ِباهن   ِباّلَلَٰ
ُسْولِه     ُ   وهره   الْقهْومه  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ

ن  ِسِقْيه  الْفَٰ

81. પાછળ રહી જનારા મ નાદફક લોકો 
પયગુંબરના ગયા પછી, બેસી રહવેા પર રાજી 

છે, િેઓએ અલ્લાહના માગગમાું પોિાના િન 

અને પ્રાણ વડે ત્જહાદ કરવાને પસુંદ ન ક્ ું 
અને િેઓ (બીજાને) કહવેા લાગ્યા, આવી 
ગરમીમાું (ત્જહાદ કરવા માટે) ન નીકળો, િમે 

િેમને કહી દો કે જહન્નમની આગ આના કરિા 
ખબૂ જ ગરમ છે, કાશ કે િેઓ સમજિા હોિ. 

لَهُفْونه  فهِرحه  ِدِهْم  الْمُخه َٰفه  ِبمهْقعه   ِخل
ُسْوِل  ِ  ره ا اّلَلَٰ ِرُهْو  هْن  وهكه اِهُدْوا ا  یَُجه

هنُْفِسِهْم  ِباهْموهالِِهْم  ا ِبْيِل  ِفْ  وه ِ  سه   اّلَلَٰ
قهالُْوا َرِ    ِف  تهْنِفُرْوا َله  وه  نهارُ  قُْل   الْحه
نَهمه  هه َدُ  جه ا    اهشه َرً هانُْوا لهوْ   حه  یهْفقهُهْونه  ك

82. બસ ! િે લોકોએ ઘણ ું જ ઓછું હસવ ું 
જોઇએ અને ઘણ ું જ વિારે રડવ ું જોઇએ, િેઓ 

જે કુંઈ પણ કરી રહ્યા છે િેના બદલામાું. 

كُْوا لْیهْبُكْوا قهِلْيًل  فهلْيهْضحه ا    وه ِثْْیً   كه
ٓاًءٌۢ  زه هانُْوا ِبمها جه  یهْكِسُبْونه  ك
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83. પછી જો અલ્લાહ િઆલા િમને િેમના 
(મ નાદફક) કોઇ જૂથ િરફ મોકલી પાછા લઇ 

આવે, પછી આ લોકો િમારી સાથે ્ દ્ધના 
મેદાનમાું આવવાની પરવાનગી માુંગે, િો િમે 

કહી દો કે િમે લોકો મારી સાથે આવી નથી 
શકિા અને ન િો િમે શત્ર ઓ સામે ્ દ્ધ કરી 
શકો છો, કારણકે સૌ પ્રથમ વખિ બેસી રહવેાન ું 
પસુંદ ક્ ું હત ું િો હવે િમે પાછળ રહી જનારા 
લોકો માુંજ બેસી રહો. 

عهكه  فهاِْن  ُ  َرهجه ٓاى ِفهة   اِلَٰ  اّلَلَٰ ْ  طه   َمِْٰنُ
اْذهنُْوكه   تهْخُرُجْوا لَهْن  فهُقْل  لِلُْخُرْوِج  فهاْسته

ِعه  هبه  مه لهْن ا ِعه  ُتقهاتِلُْوا ًدا َوه ا    مه   عهُدَوً
نَهُكْم  ِضیُْتْم  اِ هَوهله  ِبالُْقُعْودِ  ره ة   ا َره   مه

ِلِفْيه  مهعه  فهاقُْعُدْوا  الْخَٰ

84. િે લોકો માુંથી કોઇ મતૃ્્  પામે િો િમે 

િેમના જનાઝાની નમાઝ કયારેય ન પઢશો 
અને ન િો (ભલાઈની દ આ કરવા માટે) િેમની 
કબર પર પણ ઊભા રહશેો, આ લોકો અલ્લાહ 

અને િેના પયગુંબરનો ઇન્કાર કરનારા છે અને 

મતૃ્્  પામ્યા સ િી તવદ્રોહી જ રહ્યા. 

َلِ  وهَله  لَٰ   ُتصه د   عه ْ  اهحه هبهًدا  َمهاته  َمِْٰنُ ا
نَهُهْم   قهَْبِه     عهلَٰ  تهُقْم  َوهَله  ِ  كهفهُرْوا اِ   ِباّلَلَٰ

ُسْولِه   اتُْوا وهره مه    فَِٰسُقْونه  وهُهْم  وه

85. િમે િેમના માલ અને સુંિાન (વધ  જોઈ) 

આશ્ચયગચદકિ ન થશો અલ્લાહની ઇચ્છા એ જ 

છે કે િેમને િે વસ્ત  દ્વારા દ તનયામાું જ સજા 

આપે અને આ જ ઇન્કારમાું ક્સ્થતિમાું િેમના 
પ્રાણ નીકળી જાય. 

هْموهالُُهْم  ُتْعِجْبكه  وهَله  دُُهْم    ا اهْوَله نَهمها  وه  اِ
ُ  یُِریُْد  هْن  اّلَلَٰ بهُهْم  ا َذِ ا یَُعه نْيها ِف  ِبهه  الَدُ

هنُْفُسُهْم  وهتهْزههقه  ِفُرْونه  وهُهْم  ا  كَٰ

86. જ્યારે કોઇ સરૂહ ઉિારવામાું આવે છે કે 

અલ્લાહ પર ઈમાન લાવો અને િેના પયગુંબર 

સાથે મળી ત્જહાદ કરો, િો િેમના માુંથી 
િનવાન લોકોન ું એક જૂથ િમારી પાસે આવીને 

એવ ું કહી પરવાનગી લઇ લે છે કે અમને િો 
બેસી રહનેારા લોકોમાું જ છોડી દો. 

اِذها   ُنِْزلهْت  وه ة   ا هْن  ُسوْره ِمُنْوا ا ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
اِهُدْوا ُسْولِهِ  مهعه  وهجه اْذهنهكه  ره   اُولُوا اْسته
ْوِل  ْ  الَطه   َمهعه  نهُكْن  ذهْرنها وهقهالُْوا ِمْٰنُ

ِعِدیْنه   الْقَٰ



 

અત-્િૌબા 
 

356 

 

 التوبة 

87. િે લોકોએ પાછળ રહી જનારા લોકો સાથે 

રહવેાન ું પસુંદ ક્ ું, અને િેમના હૃદય પર 

મહોર લગાવી દેવામાું આવી છે, હવે િે લોકો 
કઈ પણ સમજિા નથી. 

ُضْوا وهالِِف  مهعه  یَهُكْونُْوا ِباهْن  ره ُطِبعه   الْخه   وه
 یهْفقهُهْونه  َله  فهُهْم  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ 

88. પરુંત   પયગુંબર પોિે અને િેમની સાથે 

ઈમાનવાળાઓ, પોિાના િન અને પ્રાણ વડે 

ત્જહાદ કરે છે, સુંપણૂગ ભલાઈ આ લોકો માટે જ 

છે, અને આ લોકો જ સફળ થશે. 

َِٰكِن  ُسْوُل  ل الَهِذیْنه  الَره ُنْوا وه مه ه   اَٰ عه   مه
ُدْوا هه هنُْفِسِهْم    ِباهْموهالِِهْم  جَٰ ا َٰٓى ِكه   وه اُول  وه
ُت ؗ  لهُهُم  ْْیَٰ َٰٓى ِكه   الْخه اُول ُحْونه الْمُْفِل  ُهُم  وه
 

89. િેમના માટે અલ્લાહએ િે જન્નિો િૈયાર 

કરી રાખી છે જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, 

જેમાું િેઓ હુંમેશા રહનેારા છે, આ જ મોટી 
સફળિા છે. 

هعهَده  ُ  ا نََٰت   لهُهْم  اّلَلَٰ ا ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ لِكه   فِْيهه  الْفهوْزُ  ذَٰ
ِظْيُمن   الْعه

90. ગામડાના લોકો માુંથી િે લોકો આવયા 
જેમની પાસે કુંઈ કારણ હત ું, કે િેમને 

પરવાનગી આપી દેવામાું આવે અને િે બેસી 
રહ,ે જેઓએ અલ્લાહ અને રસલૂને જૂઠ ું વચન 

આપ્્ ું હત ું, િે ગામડાના લોકો માુંથી જેઓએ 

કૂફર (નો િરીકો અપનાવયો, િે લોકોને 

નજીકમાું જ દ િઃખદાયી સજા આપવામાું આવશે. 

ٓاءه  ُرْونه  وهجه َذِ اِب  ِمنه  الْمُعه  لُِيْؤذهنه  اَْلهْعره
ده  لهُهْم  بُوا الَهِذیْنه  وهقهعه ه  كهذه ُسْولهه     اّلَلَٰ   وهره

ُيِصْيُب  ْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  سه اب   ِمْٰنُ  عهذه
هلِْيم    ا
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91. તનબગળ િેમજ લબમાર લોકો અને જેમની 
પાસે ખચગ કરવા માટે કુંઈ પણ નથી, (જો િેઓ 

પાછળ રહી જાય) િો િે લોકો માટે કોઇ વાુંિો 
નથી, શરિ એ કે િેઓ અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરની ભલાઇ ઇચ્છિા હોય,આવા 
સદાચારી લોકો પર આરોપનો કોઇ માગગ નથી, 
અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ માફ કરનાર, કૃપાળુ 

છે. 

فهٓاءِ  عهله  لهیْسه  عه  الْمهْرضَٰ  عهله  وهَله  الَضُ
ا یهِجُدْونه  َله  الَهِذیْنه  عهله  وهَله   یُْنِفُقْونه  مه
ج   ره ُحْوا اِذها حه ِ  نهصه ُسْولِه     ّلِلََٰ ا  وهره  عهله  مه

ِبْيل     ِمْن  الْمُْحِسِنْيه  ُ   سه ُفوْر   وهاّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيم   

92. અને િે લોકો માટે પણ કુંઈ વાુંિો નથી 
જેઓ િમારી પાસે આવે છે, જેથી િમે િેમને 

મ સાફરી માટે કોઇ બુંદોબસ્િ કરી આપો, િો 
િમે જવાબ આપો છો કે મારી પાસે િમારી 
મ સાફરી માટે કુંઈ પણ નથી, િો િેઓ તનરાશ 

થઇ પોિાની આંખો માુંથી આંસ  વહાવી પાછા 
ફરી જાય છે, કે િેમની પાસે ખચગ કરવા માટે 

કુંઈ નથી. 

ا   اِذها الَهِذیْنه  عهله  وهَله  هتهْوكه  مه  لِتهْحِملهُهْم  ا
هِجُد  َله   قُلْته  ا   ا هْحِملُُكْم  مه لَهْوا عهلهْيِه  ا  تهوه

 ْ هْعُيُٰنُ ا ْمِع  ِمنه  تهِفْيُض  وه نًا الَده زه هََله  حه  ا
ا یهِجُدْوا  یُْنِفُقْونه   مه

93. વાુંિો િો િે લોકો માટે છે, જેઓ િનવાન 

હોવા છિાું, િમારી પાસે પરવાનગી માુંગે છે, 

િેઓ પાછળ રહી જનાર લોકો સાથે રહવેાન ું 
પસુંદ ક્ ું અને અલ્લાહએ િેમના હૃદયો પર 

મહોર લગાવી દીિી, હવે આ લોકો કઈ પણ 

જાણિા નથી. 

نَهمها ِبْيُل  اِ  یهْستهاِْذنُْونهكه  الَهِذیْنه  عهله  الَسه
هْغِنيهٓاُء    وهُهْم  ُضْوا  ا   مهعه  یَهُكْونُْوا  ِباهْن  ره

وهالِِف    بهعه   الْخه ُ  وهطه   قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  اّلَلَٰ
 یهْعلهمُْونه  َله  فهُهْم 
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94. જ્યારે િમે િેમની પાસે આવશો, િો િેઓ 

િમારી સમક્ષ કારણ બિાવવા લાગશે, િમે 

િેઓને કહી દો બહાન ું ન બનાવશો, િમારી 
વાિો પર યકીન કરવામાું નદહ આવે, કારણકે 

અલ્લાહએ અમને િમારી ક્સ્થતિ વણગન કરી 
દીિી છે, અને આગળ જિા પણ અલ્લાહ અને 

િેનો રસલૂ િમાર ું કામ જોઈ લેશે, પછી િમે 

એવી હસ્િી િરફ પાછા ફેરવવામાું આવશો, ને 

િમારી ખ લ્લી અને છપી દરેક વાિો જાણે છે. િે 

િમને જણાવી દેશે જે કુંઈ િમે કરિા હિા. 

ْعُتْم  اِذها اِلهْيُكْم  یهْعتهِذُرْونه  ْ    رهجه  اِلههْْیِ
  قهْد  لهُكْم   نَُْؤِمنه  لهْن  تهْعتهِذُرْوا ََله  قُْل 
ُ  بَهاهنهانه  هْخبهاِرُكْم    ِمْن  اّلَلَٰ هی  ا ْیه ُ  وهسه   اّلَلَٰ

مهلهُكْم  ُسْولُه   عه دَُْونه  ثَُمه   وهره  عَِٰلِم  اِلَٰ  ُتره
ْيِب  ادهةِ  الْغه هه ُئكُْم  وهالَشه  ُكنُْتْم  ِبمها فهُينهَبِ
 تهْعمهلُْونه 

95. હાું, જ્યારે િમે િેમની પાસે પાછા આવશો 
િો િેઓ િમારી સામે અલ્લાહના નામની 
સોંગદો ખાશે, િમે િેઓને િેમની ક્સ્થતિ પર જ 

છોડી દો, િે લોકો નાપાક છે, અને િેમન ું ઠેકાણ ું 
જહન્નમ છે, િે કાયોના બદલામાું જે િેઓ કરિા 
હિા. 

يهْحِلُفْونه  ِ  سه  انْقهلهْبُتْم  اِذها لهُكْم  ِباّلَلَٰ
 ْ ْ     لُِتْعِرُضْوا اِلههْْیِ ْٰنُ  فهاهْعِرُضْوا  عه
 ْ نَهُهْم      عهْٰنُ ىُهْم   ِرْجس  ؗ  اِ اْوَٰ مه نَهُم    وه هه   جه
ٓاًءٌۢ  زه هانُْوا ِبمها جه  یهْكِسُبْونه  ك

96. આ લોકો એટલા માટે સોગુંદો ખાશે કે િમે 

િેમનાથી રાજી થઇ જાવ, કદાચ િમે િેમનાથી 
રાજી થઇ પણ જાવ, પરુંત   અલ્લાહ િઆલા િો 
આવા તવદ્રોહી લોકોથી રાજી થિો નથી. 

ْوا ُكْم له  یهْحِلُفْونه  ضه ْ ْ    لَِته ْٰنُ  فهاِْن   عه
ْوا ْ  تهْرضه ه  فهاَِنه  عهْٰنُ ِن  یهْرضَٰ  َله  اّلَلَٰ   عه
ِسِقْيه  الْقهْوِم   الْفَٰ

97. ગામડાના લોકો કૂફર અને ઢોંગ કરવામાું 
ખબૂ જ મક્કમ છે અને િેમના એવા હોવ ું 
સ્વભાતવક છે કારણકે િેમને િે આદેશોન ું જ્ઞાન 

નથી હોત  ું, જે અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના 
પયગુંબર પર અવિદરિ કયાગ છે અને અલ્લાહ 

ઘણો જ જ્ઞાની, ઘણી જ દહકમિવાળો છે. 

اُب  هَْلهْعره َدُ  ا رُ  اهشه هََله  ُكْفًرا َوهنِفهاقًا َوهاهْجده  ا
ا   ُحُدْوده  یهْعلهمُْوا له  مه هنْزه ُ  ا ُسْولِه     عهلَٰ  اّلَلَٰ   ره
 ُ ِكْيم   عهِلْيم   وهاّلَلَٰ  حه
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98. અને િે ગામડાના લોકો માુંથી કેટલાક 

એવા પણ છે કે, જે કુંઈ પણ ખચગ કરે છે િેને દુંડ 

સમજે છે અને િે લોકો મ સલમાનો માટે ખરાબ 

સમયની રાહ જ એ છે, ખરાબ સમય િે લોકો 
પર જ આવશે અને અલ્લાહ સાુંભળવાવાળો, 
જાણવાવાળો છે. 

ِمنه  اِب  وه ْن  اَْلهْعره ا یَهَتهِخذُ  مه   یُْنِفُق  مه
ًما  ْغره بَهُص مه ه یهَته وهٓاى ِره    ِبكُُم  َوه   الَده
 ْ ةُ  عهلههْْیِ ْوِء    دهٓاى ِره ُ   الَسه ِمْيع   وهاّلَلَٰ   سه
 عهِلْيم  

99. અને કેટલાક ગામડાના લોકો એવા પણ છે, 

જે અલ્લાહ િઆલા પર અને કયામિના દદવસ 

પર ઇમાન રાખે છે, અને જે કુંઈ ખચગ કરે છે િેને 

અલ્લાહથી નજીક થવાન ું કારણ અને 

પયગુંબરની દ આન ું કારણ સમજે છે, યાદ રાખો 
કે િેમન ું આ ખચગ કરવ ું, તન:શુંક (અલ્લાહથી) 
નજીક થવા માટે જરૂર ઉપયોગી થશે, િેમને 

અલ્લાહ િઆલા ચોક્કસ પોિાની કૃપામાું 
પ્રવેશ આપશે, અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ માફ 

કરનાર, ઘણો જ દયાળુ છે. 

ِمنه  اِب  وه ْن  اَْلهْعره ِ  یَُْؤِمُن  مه الْ  ِباّلَلَٰ   يهْوِم وه
یهَتهِخذُ  اَْلَِٰخرِ  ا وه   ِعْنده  قُُربَٰت   یُْنِفُق  مه
 ِ لهوَِٰت  اّلَلَٰ ُسْوِل    وهصه ا اهَله    الَره  قُْربهة   اِنَههه
ُيْدِخلُُهُم   لَهُهْم    ُ  سه ْحمهِته     ِفْ  اّلَلَٰ  اَِنه   ره
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 

100. અને જે મ હાત્જર અને અન્સારના લોકોએ 

ઈમાન લાવવામાું પહલે કરી છે, અને જે લોકો 
તનખાલસિાથી િેમન ું અન સરણ કરે છે, 

અલ્લાહ િઆલા િે સૌ લોકોથી રાજી થયો અને 

િે સૌ અલ્લાહથી રાજી થયા અને અલ્લાહએ 

િેમના માટે એવા બગીચાઓ િૈયાર કરી 
રાખ્યા છે, જેની નીચે નહરેો વહી રહી હશે, જેમાું 
હુંમેશા રહશેે, આ ભવય સફળિા છે. 

لُْونه  ِبُقْونه وهالَسَٰ  ِجِریْنه  ِمنه  اَْلهَوه  الْمُهَٰ
ارِ  الَهِذیْنه  وهاَْلهنْصه تَهبهُعْوُهْم  وه ان     ا   ِباِْحسه

ُ  َرهِضه  ْ  اّلَلَٰ ُضْوا عهْٰنُ ْنهُ  وهره هعهَده  عه ا  لهُهْم   وه
نََٰت   ا تهْجِرْی  جه رُ  تهْحتههه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ   خَٰ
ا   هبهًدا    فِْيهه لِكه   ا ِظْيُم  الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه
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101. અને કેટલાક િમારી આસપાસ અને 

કેટલાક મદીનાના લોકો માુંથી એવા મ નાદફકો 
પણ છે, કે ઢોંગીપણા પર અડગ છે, િમે િેમને 

નથી જાણિા, અમે જ િેઓને જાણીએ છીએ, 

અમે િેમને બમણી સજા આપીશ ું, પછી િેઓ 

મોટા અઝાબ િરફ િકેલવામાું આવશે. 

ِممَهْن  ْولهُكْم  وه اِب اَْله  َمِنه  حه ۬   ْعره ِفُقْونه ۛ   ُمنَٰ
ِمْن  هْهِل  وه ۬   ا ۛ۬ دُْوا  الْمهِدیْنهِة ر   عهلهی  مهره

  نهْعلهمُُهْم    نهْحُن   تهْعلهمُُهْم    َله  النَِفهاِق 
بُُهْم  َذِ ُنعه تهْيِ  سه َره دَُْونه  ثَُمه  َمه   اِلَٰ  یُره

اب   ِظْيم    عهذه  عه

102. (િેમના તસવાય) કેટલાક એવા પણ છે, 

જેઓ પોિાની ભલૂને સ્વીકારે છે, જેમણે સારા-
નરસા કાયો કયાગ હિાું, અલ્લાહથી આશા છે કે 

િેમની િૌબા કબલૂ કરશે, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા ઘણો જ માફ કરનાર, ઘણો જ કૃપાળુ 

છે. 

ُرْونه  خه اَٰ فُْوا وه ه لهُطْوا ِبُذنُْوِبِهْم  اْعَته   خه
مهًل  الًِحا عه ره  صه خه اَٰ یًَِئا    وه ُ  عهسه   سه هْن  اّلَلَٰ  ا
ْ    یَهُتْوبه  ه  اَِنه   عهلههْْیِ ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم    غه

103. (હ ેનબી) ! િમે િેમના માલ માુંથી દાન 

માટેની રકમ લઇ લો, જેના કારણે િમે િેમના 
(માલ) અને િેઓને (પોિે) પતવત્ર કરી દો અને 

િેમના માટે દ આ કરિા રહો, તન:શુંક િમારી 
દ આ િેમના માટે શાુંતિન ું કારણ બનશે અને 

અલ્લાહ ઘણ ું જ સાુંભળવાવાળો અને બધ ું જ 

જાણવાવાળો છે. 

هْموهالِِهْم  ِمْن  ُخذْ  قهةً  ا ده ُرُهْم  صه َهِ   ُتطه
 ْ َكِهْْیِ ا وهُتزه َلِ  ِبهه ْ    وهصه  اَِنه   عهلههْْیِ
َٰوتهكه  ل كهن   صه ُ   لَهُهْم    سه ِمْيع   وهاّلَلَٰ عهِلْيم   سه

 

104. શ ું િેમને એ ખબર નથી કે અલ્લાહ જ 

પોિાના બુંદાઓની િૌબા કબલૂ કરે છે અને િે 

જ દાન કબલૂ કરે છે અને એ કે અલ્લાહ જ 

િૌબા કબલૂ કરવાવાળો અને અત્યુંિ કૃપાળુ છે. 

هلهْم  ا ا هَنه  یهْعلهمُْو  ه  ا یهْقبهُل  اّلَلَٰ   الَتهْوبهةه  ُهوه
ْن  یهاُْخذُ  ِعبهاِده   عه قَِٰت  وه ده هَنه  الَصه ا ه  وه   اّلَلَٰ

ِحْيُم  ُهوهالَتهَوهاُب   الَره
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105. કહી દો કે િમે કમો કરિા રહો, િમારા 
કમો અલ્લાહ પોિે જ અને િેનો પયગુંબર અને 

ઇમાનવાળાઓ જોઈ લેશે અને અને િમારે 

ખરેખર િેની પાસે પાછા ફરવાન ું છે, જે દરેક 

છૂપી અને જાહરે વસ્ત ઓને જાણે છે, િો િે 

િમને િમારા દરેક કાયો બિાવી દેશે. 

هی لُْوااْعمه  وهقُِل  ْیه ُ  فهسه مهلهُكْم  اّلَلَٰ  عه
ُسْولُه   الْمُْؤِمُنْونه    وهره دَُْونه   وه َُته   اِلَٰ  وهسه
ْيِب  عَِٰلِم  ادهةِ  الْغه هه ُئكُْم  وهالَشه ا فهُينهَبِ  ِبمه
 تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم 

106. અને કેટલાક એવા લોકો પણ છે, જેમનો 
ફેંસલો અલ્લાહનો આદેશ આવયા સ િી 
અતનલણિિ છે, િેમને સજા આપશે, અથવા 
િેમની િૌબા કબલૂ કરશે અને અલ્લાહ ઘણ ું જ 

જાણવાવાળો અને ખબૂ જ દહકમિવાળો છે. 

ُرْونه  خه اَٰ ْونه  وه ِ  َِلهْمرِ  ُمْرجه ا اّلَلَٰ   اَِمه
بُُهْم  َذِ ا یُعه اَِمه ْ    یهُتْوُب  وه ُ   عهلههْْیِ   وهاّلَلَٰ
ِكْيم   عهِلْيم    حه

107. અને કેટલાક એવા છે જેમણે ન કસાન 

પહોંચાડવાના હતે  સર મક્સ્જદ બનાવી, અને 

ઇન્કારની વાિો કરે અને ઇમાનવાળાઓની 
વચ્ચે મિભેદ નાુંખી દે અને િે વયક્તિને રહવેા 
માટે સ તવિા આપે, જે પહલેાથી જ અલ્લાહ 

અને િેના પયગુંબરની તવરૂદ્ધ છે અને સોગુંદો 
ખાઇ કહશેે કે (મક્સ્જદ બનાવવામાું અમારો 
ઇરાદો) ભલાઈ તસવાય કાુંઇ જ નથી અને 

અલ્લાહ સાક્ષી આપે છે કે િેઓ િદ્દન જૂઠા છે. 

الَهِذیْنه  ُذْوا وه تَهخه اًرا  مهْسِجًدا ا ِضره
  الْمُْؤِمِنْيه  بهْيه  َوهُكْفًرا َوهتهْفِریًْقٌۢا

ادًا اِْرصه ارهبه  لَِمهْن  وه ه  حه ُسْولهه   اّلَلَٰ   ِمْن  وهره
لهيهْحِلُفَنه   قهْبُل    دْنها   اِْن  وه هره  الُْحْسنَٰ    اََِله  ا
 ُ ُد  وهاّلَلَٰ نَهُهْم  یهْشهه  لهكَِٰذبُْونه  اِ

108. (હ ેનબી)! િમે િે (મક્સ્જદમાું) ક્યારેય 

(નમાઝ માટે) ઊભા ન રહશેો, હા, જે મક્સ્જદનો 
પાયો પહલેાથી જ દીન અને અલ્લાહના ડર 

માટે છે િેમાું િમે (નમાઝ પઢવા માટે) ઊભા 
રહો, િેમાું એવા લોકો છે, જેઓ ખબૂ પતવત્ર 

થવાને પસુંદ કરે છે અને અલ્લાહ પાક સાફ 

લોકોને પસુંદ કરે છે. 

هبهًدا    فِْيهِ  تهُقْم  َله  سه  لهمهْسِجد    ا   عهله  اَُسِ
هَوهِل  ِمْن  الَتهْقوَٰی َقُ  یهْوم   ا هْن  اهحه   تهُقْومه  ا
ال   فِْيهِ   فِْيِه    هْن  یَُِحبَُْونه  ِرجه ُرْوا    ا َهه   یَهتهطه
 ُ ِریْنه الْمَُطه  یُِحَبُ  وهاّلَلَٰ  َهِ
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109. પછી શ ું િે વયક્તિ ઉત્તમ છે જેણે પોિાની 
ઇમારિનો પાયો અલ્લાહથી ડરવા અને 

અલ્લાહની પ્રસન્નિા માટે રાખ્યો હોય અથવા 
િે વયક્તિ ઉત્તમ છે, જેણે પોિાની ઇમારિનો 
પાયો કોઈ ખોખલા દકનારા પર બનાવયો હોય, 

િેને પણ લઈ જહન્નમની આગમાું પડી જાય? 

અને અલ્લાહ િઆલા આવા અત્યાચારીઓને 

દહદાયિ નથી આપિો. 

هفهمهْن  سه  ا ِ  ِمنه  تهْقوَٰی عهلَٰ  بُنْيهانهه   اهَسه  اّلَلَٰ
ْْی   وهِرْضوهان   هْم  خه سه  َمهْن  ا  بُنْيهانهه   اهَسه

فها عهلَٰ  اره  ههار   ُجُرف   شه  نهارِ  ِفْ  ِبه   فهانْهه
نَهمه    هه ُ   جه   الْقهْومه  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِمِ   ْيه الَظَٰ

110. િેમની આ ઇમારિ, જે િે લોકોએ બનાવી 
છે, હુંમેશા િેઓના હૃદયોમાું શુંકાના કારણે 
(કાુંટો બનીને) ખ ૂુંચશે, હા, જો િેમના હૃદય 

ડરવા લાગ,ે િો વાુંિો નથી, અને અલ્લાહ 

િઆલા ઘણો જ જ્ઞાની, ઘણો જ દહકમિવાળો 
છે. 

اُل  َله    ِفْ  ِریْبهةً  بهنهْوا الَهِذْی  بُنْيهانُُهُم  یهزه
هْن  اََِله   قُلُْوِبِهْم  عه  ا ُ   قُلُْوبُُهْم    تهقهَطه   وهاّلَلَٰ
ن  عهِلْيم   ِكْيم   حه

111. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાએ મ સલમાનો 
પાસેથી િેમના પ્રાણ અને માલને જન્નિના 
બદલામાું ખરીદી લીિા છે, િે લોકો અલ્લાહના 
માગગમાું લડે છે, કિલ કરે છે અને કિલ કરી 
દેવામાું આવે છે. િૌરાિ, ઇન્જીલ, અને 

ક રઆનમાું સાચ ું વચન આપવામાું આવ્ ું છે. 

અને અલ્લાહ કરિા વિારે પોિાના વચનને 

કોણ પરૂ ું કરનાર છે ? એટલા માટે (હ ે

મ સલમાનો !) િમે જે સોદો કયો છે, િેના પર 

ખ શી મનાવો અને આ જ ભવય સફળિા છે. 

ه  اَِنه  ی اّلَلَٰ َٰ  الْمُْؤِمِنْيه  ِمنه  اْشَته
ه  ُهْم ا هْموهالهُهْم  نُْفسه ا نَهةه    لهُهُم  ِباهَنه  وه  الْجه

ِبْيِل  ِفْ  یُقهاتِلُْونه  ِ  سه   فهيهْقُتلُْونه  اّلَلَٰ
یُْقتهلُْونه  َقًا عهلهْيهِ  وهعًْدا وه ىةِ  ِف  حه   الَتهوْرَٰ
ِن    وهاَْلِنِْجْيِل  الُْقْراَٰ ْن   وه مه ْهِده   اهْوفَٰ  وه  ِبعه

ِ  ِمنه    الَهِذْی  ِببهْيِعكُُم  فهاْستهْبِشُرْوا اّلَلَٰ
لِكه   ِبه     بهایهْعُتْم  ِظْيُم   ُهوهالْفهوْزُ  وهذَٰ  الْعه
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112. િે (મોતમન) લોકો િૌબા કરનાર, બુંદગી 
કરનાર, પ્રશુંસા કરનાર, રોઝો રાખનાર 

(અથવા સત્યમાગગમાું સફર કરનારાઓ) રૂક અ 

અને તસજદો કરનાર, ભલાઈનો આદેશ 

આપનાર અને ખરાબ વાિોથી દૂર રાખનાર છે, 

અને અલ્લાહની હદોની રક્ષા કરનારા છે અને 

આવા ઇમાનવાળાઓને િમે ખ શખબર આપી 
દો. 

هلَتهٓاى ُِبْونه  ِبُدْونه  ا ِمُدْونه  الْعَٰ   الْحَٰ
ٓاى ُِحْونه  ِكُعْونه  الَسه ِجُدْونه  الَرَٰ  الَسَٰ
ِن  وهالنَهاُهْونه  ِبالْمهْعُرْوِف  اَْلَِٰمُرْونه    عه
ِفُظْونه  الْمُْنكهرِ  ِ    لُِحُدْودِ   وهالْحَٰ   اّلَلَٰ
رِ  بهَشِ  الْمُْؤِمِنْيه   وه

113. પયગુંબર અને બીજા મોતમનો માટે યોગ્ય 

નથી કે િેઓ મ શદરકો માટે માફીની દ આ કરે, 

ભલેને િેમના નજીકના સુંબુંિી કેમ ન હોય ? 

જ્યારે કે એ સ્પટટ આદેશ આવી ગયો છે કે 

મ શદરક લોકો જહન્નમી છે. 

ا هانه  مه الَهِذیْنه  لِلنَهِبَِ  ك ا وه ُنْو  مه هْن  اَٰ   ا
لهوْ  لِلْمُْشِرِكْيه  یَهْستهْغِفُرْوا ا وه هانُْو    اُوِلْ  ك

ْ  قُْربَٰ  ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ه  مه هنَهُهْم  لهُهْم   تهبهَيه  ا
ُب  ِحْيِم  اهْصحَٰ  الْجه

114. અને ઇબ્રાહીમે જેમણે પોિાના તપિા માટે 

માફીની દ આ કરી હિી,એ ફતિ એટલા માટે કે 

િેમણે પોિાના તપિાને આ વાિન ું વચન 

આપ્્ ું હત ું, પછી જ્યારે િેમને સ્પટટ ખબર પડી 
કે િેઓ અલ્લાહના દ શ્મન છે, િો િેમનાથી 
અળગા થઈ ગયા, ખરેખર ઇબ્રાહીમઘણા જ 

તવનમ્ર િથા િૈયગવાન હિા. 

ا مه هانه  وه ِهْيمه  اْسِتْغفهارُ  ك   اََِله  َِلهِبْيهِ  اِبْرَٰ
ْن  هها   عه ة  َوهعهده ْوعِده َهاهُ    َمه ه  فهلهمَها  اِی  لهه    تهبهَيه
هنَهه   ِ  عهُدَو   ا ََٰ ه  ّلَلِ ا َه ِهْيمه  اَِنه   ِمْنُه    تهَبه  اِبْرَٰ
هَوهاه   لِْيم   َله  حه

115. અને અલ્લાહ િઆલા કોઈને દહદાયિ 

આપો દીિા પછી ગ મરાહ નથી કરિો, જ્યાું 
સ િી કે િેમને જણાવી ન દે કે િમને કુંઈ કઈ 

વાિોથી બચવા મેટ, અલ્લાહ િઆલા દરેક 

વસ્ત ઓને સારી રીિે જાણે છે. 

ا مه هانه  وه ُ  ك   اِذْ  بهْعده  قهْوًمٌۢا لُِيِضَله  اّلَلَٰ
ىُهْم  َتَٰ  ههدَٰ ه  حه ا لهُهْم  یُبهَيِ  اَِنه   یهَتهُقْونه    َمه
ه  ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  عهِلْيم   َشه
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116. તન:શુંક આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય 

ફતિ અલ્લાહ માટે જ છે, િે જ જીતવિ કરે છે 

અને મતૃ્્  આપે છે, અને િમારા માટે અલ્લાહ 

તસવાય ન િો કોઈ દોસ્િ છે અને ન િો કોઈ 

મદદ કરનાર. 

ه  اَِنه  وَِٰت  ُملُْك  لهه   اّلَلَٰ مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
یُِمْيُت    یُْح   ا  وه مه ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُكْم  وه   اّلَلَٰ
ِلَ   ِمْن     نهِصْْی   وهَله  َوه

117. અલ્લાહ િઆલાએ પયગુંબર, મ હાત્જર 

(દહજરિ કરનાર) અને અન્સારની હાલિ પર 

કૃપા કરી, જેમણે િુંગીનાું સમયે પયગુંબરનો 
સાથ આપ્યો હિો, ત્યાર પછી કે િેમના માુંથી 
કેટલાકના હૃદયમાું થોડીક શુંકા થઇ હિી, પછી 
અલ્લાહએ િેમની ક્સ્થતિ પર કૃપા કરી, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા િે સૌના પર ઘણો જ દયાળુ, 

મહરેબાન છે. 

ُ  تَهابه  لهقهْد  ِجِریْنه  النَهِبَِ  عهله  اّلَلَٰ الْمُهَٰ  وه
ارِ  تَهبهُعْوهُ  الَهِذیْنه  وهاَْلهنْصه ةِ  ِفْ  ا اعه   سه
ةِ  ْ  الُْعْسره ا بهْعدِ  ِمنٌۢ هاده  مه   قُلُْوُب  یهِزیْغُ  ك
ْ  فهِریْق   ْ    تهابه  ثَُمه  َمِْٰنُ نَهه    عهلههْْیِ  ِبِهْم  اِ
ُءْوف    َرهِحْيم    ره

118. અને ત્રણ વયક્તિઓની હાલિ ઉપર (પણ 

દયા કરી) , જેમના તનણગય ટાળી દેવામાું આવયા 
હિા, ત્યાું સ િી કે િરિી તવશાળ હોવા છિાું 
પણ િેમના માટે સાુંકડી થવા લાગી અને િે 

પોિે પોિાના જીવનથી કુંટાળી ગયા અને 

િેઓને યકીન હત ું કે અલ્લાહ તસવાય કોઈની 
પાસે શરણ નહીં મળે, પછી અલ્લાહએ િેમના 
પર મહરેબાની કરી, જેથી િેઓ િૌબા કરી શકે, 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ િૌબા કબલૂ 

કરવાવાળો અને ઘણો જ દયાળુ છે. 

َٰثهةِ  وهعهله  َتَٰ    ُخلَُِفْوا    الَهِذیْنه  الثَهل  اِذها حه
اقهْت  ُ  ضه ُحبهْت  ِبمها اَْلهْرُض  عهلههْْیِ  ره
اقهْت  ْ  وهضه هنُْفُسُهْم  عهلههْْیِ ا ا نَُْو  هْن  وهظه  ََله   ا
اه  لْجه ِ  ِمنه  مه ْ  تهابه  ثَُمه   اِلهْيِه    اََِله   اّلَلَٰ  عهلههْْیِ
ه  اَِنه   لِیهُتْوبُْوا    ِحْيُمن  ُهوهالَتهَوهاُب  اّلَلَٰ  الَره

119. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહથી ડરો. અને 

સાચા લોકો સાથે રહો. 
ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا   وهُكْونُْوا اّلَلَٰ
ِدقِْيه  مهعه   الَصَٰ
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120. મદીનાના રહવેાસી અને ગામડાના લોકો 
જેઓ િેમની આજ બાજ  છે, િેમના માટે એ 

યોગ્ય ન હત ું કે િેઓ અલ્લાહના પયગુંબરને 

છોડી (ત્જહાદ કરવાથી) પાછળ રહી જાય અને 

ન એ કે પોિાના જીવને િેમના જીવ કરિા 
ઉત્તમ સમજે, એટલા માટે કે ત્જહદ કરનારાઓ 

અલ્લાહના માગગમાું િરસ, થાક અને ભખૂની જે 

મ સીબિો બરદાશ્િ કરે છે અથવા કોઈ એવી 
જગ્યા પર ચાલ ેછે, જે કાદફરોને પસુંદ ન હોય, 

અથવા દ શ્મન સામે કોઈ સફળિા પ્રાપ્િ કરે 

િો િેમના માટે નેક અમલ લખી દેવામાુ̂ં  આવે 

છે, અલ્લાહ િઆલા ખરેખર સારા કામ 

કરવાવાળાઓનો બદલાને વયથગ નથી કરિો. 

ا هانه  مه ْن  الْمهِدیْنهةِ  َِلهْهِل  ك مه ْولهُهْم  وه  حه
اِب  َمِنه  هْن  اَْلهْعره لَهُفْوا ا ْن  یَهتهخه   َرهُسْوِل  عه
 ِ ُبْوا وهَله  اّلَلَٰ ْن  ِباهنُْفِسِهْم  یهْرغه   نَهْفِسه     عه
لِكه  َهُهْم  ذَٰ ْ  َله  ِباهن مها   یُِصْيُُبُ ب   وهَله  ظه  نهصه
ة   وهَله  ِبْيِل  ِفْ  مهْخمهصه ِ  سه ـ ُْونه  وهَله  اّلَلَٰ   یهطه

ْوِطًئا   ِمْن  یهنهالُْونه  وهَله  الُْكَفهاره  یَهِغْيُظ  مه
مهل   ِبه   لهُهْم  ُكِتبه  اََِله  نَهْيًل  عهُدَو   الِح     عه   صه
ه  اَِنه   الْمُْحِسِنْيه   اهْجره  یُِضْيعُ  َله  اّلَلَٰ

121. અને આ (ત્જહાદ કરનારાઓ), જે કુંઈ 

નાન ું-મોટ ું ખચગ ક્ ું અને જેટલી વાદદયો િેઓને 

પાર કરવી પડી , આ બધ ું જ િેમના નામે 

લખવામાું આવ્ ું, જેથી અલ્લાહ િઆલા િેમના 
કાયોન ું શે્રટઠ વળિર આપે. 

ةً َوهَله  نهفهقهةً  یُْنِفُقْونه  وهَله  ِغْْیه ِبْْیه  صه ةً  كه
ُعْونه  َوهَله  اِدیًا یهْقطه  لهُهْم   ُكِتبه  اََِله  وه

ُ  لِيهْجِزیهُهُم  نه  اّلَلَٰ ا اهْحسه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه  ك
 

122. અને મોતમનો માટે એ યોગ્ય નથી કે દરેકે 

દરેક લોકો નીકળી જાય, એવ ું કેમ કરવામાું ન 

આવે કે િેમના દરેક જૂથ માુંથી કેટલાક લોકો 
દીનની સમજ માટે નીકળી જાય, જેથી િેઓ 

દીનની સમજ પ્રાપ્િ કયાગ પછી આ લોકો 
પોિાની કોમને (ખરાબ પદરણામથી) ડરાવે. 

ا مه هانه  وه هٓافَهًة    لِیهْنِفُرْوا الْمُْؤِمُنْونه  ك فهلهْو   ك
ْ  فِْرقهة   كَُلِ  ِمْن  نهفهره  َله  ٓاى ِفهة    َمِْٰنُ   طه

یِْن  ِف   لَِیهتهفهَقهُهْوا لِیُْنِذُرْوا الَدِ ُهْم قهوْ  وه   مه
ا اِذها ُعْو  ْ  رهجه لَهُهْم  اِلههْْیِ ن  لهعه ُرْونه  یهْحذه
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123. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િે કાદફરો સાથે ્ દ્વ 

કરો, જે િમારી આજ બાજ  છે અને િેમની સાથે 

સખિી કરવી જોઈએ, અને એવ ું સમજી લો કે 

અલ્લાહ િઆલા પરહજેગારોની સાથે છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   الَهِذیْنه  قهاتِلُوا اَٰ
لْيهِجُدْوا الُْكَفهارِ  َمِنه  یهلُْونهُكْم   فِْيُكْم  وه
ًة    ا  غِلْظه هَنه  وهاعْلهمُْو  ه  ا  الْمَُتهِقْيه   مهعه  اّلَلَٰ

124. અને જ્યારે કોઈ (નવી) સરૂહ ઉિારવામાું 
આવે છે િો કેટલાક મ નાદફક લોકો કહ ેછે કે આ 

સરૂહએ િમારા માુંથી કોન ું ઇમાન વિારે ક્ ું, 
(િો િેનો જવાબ આ પ્રમાણે છે) જે લોકો 
ઇમાનવાળાઓ છે, આ સરૂહએ ખરેખર િેમના 
ઇમાનમાું વિારો કયો અને િેઓ (આ સરૂહ 

ઉિારવાના કારણે) ખ શ થિા હોય છે. 

اِذها ا   وه ُنِْزلهْت  مه ة   ا ْ  ُسوْره  یَهُقْولُ  َمهْن  فهِمْٰنُ
هیَُُكْم  ِذه    زهادهْتهُ  ا افهاه   اِیْمهانًا    هَٰ   الَهِذیْنه  َمه
ُنْوا مه ادهْتُهْم  اَٰ  اِیْمهانًا َوهُهْم  فهزه

 یهْستهْبِشُرْونه 

125. અને જેમના હૃદયોમાું લબમારી છે, આ 

સરૂહએ િેમની પોિાની નાપાકીમાું વિારો કરી 
દીિો, અને િે મતૃ્્  સ િી કાદફર જ રહ્યા. 

ا هَمه ا  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  وه
ادهْتُهْم  اتُْوا ِرْجِسِهْم  اِلَٰ  ِرْجًسا فهزه مه  وه

ِفُرْونه  وهُهْم   كَٰ

126. અને શ ું િે લોકો નથી જોઇ રહ્યા કે આ 

લોકો દર વરે્ એક વખિ અથવા બે વખિ 

કોઈને કોઈ આપતત્તમાું ફસાઇ જાય છે, િો પણ 

િૌબા નથી કરિા અને ન તશખામણ પ્રાપ્િ કરે 

છે. 

ْونه  اهوهَله  هنَهُهْم  یهره   عهام   كَُلِ  ِفْ  تهُنْونه یُفْ  ا
ةً  َره هوْ  َمه تهْيِ  ا َره   ُهْم  وهَله  یهُتْوبُْونه  َله  ثَُمه  مه

َكهُرْونه   یهَذه

127. અને જ્યારે કોઈ સરૂહ ઉિારવામાું આવે 

છે િો આ મ નાદફકો આંખો વડે એકબીજાને 

ઈશારો કરી પછેૂ છે, શ ું િમને કોઈ મ સલમાન 

િો નથી જોઈ રહ્યોને? પછી ત્યાુંથી પાછા ફરી 
જાય છે, અલ્લાહએ િેમના હૃદયોને (સત્ય 

માગગથી) ફેરવી નાખ્યા છે, એટલા માટે િેઓ 

અણસમજ  લોકો છે. 

اِذها ا   وه ُنِْزلهْت  مه ة   ا ره  ُسوْره   اِلَٰ  بهْعُضُهْم  نَهظه
ىكُْم  ههْل   بهْعض     د   َمِْن  یهرَٰ   ثَُمه  اهحه

فُْوا    ره نْصه فه   ا ره ُ  صه َهُهْم ِباه  قُلُْوبهُهْم  اّلَلَٰ   ن
 یهْفقهُهْونه  ََله  قهْوم  
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128. (લોકો) િમારી પાસે એક એવા પયગુંબર 

આવયા છે, જે િમારા માુંથી જ છે, જો િમને 

કોઈ િકલીફ પહોચે િો િેને સાર ું નથી લાગત ું, 
જે િમારા ફાયદા માટે ઘણા ઇચ્છક હોય છે, 

મોતમનો માટે ખબૂ જ દયાળુ અને માયાળુ છે. 

ٓاءهُكْم  لهقهْد  ُسْول   جه هنُْفِسكُْم  َمِْن  ره   ا
ِزیْز   ا عهلهْيهِ  عه ِنَتُْم  مه ِریْص   عه  عهلهْيُكْم  حه

ُءْوف   ِبالْمُْؤِمِنْيه   َرهِحْيم   ره

129. િો પણ જો પીઠ ફેરવે, િો િમે કહી દો કે 

મારા માટે અલ્લાહ પરૂિો છે, િેના તસવાય કોઈ 

પજૂ્ય નથી, હ ું િેના પર જ ભરોસો કર  છું અને 

િે “અશગ” નો માલલક છે. 

لَهْوا فهاِْن  ْسِبه  فهُقْل  تهوه ۬ ؗ  حه   ُ َٰهه  َله    اّلَلَٰ  اََِله  اِل
َهلُْت  عهلهْيهِ   ُهوه   َبُ  تهوهك ْرِش  وهُهوهره  الْعه

ِظْيِمن   الْعه
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યૂનુસ يونس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-રાઅ- આ દહકમિથી ભરેલી 
દકિાબની આયિો છે. 

یَُٰت  تِلْكه  آلرَٰ  ِب  اَٰ ِكْيِم  الِْكتَٰ  الْحه

2. શ ું લોકોને એ વાિથી આશ્ચયગ થ્ ું કે અમે 

િેમના માુંથી એક વયક્તિ પર વહી ઉિારી કે 

દરેક લોકોને ડરાવે અને જે ઇમાન લઇ આવે 

િેમને આ ખ શખબર સુંભળાવી દે કે િેમના 
પાલનહાર પાસે િેમને સુંપણૂગ વળિર અને 

દરજ્જા મળશે. (આ વાિ પર) કાદફરોએ કહ્ ું 
કે આ વયક્તિ િો ખ લ્લો જાદ ગર છે. 

هانه  هك ًبا لِلنَهاِس  ا هْن  عهجه یْنها   ا  رهُجل   اِلَٰ  اهْوحه
 ْ هْن  َمِْٰنُ هنِْذرِ  ا رِ  النَهاسه  ا بهَشِ  الَهِذیْنه  وه

ااَٰ  ُنْو  هَنه  مه مه  لهُهْم   ا ۬   ِعْنده  ِصْدق   قهده بَِِهْم ر   ره
ا اَِنه  الْكَِٰفُرْونه  قهاله  ذه ِحر   هَٰ ِبْي    لهسَٰ  َمُ

3. િમારો પાલનહાર ખરેખર અલ્લાહ જ છે, 

જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન છ 

દદવસમાું ક્ ગ, પછી અશગ પર લબરાજમાન 

થયો, િે જ સષૃ્ટટની વયવસ્થા કરે છે, િેની 
પરવાનગી વગર કોઈ િેની પાસે ભલામણ 

કરી શકિો નથી, આ ગ ણોનો માલલક છે, 

િમારો પાલનહાર. િો િમે િેની જ ઇબાદિ 

કરો, શ ું િો પણ િમે તશખામણ પ્રાપ્િ નથી 
કરિા ? 

بَهُكُم  اَِنه  ُ  ره لهقه  الَهِذْی  اّلَلَٰ وَِٰت  خه مَٰ   الَسه
هیَهام   ِسَتهةِ  ِفْ  وهاَْلهْرضه   عهله  اْستهوَٰی ثَُمه  ا
ْرِش  بَِرُ  الْعه ا  اَْلهْمره    یُده ِفْيع   ِمْن  مه  اََِله  شه
 ْ لِكُُم   اِذْنِه     بهْعدِ  ِمنٌۢ ُ  ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ  ره

هفهله   فهاْعُبُدْوهُ    َكهُرْونه  ا  تهذه
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4. િમારા સૌને અલ્લાહની િરફ જ પાછા 
ફરવાન ું છે, અલ્લાહએ સાચ ું વચન આપી 
રાખ્્ ું છે, તન:શુંક િે જ પ્રથમ વખિ સર્જન 

કરે છે, પછી િે જ બીજી વખિ પણ સર્જન 

કરશે, જેથી િે લોકોને ન્યાયપવૂગક બદલો 
આપે, જે લોકો ઇમાન લાવયા અને સત્કાયો 
કરિા રહ્યા, અને જે લોકોએ ક ફ્ર કયો િેમને 

ઉકળત ું પાણી પીવા માટે મળશે, અને િેમના 
ક ફ્રના કારણે દ :ખદાયી અઝાબ થશે. 

ْرِجُعكُْم  اِلهْيهِ  ِ  وهعْده   ِمْيًعا   جه  مه ا    اّلَلَٰ َقً   حه
نَهه   ُؤا اِ لْقه  یهْبده  لِيهْجِزیه  یُِعْيُده   ثَُمه  الْخه

ُنْوا الَهِذیْنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
الَهِذیْنه    ِبالِْقْسِط    اب   لهُهْم  كهفهُرْوا وه ره   شه

ِمْيم   َمِْن  اب   حه ٌۢ  َوهعهذه هلِْيم  هانُْوا  ِبمها ا   ك
 یهْكُفُرْونه 

5. િે િો (અલ્લાહ) છે, જેણે સયૂગને ચમકિો 
બનાવયો અને ચુંદ્રને પ્રકાતશિ બનાવયો અને 

િેના માટે (વિઘટની) મુંત્જલો નક્કી કરી, 
જેથી િમે વર્ોની ગણિરી અને દહસાબ જાણી 
લો, અલ્લાહ િઆલાએ આ વસ્ત ઓન ું સર્જન 

વયથગ નથી ક્ ું, િે આ તનશાનીઓ સ્પટટ રીિે 

વણગન કરી રહ્યો છે, જે બ દ્ધદ્ધશાળી છે. 

له  ُهوهالَهِذْی  عه مْسه  جه  ِضيهٓاًء َوهالْقهمهره  الَشه
ه   ره نهاِزله  نُوًْرا َوهقهَده ده  لِتهْعلهمُْوا مه ِنْيه  عهده   الَسِ
ابه    ا  وهالِْحسه لهقه  مه ُ  خه لِكه  اّلَلَٰ َقِ    اََِله  ذَٰ   ِبالْحه
ُل   یَهْعلهمُْونه   لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  یُفهَصِ

6. તન:શુંક રાિ અને દદવસન ું એક પછી એક 

આવવામાું અને અલ્લાહ િઆલાએ જે કુંઈ 

આકાશો અને િરિીમાું સર્જન ક્ ગ છે, િે 

દરેકમાું િે લોકો માટે તનશાનીઓ છે, જેઓ 

અલ્લાહનો ડર રાખે છે. 

ِف  ِف  اَِنه  ارِ  الَهْيِل  اْخِتله ا وهالنَههه مه لهقه  وه  خه
 ُ وَِٰت  ِف  اّلَلَٰ مَٰ َٰیَٰت   وهاَْلهْرِض  الَسه   لَِقهْوم   َله

 یَهَتهُقْونه  

7. જે લોકો અમારી સાથે મ લાકાિ કરવાની 
આશા નથી િરાવિા, અને દ તનયાના જીવન 

પર રાજી થઇ ગયા અને િેમાું મગ્ન થઇ ગયા 
છે, અને જે લોકો અમારી આયિોથી 
ગફલિમાું રહ ેછે, 

نها یهْرُجْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه  ُضْوا لِقهٓاءه   وهره
وةِ  يَٰ نْيها ِبالْحه ا وهاْطمهاهنَُْوا الَدُ الَهِذیْنه  ِبهه   وه

ْن  ُهْم  یَِٰتنها عه ِفلُْونه   اَٰ  غَٰ
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8. િે સૌન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે, આ િેમના 
કામોન ું પદરણામ છે, જે િેઓ કરી રહ્યા છે. 

َٰٓى ِكه  ىُهُم  اُول اْوَٰ هانُْوا ِبمها النَهارُ  مه یهْكِسُبْونه  ك
 

9. તન:શુંક જે લોકો ઇમાન લાવયા અને નેક 

કાયો કરિા રહ્યા, િેમનો પાલનહાર િેમના 
ઇમાન લાવવાના કારણે એવી નેઅમિો 
આપશે, જેની નીચે નહરેો વહી રહી હશે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
بَُُهْم  یهْهِدیِْهْم    ِمْن  تهْجِرْی   ِباِیْمهانِِهْم    ره
 ُ رُ ا تهْحهَِتِ نََِٰت  ِفْ  َْلهنْهَٰ  النَهِعْيِم  جه

10. િેમના મોઢા માુંથી આ વાિ નીકળશે “ 

સ લહાન અલ્લાહ” અને િેમની વચ્ચે 
સલામના શલદો આ હશે “ 

અસ્સલામ અલયક મ” અને િેમની છેલ્લી 
વાિ એ હશે કે દરેક પ્રકારની પ્રસુંશા અલ્લાહ 

માટે જ છે, જે સમગ્ર સષૃ્ટટનો પાલનહાર છે. 

ا دهْعوَٰىُهْم  نهكه  فِْيهه ْ  اللََُٰهَمه  ُسْبحَٰ تهِحَيههَُتُ  وه
ا َٰم     فِْيهه ل ِخرُ   سه اَٰ هِن  دهْعوَٰىُهْم  وه مُْد  ا ِ  الْحه  ّلِلََٰ
َبِ  ن  ره لهِمْيه  الْعَٰ

11. અને જો અલ્લાહ લોકોને બ રાઈ 

પહોચાડવામાું એવી જ રીિે ઉિાવળ કરિો, 
જે રીિે િેઓ ફાયદા માટે ઉિાવળ કરે છે, િો 
અત્યાર સ િી િેમનો સમય (મોિ) આવી 
પહોચી હોિ, (પરુંત   અલ્લાહનો તનયમ આ 

પ્રમાણેનો નથી) એટલા માટે જે લોકો અમારી 
પાસે મ લાકાિ કરવાની આશા નથી રાખિા 
િેમને અમે િેમના તવદ્રોહમાું ખ લ્લા છોડી 
દઈએ છે. 

لهوْ  ُل  وه َجِ ُ  یُعه َره  لِلنَهاِس  اّلَلَٰ   الَشه
الهُهْم  ْْیِ  اْسِتْعجه ْ  لهُقِضه  ِبالْخه   اِلههْْیِ

لُُهْم    رُ   اهجه نها یهْرُجْونه  َله  الَهِذیْنه  فهنهذه  لِقهٓاءه
 یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم  ِفْ 
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12. અને જ્યારે વયક્તિ પર કોઈ મ શ્કેલીમાું 
આવી પહોચે છે, િો િે અમને સિૂા-સિૂા, 
બેઠા-બેઠા, ઊભા-ઊભા દરેક ક્સ્થતિમાું પોકારે 

છે, પછી જ્યારે અમે િેની મ શ્કેલી િેનાથી દૂર 

કરીએ છીએ િો િે એવો થઇ જાય છે, જાણે કે 

િેણે પોિાની મ શ્કેલી વખિે ક્યારેય અમને 

પોકાયાગ જ ન હિા, આવા હદ વટાવી 
જનારાઓને િે જ કાયો સારે લાગે છે, જે િેઓ 

કરિા હોય છે. 

اِذها َسه  وه انه  مه رَُ  اَْلِنْسه ِْبه    دهعهانها الَضُ نٌۢ  لِجه
هوْ  هوْ  قهاعًِدا ا ا    ا ْفنها فهلهمَها  قهٓاى ِمً ْنهُ  كهشه ه   عه  ُضَره
َره  هْن  مه ها ه     ُضَر   اِلَٰ  یهْدُعنها   لَهْم  ك لِكه   َمهَسه   كهذَٰ
ا لِلْمُْسِرفِْيه  ُزیَِنه  هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

13. અને અમે િમારા પહલેા ઘણી કોમોને 

નટટ કરી દીિી, જ્યારે કે િેઓએ અત્યાચાર 

કયો, જો કે િેમની પાસે િેમના પયગુંબર 

સ્પટટ પ રાવા લઇને આવયા પરુંત   િેઓ ન 

લાવિા, અમે અપરાિીઓને આવી જ રીિે 

સજા આપીએ છીએ. 

لهقهْد  هْهلهْكنها وه  لهمَها قهْبِلُكْم  ِمْن  الُْقُرْونه  ا
لهمُْوا    ْتُهْم   ظه ٓاءه ِت  ُرُسلُُهْم  وهجه ا ِبالْبهیَِنَٰ مه  وه
هانُْوا لِكه   لُِيْؤِمُنْوا    ك   الْقهْومه  نهْجِزی كهذَٰ

 الْمُْجِرِمْيه 

14. ત્યાર પછી અમે િમને િેમના બદલામાું 
દ તનયામાું નાયબ બનાવયા, જેથી અમે જોઇ 

લઇએ કે િમે કેવી રીિે કાયગ કરો છો. 

ُكْم  ثَُمه  لْنَٰ عه َٰٓى ِفه  جه ل ْ  اَْلهْرِض  ِف  خه   ِمنٌۢ
 تهْعمهلُْونه  كهْيفه  لِنهْنُظره  بهْعِدِهْم 
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15. અને જ્યારે િે (કાદફરો) સમક્ષ અમારી 
સ્પટટ આયિો પઢવામાું આવે છે જેઓ 

અમારી પાસે પાછા ફરવાની આશા નથી 
િરાવિા, િેઓ એવ ું કહ ેછે કે આના તસવાય 

બીજ ું ક રઆન લઇ આવો અથવા આમાું કુંઈક 

સ િારોવિારો કરી દો, િમે િેમને કહી દો કે 

મને આ અતિકાર નથી કે હ ું મારા િરફથી આ 

(ક રઆન)માું સ િારોવિારો કર ું, બસ ! હ ું િો 
િેન ું જ અન સરણ કર ું છું, જે મારી પાસે વહી 
દ્વારા પહોંચ્્ ું છે, જો હ ું મારા પાલનહારની 
અવજ્ઞા કર ું, િો હ ું એક મોટા દદવસની 
અઝાબનો ડર રાખ  છું. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یهاتُنها عهلههْْیِ  قهاله   بهیَِنَٰت     اَٰ
نها یهْرُجْونه  َله  الَهِذیْنه  ن   اْئِت  لِقهٓاءه  ِبُقْراَٰ
ْْیِ  ا   غه ذه هوْ  هَٰ لُْه    ا ا قُْل   بهَدِ هْن  ِلْ   یهُكْوُن  مه   ا
لهه   ُبهَدِ تَهِبعُ  اِْن   نهْفِسْ    تِلْقهٓاِئ  ِمْن  ا ه ا  اََِله  ا  مه
ه    یُْوحَٰ   َ ْ    اِله اُف  اَِنِ ْيُت  اِْن  اهخه صه ْ  عه َبِ   ره
ابه  ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه

16. િમે એવ ું કહી દો કે જો અલ્લાહ ઇચ્છે, િો 
હ ું િમારી સમક્ષ આ ક રઆન પઢીને ન 

સુંભળાવિો અને ન િો અલ્લાહ િઆલા 
િમને િેની જાણ કરિો, કારણકે હ ું િમારી 
સાથે મારા જીવનનો એક લાુંબો સમય 

તવિાવી ચકૂ્યો છું, િો પણ િમે સમજિા નથી 
? 

ٓاءه  لَهوْ  قُْل  ُ  شه ا اّلَلَٰ  وهَله   ُكْم عهلهيْ  تهلهْوُته   مه
ىكُْم  هدْرَٰ   َمِْن  ُعمًُرا فِْيُكْم  لهِبثُْت  فهقهْد    ِبه   ؗ  ا
هفهله   قهْبلِه      تهْعِقلُْونه  ا

17. િો િે વયક્તિ કરિા વિારે જાલલમ કોણ 

હોઈ શકે છે, જે અલ્લાહ પર જૂઠાણ ું બાુંિે 

અથવા િેની આયિોને જૂઠ્ઠી ઠેરવે, તન:શુંક 

આવા જાલલમોને ક્યારેય સફળિા નહીં મળે. 

هْظلهُم  فهمهْن  ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ هوْ  كه   ا
به  َذه نَهه    ِباَٰیَِٰته     كه  الْمُْجِرُمْونه  یُْفِلُح  َله  اِ
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18. અને આ લોકો અલ્લાહને છોડીને એવી 
વસ્ત ઓની બુંદગી કરે છે, જે ન િો િેમને કોઈ 

ન કસાન પહોંચાડી શકે છે અને ન િો િેમને 

કોઈ ફાયદો પહોંચાડી શકે છે અને કહ ેછે કે 

આ લોકો અલ્લાહની સમક્ષ અમારા માટે 

ભલામણ કરશે. િમે કહી દો કે શ ું િમે 

અલ્લાહને એવી વસ્ત ની જાણ આપી રહ્યા છો, 
જે અલ્લાહ િઆલાને આકાશો અને ઝમીનમાું 
ખબર જ નથી, િે આ પ્રમાણની વસ્ત થી 
પતવત્ર અને સવગગ્રાહી છે, િે લોકોના 
ભાગીદાર ઠેરાવવાથી. 

یهْعُبُدْونه  ِ  دُْوِن   ِمْن  وه ا اّلَلَٰ ُهْم  َله  مه  یهُضَرُ
یهُقْولُْونه  یهْنفهُعُهْم  وهَله  ءِ  وه ٓاُؤنها هَٰ ُؤاَله  ُشفهعه
ِ    ِعْنده  ـ ُْونه  قُْل   اّلَلَٰ تُنهبَِ ه ه  ا   یهْعلهُم  َله  ِبمها اّلَلَٰ
وَِٰت  ِف  مَٰ نهه    اَْلهْرِض    ِف  وهَله  الَسه   ُسْبحَٰ

لَٰ  مَها وهتهعَٰ  یُْشِرُكْونه  عه

19. શરૂઆિમાું દરેક લોકો એક જ કોમના 
લોકો હિા, પછી િેમણે અંદરોઅંદર તવવાદ 

કયો, અને જો િમારા પાલનહાર િરફથી 
પહલેાથી જ એક વાિ નક્કી થઇ ગઇ ના 
હોિ, િો જે વસ્ત માું આ લોકો તવવાદ કરી 
રહ્યા હિા, િેમનો ખરેખર તનણગય થઇ ચકૂ્યો 
હોિ. 

ا مه هانه  وه ةً  ََله  اِ  النَهاُس  ك ًة َوهاِحده   فهاْختهلهُفْوا    اَُمه
لهْوَله  هلِمهة   وه بهقهْت  ك بَِكه  ِمْن  سه   لهُقِضه   َره
 ْ ُ  یهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  فِْيمها بهْيٰنه

20. અને આ લોકો એવ ું કહ ેછે કે િેમના પર 

િેમના પાલનહાર િરફથી કોઈ તનશાની કેમ 

નથી આવી ? િમે કહી દો કે ગેબની વાિો િો 
ફકિ અલ્લાહ જ જાણે છે, િો િમે પણ રાહ 

જ ઓ હ ું પણ િમારી સાથે રાહ જોઇ રહ્યો છું. 

یهُقْولُْونه  ُنِْزله  لهْوَله   وه یهة   عهلهْيهِ  ا بَِه     َمِْن  اَٰ    َره
نَهمها فهُقْل  ْيُب  اِ ِ  الْغه ْ   فهانْتهِظُرْوا    ّلِلََٰ  اَِنِ
كُْم  عه ن  َمِنه  مه  الْمُنْتهِظِریْنه
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21. અને જ્યારે િેમના પર કોઈ મ સીબિ 

આવયા પછી અમે િેઓને કોઈ નેઅમિનો 
સ્વાદ ચખાડી દઇએ િો િેઓ િરિ જ 

અમારી આયિો તવશે ્ ક્તિઓ કરવા લાગે 
છે, િમે કહી દો કે અલ્લાહ નજીકમાું જ 

અલ્લાહ િમારી ્ ક્તિઓનો જવાબ આપશે, 

તન:શુંક અમારા ફદરશ્િાઓ િમારી દરેક 

્ ક્તિઓને લખી રહ્યા છે. 

اِذها   هذهقْنها وه ْحمهةً  النَهاسه  ا ْ  ره ٓاءه   بهْعدِ  َمِنٌۢ َره  ضه
 ْ هَْتُ َسه ْ   َمهكْر   لهُهْم  اِذها مه ا    ِف یهاتِنه ُ  قُِل   اَٰ  اّلَلَٰ
عُ  كًْرا    اهْسره ا یهْكتُُبْونه  ُرُسلهنها اَِنه   مه   مه

 تهمْكُُرْونه 

22. િે િો (અલ્લાહ) છે, જે િમને ભતૂમ પર 

અને દદરયામાું ચલાવે છે, ત્યાું સ િી કે જ્યારે 

િમે હોડીમાું હોવ છો અને િે હોડી લોકોને 

લઇને હવાની અન કૂળિા પ્રમાણે ચાલિી 
હોય છે અને િે લોકો િેનાથી આનુંદ મેળવે 

છે, (અચાનક) િેમના પર એક સખિ 

વાવાઝોડ ું આવે છે અને દરેક બાજ થી િેમના 
પર મોજાઓ ઉઠે છે, અને િે સમજે છે અમે 

ઘેરાઇ ગયા, (િે સમયે) સૌ તનખાલસિાથી 
અલ્લાહ સમક્ષ દ આ કરે છે, કે જો ત ું અમને 

આનાથી બચાવી લે િો અમે જરૂર આભાર 

વયતિ કરનારા બની જઇશ ું. 

ُكْم   ُهوهالَهِذْی  ُ َْیِ ِ   ِف   یُسه َ الْبهْحِر     الَْبه َتَٰ    وه  حه
یْنه    الُْفلِْك     ِف   ُكنُْتْم   اِذها ره  ِبِریْح    ِبِهْم   وهجه

َوهفهِرُحْوا یَِبهة   ا  طه ا  ِبهه ْتهه ٓاءه  عهاِصف    ِریْح    جه
ٓاءهُهُم  ا   كَُلِ   ِمْن   الْمهْوُج   َوهجه نَُْو  َوهظه كهان     مه
هنَهُهْم     ِبِهْم    اُِحْيطه  ا
ُوا ه  دهعه یْنه    لههُ  ُمْخِلِصْيه  اّلَلَٰ ْن   ۬   الَدِ   لهى ِ

ْيتهنها هنْجه ِذه ِمْن  ا   ِمنه  لهنهُكْونهَنه  ۬   هَٰ
ِكِریْنه   الَشَٰ
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23. પછી જ્યારે અલ્લાહ િેમને બચાવી લે 
છે, િો િરિ જ તવદ્રોહી બની િરિી પર 

તવદ્રોહ કરવા લાગ ેછે. હ ેલોકો ! (ધ્યાનથી 
સાુંભળો, આ તવદ્રોહ િમારા માટે આપતત્તન ું 
કારણ બનશે, દ તનયાના જીવનનો (થોડાુંક) 

ફાયદાઓ ઉઠાવી લો પછી િમારે અમારી 
િરફ પાછા ફરવાન ું છે, પછી અમે િમારા 
બિા કાયો બિાવી દઇશ ું. 

هُىْ  فهلهمَها   هنْجَٰ  اَْلهْرِض  ِف  یهْبُغْونه  ُهْم  اِذها ا
ْْیِ  َقِ    ِبغه ا  الْحه نَهمها النَهاُس  یَٰ اهیَُهه  بهْغُيُكْم  اِ
لَٰ   هنُْفِسكُْم    عه وةِ  َمهتهاعه   ا يَٰ ا ؗ  الْحه نْيه  ثَُمه   الَدُ
ْرِجُعكُْم  اِلهیْنها ُئكُْم  مه   ُكنُْتْم  ِبمها فهُننهَبِ

 تهْعمهلُْونه 

24. બસ ! દ તનયાના જીવનની ઉદાહારણ િો 
એવ ું છે, જવ ું કે અમે આકાશ માુંથી પાણી 
વરસાવ્ ું, પછી િેનાથી િરિીની ઊપજો 
થવા લાગી, જેને મન ટય અને ઢોરો બને્ન 

ખાિા હોય છે, ત્યાું સ િી કે જ્યારે િે િરિી 
પોિાની ઊપજો માટેનો પરૂિો ભાગ લઇ ચકૂી 
અને િેની ઊપજો ખબૂ શોભવા લાગી અને 

િેના માલલકોએ સમજી લીધ ું કે હવે અમે 

આના પર સુંપણૂગ રીિે ફાયદો ઉઠાવવા માટે 

સમથગ છીએ, િો એકદમ દદવસે અથવા રાતે્ર 

િેની (ઊપજો) પર અમારા િરફથી કોઈ 

આદેશ (અઝાબ) આવી પહોંચ્યો, િો અમે 

િેને એવી રીિે નટટ કરી દીિી જાણે કે િે 

ગઇકાલે હિી જ નહીં, અમે આવી જ રીિે 

આયિોન ું સ્પટટ રીિે વણગન કરીએ છીએ, 

એવા લોકો માટે, જે તવચારે છે. 

نَهمها ثهُل  اِ وةِ  مه يَٰ نْيها الْحه لْنَٰهُ  كهمهٓاء   الَدُ هنْزه  ا
مهٓاءِ  ِمنه   اَْلهْرِض  نهبهاُت  ِبه   فهاْختهلهطه  الَسه
اُم    النَهاُس  یهاْكُُل  ِممَها َتَٰ    وهاَْلهنْعه  اِذها   حه

ِت  ذه ا اَْلهْرُض  اهخه اَزهیَهنهْت  ُزْخُرفههه َنه  وه   وهظه
ا   هْهلُهه هنَهُهْم  ا ا     قَِٰدُرْونه  ا ا    عهلهْيهه ىهه هتَٰ هْمُرنها ا  ا
هوْ  لهْيًل  اًرا ا ا نههه هه لْنَٰ عه ِصْيًدا فهجه هْن  حه ها  لَهْم  ك
لِكه   ِباَْلهْمِس    تهْغنه  ُل  كهذَٰ   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ
 یَهتهفهَكهُرْونه  لِقهْوم  
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25. (િમે આવા જીવનને પ્રાથતમકિા આપી 
રહ્યા છો) અને અલ્લાહ િઆલા િમને 

શાુંતિના ઘર િરફ પોકારી રહ્યો છે અને જેને 

ઇચ્છે છે સત્ય માગગ િરફ માગગદશગન આપે છે. 

 ُ ا وهاّلَلَٰ َِٰم    دهارِ   اِلَٰ  یهْدُعْو  ل یهْهِدْی   الَسه ْن  وه  مه
ٓاءُ  اط   اِلَٰ  یَهشه  َمُْستهِقْيم   ِصره

26. જે લોકોએ સત્કાયગ કયાગ છે િેમના માટે 

નેઅમિ છે અને વિારે (વળિર) પણ. અને 

િેમના મોઢાઓ પર ન કાળાશ હશે અને ન 

િો િેમન ું અપમાન કરવામાું આવશે. આ 

લોકો જન્નિમાું રહવેાવાળા છે, િેઓ િેમાું 
હુંમેશા રહશેે. 

ُنوا لِلَهِذیْنه    وهَله   وهِزیهادهة     الُْحْسنَٰ  اهْحسه
َٰٓى ِكه   ِذلَهة     قهَته  َوهَله  ُوُجْوههُهْم  یهْرههُق    اُول
ُب  نَهِة    اهْصحَٰ ا ُهْم   الْجه لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

27. અને જે લોકોએ દ ટકમગ કયાગ, િેમના 
દ ટકમોની સજા િેના જેવી જ મળશે અને 

િેમના પર અપમાન છવાઇ જશે, િેમને 

અલ્લાહ િઆલાથી કોઈ બચાવી નહીં શકે, 

અને િેમના ચહરેાઓ પર અંિારી રાતત્રનો 
અંિકાર છવાઇ ગયો હશે, આ લોકો 
જહન્નમમાું રહવેાવાળા છે, િેઓ િેમાું હુંમેશા 
રહશેે. 

الَهِذیْنه  ُبوا وه اَِٰت  كهسه َيِ ٓاءُ   الَسه زه یَِئهة    جه   سه
ا    تهْرههُقُهْم   ِبِمثِْلهه ا ِذلَهة     وه ِ  َمِنه  لهُهْم  مه  اّلَلَٰ
هنَهمها    عهاصم     ِمْن  ها  ُوُجْوُهُهْم  ْت اُْغِشيه  ك
ًعا ا    الَهْيِل  َمِنه  قِطه َٰٓى ِكه    ُمْظلِمً ُب  اُول  اهْصحَٰ
ا ُهْم   النَهاِر    لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

28. અને િે દદવસ પણ યાદ કરવા જેવો છે, 

જે દદવસે અમે િે સૌને ભેગા કરીશ ું, પછી 
મ શદરકોને કહીશ ું કે િમે અને િમારા 
ભાગીદાર પોિાની જગ્યાએ ઊભા રહો, પછી 
અમે િેમને અલગ અલગ ઉભા કરી દઇશ ું 
અને િેમના િે ભાગીદારો કહશેે કે િમે 

અમારી બુંદગી કરિા જ ન હિા. 

یهْومه  ِمْيًعا نهْحُشُرُهْم  وه   نهُقْوُل  ثَُمه  جه
ُكْوا لِلَهِذیْنه  كهانهُكْم  اهْشره هنُْتْم  مه  ا

هٓاُؤُكْم    ك یَهلْنها  وهُشره ْ  فهزه ُ  وهقهاله  بهْيٰنه
هٓاُؤُهْم  ك یَهانها ُكنُْتْم  اَمه  ُشره  تهْعُبُدْونه  اِ
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29. અમારી અને િમારી વચ્ચે સાક્ષી માટે 

અલ્લાહ પરૂિો છે, (અને જો િમે કરિા પણ 

હોવ) િો અમને િ િમારી બુંદગીની જાણ 

પણ ન હિી. 

ِ  فهكهفَٰ  ا ِباّلَلَٰ ِهْيًدٌۢ بهیْنهُكْم  بهْينهنها شه  ُكنَها  اِْن  وه
ْن  ِفِلْيه   ِعبهادهتِكُْم  عه  لهغَٰ

30. િે સમયે, દરેક વયક્તિ પોિાના આગળ 

મોકલેલા કમોની નોંિણી કર લેશે અને આ 

લોકો અલ્લાહ િરફ પાછા ફેરવવામાું આવશે, 

જે િેમનો સાચો માલલક છે, અને જે કુંઈ જૂઠ 

ઘડિા હિા બધ ું જ િેમનાથી અદૃશ્ય થઇ 

જશે. 

ا   نهْفس   كَُلُ  تهْبلُْوا ُهنهالِكه  هْسلهفهْت  َمه اوه   ا  ُردَُْو 
ِ  اِله  َٰهُىُ  اّلَلَٰ ْول َقِ  مه َله  الْحه ْ  وهضه ا عهْٰنُ  َمه
هانُْوا ن  ك ْونه ُ  یهْفَته

31. િમે િેમને કહી દો કે િે કોણ છે જે િમને 

આકાશ અને િરિી માુંથી રોજી પહોંચાડે છે? 

અથવા િે કોણ છે જે કાન અને આંખો બને્ન 

પર સુંપણૂગ અતિકાર િરાવે છે ? અને િે કોણ 

છે જે તનજીવ માુંથી સજીવ કાઢે છે અને સજીવ 

માુંથી તનજીવ કાઢે છે? અને િે કોણ છે જે 

દરેક કાયગની વયવસ્થા કરે છે, જરૂર િેઓ એ 

જ કહશેે કે “અલ્લાહ”. િો િેમને કહો કે િમે 

િેનાથી ડરિા કેમાું નથી? 

ْن  قُْل  مهٓاءِ  َمِنه  یَهْرُزقُُكْم  مه  وهاَْلهْرِض  الَسه
هَمهْن  مْعه  یَهمِْلُك  ا اره  الَسه ْن  وهاَْلهبْصه مه  یَُْخِرُج  وه
ه  َ ِت  ِمنه  الْحه یُْخِرُج  الْمهَيِ ته  وه َِ  ِمنه  الْمهَيِ  الْحه
ْن  مه بَِرُ  وه يهُقْولُْونه    اَْلهْمره   یَُده ُ    فهسه   اّلَلَٰ
هفهله  فهُقْل   تهَتهُقْونه   ا

32. િો આ છે, અલ્લાહ િઆલા, જે િમારો 
સાચો પાલનહાર છે, સત્ય પછી પથભ્રટટિા 
તસવાય હવે શ ું રહી ગ્ ું, પછી િમે ક્યાું ભટકી 
રહ્યા છો ? 

لِكُُم  ُ  فهذَٰ بَُُكُم  اّلَلَٰ َقُ    ره   بهْعده  فهمهاذها  الْحه
َقِ  ۬   اََِله  الْحه َُٰل   ل فُْونه  فهاهَنَٰ    الَضه  ُتْصره

33. આવી જ રીિે િમારા પાલનહારની વાિ 

િે દ રાચારી લોકો માટે સાલબિ થઇ ગઈ, કે 

િેઓ ક્યારેય ઈમાન નદહ લાવે. 

لِكه  َقهْت  كهذَٰ هلِمهُت  حه بَِكه  ك   الَهِذیْنه  عهله  ره
ا ُقْو  هنَهُهْم  فهسه  یُْؤِمُنْونه  َله  ا
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34. િમે િેમન કહી દો કે શ ું િમારા 
ભાગીદારોમાું કોઈ એવો છે જે પ્રથમ વખિ 

પણ સર્જન કરીને બિાવે અને ફરી બીજી 

વખિ પણ સર્જન કરી બિાવે ? િમે કહી દો 
કે અલ્લાહ જ પ્રથમ વખિ સર્જન કરે છે અને 

િે જ બીજી વખિ પણ સર્જન કરશે, પછી િમે 

ક્યાું ભટકિા ફરો છો ? 

هٓاى ِكُْم  ِمْن  ههْل  قُْل  ك ُؤا َمهْن  ُشره لْقه  یَهْبده  الْخه
ُ  قُِل   یُِعْيُده     ثَُمه  ُؤا اّلَلَٰ لْقه  یهْبده   ثَُمه  الْخه

 ُتْؤفهُكْونه  فهاهَنَٰ  یُِعْيُده  

35. િમે િેમને કહી દો કે િમારા 
ભાગીદારોમાું કોઈ એવો છે, જે સત્ય માગગ 
િરફ માગગદશગન આપિો હોય ? િમે કહી દો 
કે અલ્લાહ જ સત્ય િરફ માગગદશગન આપે છે, 

િો પછી જે સત્ય િરફ માગગદશગન આપિો 
હોય િે અન સરણ કરવા માટે વધ ું યોગ્ય છે 

અથવા િે જે પોિે જ માગગદશગન મેળવી ના 
શકિો હોય? બસ ! િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે િમે 

કેવા તનણગય કરો છો? 

هٓاى ِكُْم  ِمْن  ههْل  قُْل  ك   اِله  یَهْهِدْی   َمهْن  ُشره
َقِ    ُ  قُِل   الْحه َقِ    یهْهِدْی  اّلَلَٰ هفهمهْن   لِلْحه   ا
َقِ  اِله  یَهْهِدْی   َقُ  الْحه هْن  اهحه هَمهْن  یَُتَهبهعه  ا  ََله   ا
ْی   هْن  اََِله   یهِهَدِ ی    ا ا  یَُْهدَٰ  كهْيفه  لهُكْم  فهمه

 تهْحكُمُْونه 

36. (વાિ એવી છે કે ) િેમના માુંથી વિારે 

પડિા લોકો ફકિ અન માનન ું અન સરણ કરે 

છે, ખરેખર અન માન સત્ય (ની ઓળખ)માું 
કુંઈ પણ કામ નથી આવી શકત ું. આ લોકો જે 

કુંઈ કરી રહ્યા છે ખરેખર અલ્લાહ િે બધ ું જ 

જાણે છે. 

ا مه ْكثهُرُهْم  یهتَهِبعُ  وه ه نًَا    اََِله  ا َنه  اَِنه   ظه  َله   الَظه
َقِ  ِمنه  یُْغِنْ  ْيـ ًا    الْحه ه  اَِنه   شه ٌۢ  اّلَلَٰ  ِبمها عهِلْيم 

لُْونه   یهْفعه
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37. અને આ ક રઆન એવ ું નથી કે અલ્લાહ 

(ની વહી) વગર (પોિે જ) ઘડી કાઢ્ ું હોય, 

પરુંત   આ િો (િે દકિાબોની) પ ષ્ટટ કરવાવાળુું 
છે જે આ પહલેા (ઉિારવામાું) આવી હિી, 
આમાું કોઈ શુંકાની વાિ નથી કે આ 

પાલનહાર િરફથી જ (ઉિારવામાું) આવી છે. 

ا مه هانه  وه ا ك ذه ُن  هَٰ هْن  الُْقْراَٰ ی ا َٰ  ِمْن  یَُْفَته
ِ  دُْوِن  َِٰكْن  اّلَلَٰ ل یْهِ  بهْيه  الَهِذْی  تهْصِدیْقه  وه   یهده

تهْفِصْيله  ِب الْكِ  وه یْبه  َله  تَٰ َبِ  ِمْن  فِْيهِ  ره   َره
لهِمْيه    الْعَٰ

38. શ ું આ લોકો એમ કહ ેછે કે િમે પોિે જ 

આ ક રઆન ઘડી કાઢ્ ું છે ? િમે િેમને કહી 
દો કે જો િમે સાચા હોવ િો પછી િમે પણ 

િેના જેવી એક જ સરૂહ લાવી બિાવો, અને 

અલ્લાહ તસવાય જેને િમે (મદદ કરવા માટે) 

બોલાવી શકિા હોય, બોલાવી લો. 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ ة   فهاْتُْوا قُْل   افَْته   ِبُسوْره
ِن  وهادُْعْوا َمِثْلِه   ْعُتْم  مه  دُْوِن   َمِْن  اْستهطه
 ِ ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ  صَٰ

39. પરુંત   એવી વસ્ત ને જ ઠ્ઠી ઠેરવવા લાગ્યા 
જેઓને પોિે જ જ્ઞાન નથી અને હજ  સ િી 
પદરણામ પણ નથી આવ્ ું, આવી જ રીિે િે 

લોકોએ જ ઠલાવ્ ું, જે લોકો િમારા કરિા 
પહલેા હિા િો જોઇ લો કે િે જાલલમોન ું 
પદરણામ કેવ ું આવ્ ું? 

بُْوا بهْل  َذه لهمَها ِبِعلِْمه   یُِحْيُطْوا لهْم  ِبمها كه  وه
لِكه   تهاِْویْلُه     یهاْتِِهْم  به  كهذَٰ َذه   ِمْن  الَهِذیْنه  كه
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ  قهْبِلِهْم  لِِمْيه   عهاقِبهةُ  ك الَظَٰ

 

40. અને િેમના માુંથી કેટલાક એવા છે જે 

(ક રઆન) પર ઇમાન લઇ આવશે અને 

કેટલાક લોકો એવા પણ છે કે આ (ક રઆન) 

પર ઇમાન નહીં લાવે અને િમારો પાલનહાર 

તવદ્રોહીઓને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

 ْ ِمْٰنُ مِ  ِبه   یَُْؤِمُن  َمهْن  وه ْ وه   ََله  َمهْن  ْٰنُ
بَُكه   ِبه     یُْؤِمُن  هعْلهُم  وهره ن  ا  ِبالْمُْفِسِدیْنه
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41. અને જો િમને જ ઠલાવિા રહ્યા િો એવ ું 
કહી દો કે મારા માટે માર ું કમગ અને િમારા 
માટે િમાર ું કમગ, િમે મારા કમગથી મ તિ છો 
અને હ ું િમારા કમગની જવાબદારીથી મ તિ છું. 

اِْن  بُ  وه َذه ْ  فهُقْل  ْوكه كه مهِلْ  َلِ لهُكْم  عه مهلُُكْم    وه   عه
هنُْتْم  هْعمهُل  ِممَها   بهِریْٓـ ُْونه  ا هنها ا ا ء   وه  َمِمَها بهِرْیٓ

 تهْعمهلُْونه 

42. અને િે લોકોમાું થોડાુંક લોકો એવા છે જે 

િમારી િરફ કાન િરીને બેઠા છે, શ ું િમે 

બહરેાને સુંભળાવો છો, જેમને બ દ્ધદ્ધ નથી ? 

 ْ ِمْٰنُ هفهاهنْته   اِلهْيكه    یَهْستهِمُعْونه  َمهْن  وه  ا
َمه  ُتْسِمعُ  لهوْ  الَصُ هانُْوا وه  یهْعِقلُْونه  َله  ك

43. અને િે લોકોમાું થોડાુંક એવા છે કે િમને 

િાકીને બેઠા છે, પછી શ ું િમે આંિળાઓને 

માગગદશગન આપવા ઇચ્છો છો, જેમને દૃષ્ટટ જ 

નથી ? 

 ْ ِمْٰنُ هفهاهنْته     اِلهْيكه     ُظرُ یَهنْ   َمهْن   وه   تهْهِدی  ا
لهوْ  الُْعْمه  هانُْوا  وه  ك

 یُْبِصُرْونه  َله  

44. ખરેખર અલ્લાહ લોકો પર જરા પણ 

અત્યાચાર નથી કરિો, પરુંત   લોકો પોિે જ 

પોિાના પર અત્યાચાર કરે છે. 

ه   اَِنه  َِٰكَنه   النَهاسه   یهْظِلُم   َله   اّلَلَٰ ل َوه ْيـ ًا    شه
ُهْم  النَهاسه     اهنُْفسه
 یهْظلِمُْونه 

45. (અને િેમને િે દદવસ યાદ કરાવો,) જેમાું 
અલ્લાહ િેમને એકઠાું કરશે (િો િે લોકોને 

એવ ું લાગશે) કે િે લોકો (દ તનયામાું) આખા 
દદવસની એક પળ રહ્યા હોય, અને 

એકબીજાની ઓળખ માટે રોકાયા હોય, 

તન:શુંક ન કસાનમાું રહ્યા િે લોકો જેમણે 
અલ્લાહની મ લાકાિને જ ઠલાવી અને િે 

લોકો સત્ય માગગદશગનને ન અપનાવિા. 

یهْومه  هْن  یهْحُشُرُهْم  وه ها ا لَهْم  ك  اََِله  یهلْبهثُْو 
ةً  اعه ارِ  َمِنه  سه فُْونه  النَههه اره ْ    یهتهعه ُ  قهْد   بهْيٰنه
ِسره  بُْوا الَهِذیْنه  خه َذه ِ  ِبِلقهٓاءِ  كه ا اّلَلَٰ مه هانُْوا وه  ك

 ُمْهتهِدیْنه 
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46. અને જે અઝાબન ું વચન અમે િેમને 

આપી રહ્યા છે, િેમાુંથી કુંઈક આપના 
જીવનમાું જ અમે િમને બિાવી દઇએ, 

અથવા િો (િે પહલેા જ ) િમને ઉઠાવી 
લઈએ, છેવટે અમારી પાસે િેમને પાછા 
આવવાન ું છે. પછી અલ્લાહ િેમના દરેક 

કાયો પર સાક્ષી આપશે. 

ا اَِمه هوْ  نهِعُدُهْم  الَهِذْی  بهْعضه  نُِریهنَهكه  وه  ا
ْرِجُعُهْم  فهاِلهیْنها نهتهوهفَهیهنَهكه  ُ  ثَُمه  مه   اّلَلَٰ
ِهْيد   ا عهلَٰ  شه لُْونه  مه  یهْفعه

47. અને દરેક કોમ માટે એક પયગુંબર છે, 

જ્યારે િેમનો પયગુંબર િેમની પાસે આવી 
જાય િો િેમનો તનણગય ન્યાયથી કરવામાું 
આવે છે અને િેમના પર અત્યાચાર કરવામાું 
નથી આવિો. 

لِكَُلِ  ٓاءه  فهاِذها  َرهُسْول     اَُمهة   وه ُسْولُُهْم  جه  ره
ْ  قُِضه  ُ یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  ِبالِْقْسِط  بهْيٰنه

 

48. અને આ લોકો કહ ેછે કે જો િમે સાચા છો 
િો જેની િમકી અમને આપી રહ્યા છો, િે 

ક્યારે આવશે? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه   صَٰ

49. િમે િેમને કહી દો કે હ ું મારા માટે પણ 

કોઈ ફાયદા અને ન કસાનનો અતિકાર નથી 
િરાવિો, તસવાય એટલ ું કે જે અલ્લાહ 

ઇચ્છિો હોય, દરેક કોમ માટે એક નક્કી કરેલ 

સમય છે જ્યારે િે લોકોનો નક્કી કરેલ સમય 

આવી પહોંચે છે િો એક ક્ષણ ન પાછળ જઇ 

શકે છે અને ન આગળ વિી શકે છે. 

هْمِلُك   ََله    قُْل  ًرا َوهَله   لِنهْفِسْ   ا ا  اََِله   نهْفًعا  ضه   مه
ٓاءه  ُ     شه ل     اَُمهة    لِكَُلِ   اّلَلَٰ ٓاءه   اِذها   اهجه  جه

لُُهْم  ةً  یهْستهاِْخُرْونه  فهله   اهجه اعه  سه
 یهْستهْقِدُمْونه  وهَله  
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50. િમે િેમને પછૂો કે એ િો જણાવો કે જો 
િમારા પર અલ્લાહનો અઝાબ રાતે્ર આવી 
પહોંચે અથવા દદવસે, િો અઝાબમાું કેવી 
વસ્ત  એવી છે, જેને અપરાિીઓ માુંગવામાું 
ઉિાવળ કરે છે ? 

ءهیُْتْم  قُْل  هره ىكُْم  اِْن  ا تَٰ ه ابُه    ا هوْ  بهيهاتًا عهذه  ا
اًرا اذها نههه  الْمُْجِرُمْونه   ِمْنهُ  یهْستهْعِجُل  َمه

51. શ ું પછી જ્યારે (અઝાબ) આવી જશે ત્યારે 

ઇમાન લાવશો? હાું, હવે માન્યા, જો કે િમે 

િેના માટે ઉિાવળ કરિા હિા. 

ثَُمه  ه ا اِذها ا نُْتْم  وهقهعه  مه مه لْـ َٰنه   ِبه     اَٰ ٓ قهْد  اَٰ   وه
 تهْستهْعِجلُْونه  ِبه   ُكنُْتْم 

52. પછી અત્યાચારીઓને કહવેામાું આવશે કે 

હુંમેશાનો અઝાબ ચાખો, િમને િમારા 
કાયોનો જ બદલો મળ્યો છે. 

لهمُْوا لِلَهِذیْنه  قِْيله  ثَُمه  ابه   ذُْوقُْوا ظه   عهذه
ْونه  ههْل   الُْخلِْد      ُكنُْتْم  ِبمها اََِله  ُتْجزه

 تهْكِسُبْونه 

53. અને િે લોકો િમને પછેૂ છે કે શ ું અઝાબ 

ખરેખર સાચે જ આવશે? િમે કહી દો કે હાું, 
મારા પાલનહારની કસમ, હા િે સાચે જ 

આવશે, અને િમે કોઈ પણ રીિે અલ્લાહને 

િમે રોકી નથી શકિા. 

ِْبـ ُْونهكه  یهْستهنٌۢ َق   وه ۬   اهحه ْ   اِْی  قُْل   ُهوهر َبِ نَهه   وهره  اِ
  ۬  ۬ َق  ر ا       لهحه مه هنُْتْم  وه ن  ا  ِبمُْعِجِزیْنه

54. જે કોઈ વયક્તિએ જ લમ કયો હશે, જો 
િેની પાસે સુંપણૂગ િન પણ કેમ ના હોય િો િે 

અઝાબથી બચવા માટે િેને (મ ક્તિદુંડરૂપે) 

આપવા માટે રાજી થઈ જશે, અને જ્યારે િેઓ 

અઝાબ જોશે િો પોિાની તનરાશાને છપાવશે, 

િેમનો તનણગય ન્યાયથી કરવામાું આવશે અને 

િેમના પર અત્યાચાર નહીં થાય. 

لهوْ  هَنه   وه لهمهْت   نهْفس    لِكَُلِ   ا ا  ظه  اَْلهْرِض   ِف   مه
ْت  فْتهده  ِبه     َله

وا  َرُ اهسه ةه  وه امه هُوا لهمَها  النَهده ا ابه    ره ذه  الْعه
ْ  وهقُِضه  ُ یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  ِبالِْقْسِط  بهْيٰنه
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55. યાદ રાખી લો કે જેટલી વસ્ત  આકાશો 
અને િરિીમાું છે બિાનો માલલક અલ્લાહ જ 

છે, યાદ રાખો કે અલ્લાહ િઆલાન ું વચન 

સાચ ું છે, પરુંત   ઘણા લોકો અજ્ઞાન છે. 

ِ  اَِنه  اهَله   ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ  اهَله    وهاَْلهْرِض    الَسه
ِ  وهعْده  اَِنه  َق   اّلَلَٰ َِٰكَنه  حه ل ُهْم  َوه ْكثهره ه  َله  ا

 یهْعلهمُْونه 

56. િે જ જીતવિ કરે છે, િે જ મતૃ્્  આપે છે 

અને િમે સૌ િેની જ િરફ પાછા ફેરવવામાું 
આવશો. 

یُْح   یُِمْيُت  ُهوه اِلهْيهِ  وه ُعْونه   وه  ُتْرجه

57. હ ેલોકો ! િમારી પાસે િમારા પાલનહાર 

િરફથી નસીહિ આવી ગઇ છે, અને જે 

લોકોના હૃદયોમાું રોગ છે િેના માટે િે દવા 
છે અને મોતમનો માટે દહદાયિ અને રહમેિ 

છે. 

ا ْتُكْم  قهْد  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه ٓاءه ة   جه ْوِعظه  َمِْن  َمه
بَُِكْم  ۬     ِف  لَِمها وهِشفهٓاء   َره ُدْوِر    وهُهًدی الَصُ
ْحمهة    لَِلْمُْؤِمِنْيه   وهره

58. િમે લોકોને કહી દો કે (આ દકિાબ) 

અલ્લાહની કૃપા અને િેની મહરેબાનીથી 
(ઉિારવામાું આવી છે) િેથી િે લોકોએ િેના 
પર રાજી થી જવ ું જોઈએ. આ િે વસ્ત  કરિા 
ઉત્તમ છે, જેને િે લોકો ભેગ ું કરી રહ્યા છે. 

ِ  ِبفهْضِل  قُْل  ْحمهِته   اّلَلَٰ ِبره لِكه  وه   فهِبذَٰ
ُحْوا     ْْی   فهلْيهْفره  یهْجمهُعْونه  َمِمَها ُهوهخه

59. િમે િેમને કહી દો કે એવ ું િો જણાવો કે 

અલ્લાહએ િમારા માટે જે કુંઈ પણ રોજી 

મોકલી હિી, િેમાુંથી િમે પોિે જ થોડાુંક 

ભાગને હરામ અને થોડાુંક ભાગને હલાલ 

ઠેરવી દીધ ું, િમે પછૂો કે શ ું િમને અલ્લાહએ 

પરવાનગી આપી હિી? અથવા અલ્લાહ પર 

જૂઠાણ ું બાુંિો છો ? 

ءهیُْتْم  قُْل  هره ا   ا له  َمه هنْزه ُ  ا   َرِْزق   َمِْن  لهُكْم  اّلَلَٰ
لُْتْم  عه اًما  َمِْنهُ  فهجه ره ًَٰل   حه ل ُ  قُْل     َوهحه ّٓلَلَٰ  اَٰ

هْم  لهُكْم  اهِذنه  ِ  عهله  ا ْونه  اّلَلَٰ ُ  تهْفَته
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60. અને જે લોકો અલ્લાહ પર જૂઠાણ ું બાુંિે છે 

િે લોકો કયામિ તવશે શ ું અન માન કરે છે ? 

ખરેખર લોકો પર અલ્લાહ િઆલાની ઘણી જ 

કૃપા છે પરુંત   ઘણા લોકો આભાર નથી 
માનિા. 

ا مه َنُ  وه ْونه  الَهِذیْنه  ظه ُ ِ  عهله  یهْفَته  الْكهِذبه  اّلَلَٰ
مهِة    یهْومه  ه  اَِنه   الِْقيَٰ   عهله  فهْضل   لهُذوْ   اّلَلَٰ

َِٰكَنه  النَهاِس  ل ُهْم  وه ْكثهره ه ن  َله  ا  یهْشكُُرْونه

61. (હ ેનબી! ) િમે કોઈ પણ ક્સ્થતિમાું હોવ 

અને જે કુંઈ પણ ક રઆન માુંથી પઢી રહ્યા છો 
અને જે કુંઈ પણ કાયગ કરો છો અમે બધ ું જ 

જાણીએ છીએ જ્યારે િમે િે કાયગમાું વયસ્િ 

હોવ છો અને િમારા પાલનહારથી કોઈ પણ 

વસ્ત  કણ બરાબર પણ છૂપી નથી. ન 

િરિીમાું ન આકાશમાું અને િેનાથી ન કોઈ 

વસ્ત  નાની અને ન કોઈ મોટી વસ્ત  (છૂપી છે). 

પરત ું આ બધ ું જ “દકિાબે મ બીન” (ખ લ્લી 
દકિાબ) માું છે. 

ا مه ا ِفْ  ْوُن تهكُ  وه اْن  َوهمه   ِمْن  ِمْنهُ  تهْتلُْوا شه
مهل   ِمْن  تهْعمهلُْونه  قُْراَٰن  َوهَله    ُكنَها اََِله  عه
ا  فِْيِه    ُتِفْيُضْونه  اِذْ  ُشُهْودًا عهلهْيُكْم  مه   وه
ْن  یهْعُزُب  بَِكه  عه ة   َمِثْقهاِل  ِمْن  َره   ِف  ذهَره
مهٓاءِ  ِف  وهَله  اَْلهْرِض  ره  وهَله   الَسه هْصغه   ِمْن  ا
لِكه  ه  وهَله   ذَٰ ْكَبه ه  َمُِبْي   ِكتَٰب   ِفْ  اََِله  ا

62. યાદ રાખો ! અલ્લાહના તમત્રો માટે ન 

કોઈ આપતત્ત છે અને ન િો િેઓ તનરાશ થશે. 

هْولِيهٓاءه  اَِنه  اهَله   ِ  ا ْوف    َله  اّلَلَٰ ْ  خه  وهَله  عهلههْْیِ
نُْونه ۬   ُهْم   یهْحزه

63. આ િે લોકો છે જેઓ ઇમાન લાવયા અને 

પરહજેગાર બનીને રહ્યા. 
ُنْوا الَهِذیْنه  مه هانُْوا اَٰ ك  یهَتهُقْونه   وه

64. િેમના માટે દ તનયાના જીવનમાું પણ 

અને આલખરિ માું પણ ખ શખબર છે, અલ્લાહ 

િઆલાની વાિોમાું કુંઈ ફેરફાર હોિો નથી, 
આ ભવય સફળિા છે. 

ی لهُهُم  وةِ  ِف  الُْبْشرَٰ يَٰ نْيها الْحه ِف  الَدُ   وه
ةِ    ِ    لِكهلِمَِٰت  تهْبِدیْله  َله   اَْلَِٰخره لِكه   اّلَلَٰ   ذَٰ
ِظْيُم   ُهوهالْفهوْزُ   الْعه
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65. (હ ેનબી !) િમને િેઓની વાિો તનરાશ 

ન કરે, દરેક પ્રકારન ું પ્રભ ત્વ અલ્લાહન ું જ છે, 

િે સાુંભળવાવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

ةه  اَِنه   قهْولُُهْم    یهْحُزنْكه  وهَله  ِ  الِْعَزه ِمْيًعا    ّلِلََٰ   جه
ِمْيعُ  ِلْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

66. યાદ રાખો ! જે કુંઈ પણ આકાશો અને 

િરિીમાું છે આ બધ ું અલ્લાહન ું જ છે અને જે 

લોકો અલ્લાહને છોડીને બીજા ભાગીદારોની 
બુંદગી કરી રહ્યા છે, કેવી વસ્ત ન ું અન સરણ 

કરી રહ્યા છે, ફકિ કલ્પનાન ું અન સરણ કરી 
રહ્યા છે અને ફકિ નકામી વાિો કરી રહ્યા છે. 

ِ  اَِنه  اهَله   ْن  ّلِلََٰ وَِٰت  ِف   مه مَٰ مهْن  الَسه   ِف  وه
ا  اَْلهْرِض    مه   ِمْن  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  یهتَهِبعُ  وه
ِ  دُْوِن  هٓاءه    اّلَلَٰ ك َنه  اََِله  یَهتَهِبُعْونه  اِْن   ُشره   الَظه
اِْن   یهْخُرُصْونه  اََِله  ُهْم  وه

67. િે િો છે, જેણે િમારા માટે રાિ બનાવી 
જેથી િમે િેમાું આરામ કરો અને દદવસ પણ 

બનાવયો (જેથી િમે િેમાું કામકાજ કારી શકો) 
, િેમાું પણ િે લોકો માટે કેટલીય તનશાનીઓ 

છે, (જેઓ સત્યવાિ) સાુંભળે છે. 

له  ُهوهالَهِذْی  عه  فِْيهِ  لِتهْسكُُنْوا الَهْيله  لهُكُم  جه
اره  لِكه  ِفْ  اَِنه   ُمْبِصًرا    وهالنَههه َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم    َله
 یَهْسمهُعْونه 

68. િે કહ ેછે કે અલ્લાહને સુંિાન છે, િે 

સ લહાન અલ્લાહ (અલ્લાહ પતવત્ર છે), િે 

બેનીયાજ છે, જે કુંઈ આકાશોમાું અને જે કુંઈ 

િરિીમાું છે બધ ું જ િેન ું છે, િમારી પાસે 

િેના પર કોઈ દલીલ નથી, શ ું અલ્લાહ તવશે 

એવી વાિ કહો છો જેન ું િમને જ્ઞાન નથી ? 

ذه  قهالُوا تَهخه ُ  ا لهًدا اّلَلَٰ نهه     وه ِنَُ     ُسْبحَٰ  ُهوهالْغه
ا لهه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه  اِْن   اَْلهْرِض    ِف  وه

ُكْم  ن    َمِْن  ِعْنده ا    ُسلْطَٰ ذه هتهُقْولُْونه   ِبهَٰ  عهله  ا
 ِ ا اّلَلَٰ  تهْعلهمُْونه  َله  مه

69. િમે િેમને કહી દો કે જે લોકો અલ્લાહ 

પર જૂઠાણ ું બાુંિે છે િે સફળ નહીં થાય. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  قُْل  ُ ِ  عهله  یهْفَته  الْكهِذبه  اّلَلَٰ
 یُْفلُِحْونه   َله 
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70. આ દ તનયામાું થોડીક મોજમજા છે, પછી 
અમારી િરફ િેમને આવવાન ું છે, પછી અમે 

િેમને િેમના ક ફરના બદલામાું સખિ 

અઝાબ આપીશ ું. 

تهاع   نْيها ِف  مه ْرِجُعُهْم  اِلهیْنها ثَُمه  الَدُ  ثَُمه  مه
ابه  نُِذیُْقُهُم  ذه ِدیْده  الْعه هانُْوا ِبمها الَشه   ك
ن   یهْكُفُرْونه

71. અને િમે િેમને નહૂ નો દકસ્સો વાુંચી 
સુંભળાવો, જ્યારે િેમણે પોિાની કોમને કહ્ ું, 
કે હ ેમારી કોમના લોકો ! જો િમને માર ું 
અહીંયા રહવે  ું અને અલ્લાહના આદેશોની 
તશખામણ આપવી કઠીન લાગત ું હોય, િો 
મારો ભરોસો અલ્લાહ પર જ છે, િમે પોિાની 
્ ક્તિ પોિાના ભાગીદારો સાથે મજબિૂ કરી 
લો, પછી િમારી ચાલ િમારા ખુંડનન ું કારણ 

ન બનવી જોઇએ, પછી મારી સાથે જે કરવ ું 
હોય કરી લો મને મહિેલ ન આપો. 

تُْل  ا ْ  وه   لِقهْوِمه   قهاله  اِذْ   نُْوح     نهبهاه  عهلههْْیِ
هانه  اِْن  یَٰقهْوِم   َمهقهاِمْ  عهلهْيُكْم  كهَُبه  ك

تهْذِكْْیِْی  ِ  ِباَٰیَِٰت  وه ِ  فهعهله  اّلَلَٰ َهلُْت  اّلَلَٰ   تهوهك
ا ُكْم  فهاهْجِمُعْو  هْمره هٓاءهُكْم  ا ك   یهُكْن  َله  ثَُمه  وهُشره
هْمُرُكْم  ا ثَُمه  ُغمَهةً  عهلهْيُكْم  ا ه  اقُْضْو  َ  وهَله   اِله
 ُتْنِظُرْوِن 

72. િો પણ જો (િમે મારી નસીહિથી) 
અળગા રહો િો મેં િમારી પાસે કોઈ વળિર 

િો નથી માુંગ્્ ું, માર ું વળિર િો ફકિ 

અલ્લાહ પાસે છે અને મને આદેશ આપવામાું 
આવયો છે કે હ ું મ સલમાન બનીને રહ ું. 

لَهیُْتْم  فهاِْن  هلُْتُكْم  فهمها تهوه ا هْجر     َمِْن  سه  اِْن   ا
ِ    عهله  اََِله  اهْجِریه  اُِمْرُت   اّلَلَٰ هْن  وه ُكْونه  ا ه   ا
 الْمُْسلِِمْيه  ِمنه 

73. પરુંત   િે લોકો િેમને જ ઠલાવિા રહ્યા, 
બસ! અમે િેમને અને જે લોકો િેમની સાથે 

જહાજમાું સવાર હિા, (અઝાબથી) બચાવી 
લીિા અને િે લોકોને નાયબ બનાવી દીિા 
અને જે લોકોએ અમારી આયિોને જ ઠલાવી 
હિી િે લોકોને ડ બાડી દીિા. િો િમે જ ઓ જે 

લોકોને સચેિ કરવામાું આવયા હિા, િે 

લોકોની દશા કેવી થઇ ? 

بُْوهُ  هُ   فهكهَذه یْنَٰ ْن  فهنهَجه مه ه   وه   الُْفلِْك  ِف   َمهعه
 ْ ُ لْٰنَٰ عه َٰٓى ِفه  وهجه ل قْنها خه اهْغره بُْوا الَهِذیْنه  وه َذه  كه

هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ   ِباَٰیَِٰتنها      عهاقِبهةُ  ك
ِریْنه   الْمُْنذه
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74. નહૂ પછી અમે ઘણા પયગુંબરોને િેમની 
કોમ િરફ મોકલ્યા, િે લોકો િેમની પાસે 

સ્પટટ પ રાવા લઇને આવયા, બસ ! જે વસ્ત ને 

િે લોકોએ પ્રથમ વખિે જ ઠલાવી દીિી, પછી 
િેઓ માનવાવાળા ન થયા, અલ્લાહ િઆલા 
આવી જ રીિે હદ વટાવી દેનારાઓના હૃદયો 
પર મહોર લગાવી દે છે. 

ْثنها ثَُمه  ْ  بهعه   قهْوِمِهْم  اِلَٰ  ُرُسًل  بهْعِده   ِمنٌۢ
ٓاُءْوُهْم  ِت  فهجه هانُْوا فهمها ِبالْبهیَِنَٰ  لُِيْؤِمُنْوا ك

بُْوا ِبمها َذه لِكه   قهْبُل    ِمْن  ِبه   كه  عهلَٰ  نهْطبهعُ  كهذَٰ
 الْمُْعتهِدیْنه  قُلُْوِب 

75. ત્યારબાદ અમે મસૂા અને હારૂનને 

મ અત્જઝહ આપી દફરઔન અને િેના 
સરદારો પાસે મોકલ્યા, િો િે લોકોએ ઘમુંડ 

ક્ ગ અને િે લોકો અપરાિીઓ હિા. 

ْثنها ثَُمه  ْ  بهعه ُرْونه  َمُْوسَٰ  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ   اِلَٰ   وههَٰ
ْونه  ۡى ِه   فِْرعه مهله ْوا ِباَٰیَِٰتنها وه ُ هانُْوا فهاْستهْكَبه ك  وه
 َمُْجِرِمْيه  قهْوًما

76. પછી જ્યારે િેમની પાસે અમારા સાચા 
પ રાવા પહોંચ્યા િો િે લોકો કહવેા લાગ્યા કે 

ખરેખર આ ખ લ્લ ું જાદ  છે. 

ٓاءهُهُم   فهلهمَها َقُ  جه ا ِعْنِدنها ِمْن  الْحه  اَِنه  قهالُْو 
ا ذه ِبْي   لهِسْحر   هَٰ  َمُ

77. મસૂાએ િે લોકોને કહ્ ું કે િમારી પાસે 

સત્યવાિ આવી ગઈ િો િમે િેને જાદ  કહવેા 
લાગ્યા? જો કે જાદ ગર સફળ થિા નથી. 

تهُقْولُْونه  ُمْوسَٰ   قهاله  ه َقِ  ا  لهمَها لِلْحه
ٓاءهُكْم   ا    اهِسْحر     جه ذه  یُْفِلُح  وهَله   هَٰ

ِحُرْونه   الَسَٰ

78. િે લોકો કહવેા લાગ્યા શ ું િમે અમારી 
પાસે એટલા માટે આવયા છો કે અમને અમારા 
માગગથી હટાવી દો, જેના પર અમે અમારા 
પવૂગજોને જોયા છે અને િમને બને્નને 

દ તનયામાું હોદ્દો મળી જાય ? અને અમે િમારા 
બને્નની વાિ ક્યારેય નહીં માનીએ. 

هِجْئتهنها قهالُْو ا مَها لِتهلِْفتهنها ا ْدنها عه  عهلهْيهِ  وهجه
نها بهٓاءه تهُكْونه  اَٰ یهٓاءُ  مهالهكُ  وه   اَْلهْرِض    ِف  الِْكَْبِ
ا مه  ِبمُْؤِمِنْيه  لهُكمها نهْحُن  وه
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79. અને દફરઔને કહ્ ું કે મારી પાસે દરેક 

તનટણાુંિ જાદ ગરોને ભેગા કરી દો. 
ْوُن  وهقهاله  ِحر   ِبكَُلِ  اْئُتْوِنْ  فِْرعه عهِلْيم   سَٰ

 

80. પછી જ્યારે જાદ ગરો ભેગા થયા િો 
મસૂાએ િેમને કહ્ ું કે નાુંખો, જે કુંઈ પણ િમે 

નાુંખવાના છો. 

ٓاءه   فهلهمَها ةُ  جه ره حه هلُْقْوا َمُْوسَٰ   لهُهْم  قهاله  الَسه   ا
ا   هنُْتْم  مه  َمُلُْقْونه  ا

81. િો જ્યારે િે લોકોએ નાુંખ્્ ું િો મસૂાએ 

કહ્ ું કે આ જે કુંઈ પણ િમે લાવયા છો, જાદ  
છે, તન:શુંક અલ્લાહ હમણાું જ આને 

અસ્િવયસ્િ કરી દેશે, અલ્લાહ આવા તવદ્રોહી 
લોકોન ું કામ સફળ નથી થવા દેિો. 

هلْقهْوا فهلهمَها   ا ُمْوسَٰ  قهاله  ا   ِبِه    ِجْئُتْم  مه
ْحُر    ه  اَِنه   الَسِ یُبِْطلُه     اّلَلَٰ ه  اَِنه   سه   َله  اّلَلَٰ
مهله  یُْصِلُح   الْمُْفِسِدیْنه  عه

82. અને અલ્લાહ િઆલા સત્યને પોિાના 
આદેશો દ્વારા સાલબિ કરી દે છે, ભલેને 

અપરાિી પસુંદ ન કરે. 

یُِحَقُ  ُ  وه َقه  اّلَلَٰ ِته   الْحه لهوْ  ِبكهِلمَٰ ِرهه  وه   كه
ن   الْمُْجِرُمْونه

83. બસ ! મસૂા પર િેમની કોમ માુંથી ફકિ 

થોડાુંક લોકો જ ઇમાન લાવયા, િે પણ 

દફરઔન અને પોિાના સરદારોથી ડરિા- 
ડરિા કે ક્યાુંક િેઓને િકલીફ ન પહોંચાડે 

અને ખરેખર દફરઔન િે શહરેમાું બળવાન 

હિો અને આ વાિ પણ હિી કે િે હદ વટાવી 
દેનારા લોકો માુંથી હિો. 

مهنه  فهمها   یَهة   اََِله  لِمُْوسَٰ   اَٰ  عهلَٰ  قهْوِمه    َمِْن  ذَُرِ
ْوف   ْونه  َمِْن  خه ۡى ِِهْم   فِْرعه مهله هْن  وه ْ    ا ُ   یَهْفِتٰنه
اَِنه  ْونه  وه ال   فِْرعه نَهه    ْرِض   اَْله  ِف  لهعه اِ   لهِمنه  وه

 الْمُْسِرفِْيه 

84. અને મસૂાએ કહ્ ું કે હ ેમારી કોમના લોકો 
! જો િમે અલ્લાહ પર ઇમાન રાખિા હોવ િો 
િેના પર જ ભરોસો કરો, જો િમે મ સલમાન 

હોય. 

نُْتْم  ُكنُْتْم  اِْن  یَٰقهْوِم  ُمْوسَٰ  وهقهاله  مه ِ  اَٰ  ِباّلَلَٰ
لهْيهِ  ا فهعه َهلُْو     تهوهك
 َمُْسلِِمْيه  ُكنُْتْم  اِْن 
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85. િેઓ કહવેા લાગ્ય કે અમે અલ્લાહ પર જ 

ભરોસો કયો છે, હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને 

િે અત્યાચારીઓ માટે ઉપદ્રવન ું કારણ ન 

બનાવ. 

الُْوا ِ  عهله  فهقه َهلْنها    اّلَلَٰ بَهنها  تهوهك لْنها  َله  ره  تهْجعه
لِِمْيه   لَِلْقهْوِم  فِتْنهةً   الَظَٰ

86. અને અમને પોિાની કૃપાથી િે કાદફરોથી 
બચાવી લે. 

نها نهَجِ ْحمهِتكه  وه  الْكَِٰفِریْنه   الْقهْوِم  ِمنه  ِبره

87. અને અમે મસૂા અને િેમના ભાઇની પાસે 

વહી મોકલી કે િમે બને્ન પોિાના િે લોકો 
માટે તમસ્રમાું ઘર નક્કી કરી લો અને િમે સૌ 
િે જ ઘરોમાું નમાઝ પઢવાન ું નક્કી કરી લો 
અને નમાઝ કાયમ કરો અને િમે 

મ સલમાનોને ખ શખબર આપી દો. 

یْنها   اهْوحه هِخْيهِ  ُمْوسَٰ  اِلَٰ  وه ا هْن  وه   تهبهَوهاَٰ  ا
لُْوا ِبِمْصره  لِقهْوِمكُمها  بُُيْوتهُكْم  بُُيْوًتا َوهاْجعه

هقِْيمُوا َٰوةه    قِْبلهًة َوها ل رِ   الَصه بهَشِ الْمُْؤِمِنْيه   وه
 

88. અને મસૂાએ દ આ કરી કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! િેં દફરઔન અને િેના સરદારોને 

શણગારનો સામાન અને અલગ-અલગ 

પ્રકારન ું િન દ તનયાના જીવનમાું આપ્્ ું. હ ે

અમારા પાલનહાર ! (આ કારણે આપ્્ ું છે કે) 

િે લોકો િારા માગગથી લોકોને પથભ્રટટ કરે, હ ે

અમારા પાલનહાર ! િેમના િનને નટટ કરી 
દે અને િેમના હૃદયોને સખિ કરી દે, જ્યાું 
સ િી િેઓ દ :ખદાયી અઝાબ ન જોઇ લે. 
ઈમાન ના લાવે. 

بَهنها   ُمْوسَٰ  وهقهاله  تهْيته  اِنَهكه  ره ْونه  اَٰ   فِْرعه
هه   مهله هْموهاًَل  وه وةِ  ِف   ِزیْنهًة َوها يَٰ ا    الْحه نْيه   الَدُ
بَهنها ْن  لُِيِضلَُْوا ره ِبْيِلكه     عه بَهنها  سه  اْطِمْس  ره
لَٰ   هْموهالِِهْم  عه  فهله  قُلُْوِبِهْم   عهلَٰ  وهاْشُددْ  ا

َتَٰ  یُْؤِمُنْوا ُوا حه ابه  یهره ذه  اَْلهلِْيمه  الْعه

89. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે, િમારા 
બને્નની દ આ કબલૂ કરવામાું આવી, િો િમે 

અડગ રહો અને િે લોકોના માગે ન ચાલશો, 
જેઓ અજ્ઞાની છે. 

 وهَله  فهاْستهِقْيمها دَهْعوهُتُكمها اُِجیْبهْت  قهْد  قهاله 
َنِ  ٓ ِبْيله  تهتَهِبعَٰ  یهْعلهمُْونه  َله  الَهِذیْنه  سه
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90. અને અમે બન ૂઇસ્રાઇલને દદરયો પાર 

કરાવી દીિો, પછી િેમની પાછળ-પાછળ 

દફરઔન પોિાના લશ્કર સાથે અત્યાચાર 

કરવાના હતે  થી આવયો, ત્યાું સ િી કે જ્યારે િે 

ડ બવા લાગ્યો િો કહવેા લાગ્યો કે હ ું ઇમાન 

લાવ ું છું કે જેના પર બન ૂઇસ્રાઇલ ઇમાન 

લાવયા, અને હ ું મ સલમાનો માુંથી છું. 

وهْزنها ٓاِءیْله  ِببهِنْ   وهجَٰ ُهْم  الْبهْحره  اِْسره  فهاهتْبهعه
ْوُن  َتَٰ    بهْغًيا َوهعهْدًوا    وهُجُنْودُه   فِْرعه  اِذها   حه
هدْرهكههُ  ُق  ا ره ْنُت  قهاله      الْغه مه هنَهه   اَٰ َٰهه  َله   ا  اََِله  اِل
نهْت  الَهِذْی   مه ا ِبه   اَٰ ٓاِءیْله  بهُنْو  هنها  اِْسره ا   ِمنه  وه

 الْمُْسلِِمْيه 

91. (જવાબ આપવામાું આવયો કે) હવે ઇમાન 

લાવે છે ? અને પહલેા તવદ્રોહ કરિો રહ્યો અને 

અત્યાચારી બનીને રહ્યો. 

لْـ َٰنه  ٓ قهْد  اَٰ ْيته  وه   ِمنه  وهُكْنته  قهْبُل   عهصه
 الْمُْفِسِدیْنه 

92. હવે આજે અમે ફકિ િારી લાશને છોડી 
દઇશ ું, જેથી િારી પાછળ આવનારા લોકો 
માટે ત ું એક તનશાની બની જાવ. અને ખરેખર 

ઘણા લોકો અમારી તનશાનીઓથી બેદરકાર 

છે. 

ْيكه  فهالْيهْومه  نِكه  نُنهَجِ   لِمهْن  لِتهُكْونه  ِببهده
لْفهكه  یهًة    خه اَِنه   اَٰ ا وه ِثْْیً ْن  النَهاِس  َمِنه  كه   عه
یَِٰتنها ن  اَٰ ِفلُْونه  لهغَٰ

93. અને અમે બન ૂઇસ્રાઇલને રહવેા માટે 

ઉત્તમ ઠેકાણ ું આપ્્ ું અને અમે િેમને ખાવા 
માટે પતવત્ર વસ્ત ઓ આપી, પછી િે લોકો િે 

સમયે તવવાદ કરવા લાગ્યા, જ્યારે કે િેમની 
પાસે સાચ  ઇલ્મ આવી ગ્ ું હત ું, ખરેખર 

િમારો પાલનહાર િેઓની વચ્ચે કયામિના 
દદવસે િે બાબિો તવશે તનણગય કરશે, જેના 
તવશે િેઓ તવરોિ કરિા હિા. 

لهقهْد  ْنها وه ٓاِءیْله  بهِنْ   بهَوها ه  اِْسره   ِصْدق   ُمبهَوها
 ْ ُ زهقْٰنَٰ ِت    َمِنه  َوهره یَِبَٰ  اْختهلهُفْوا فهمها  الَطه

َتَٰ  ٓاءهُهُم  حه بَهكه  اَِنه   الِْعلُْم    جه   یهْقِضْ  ره
 ْ ُ مهةِ  یهْومه  بهْيٰنه هانُْوا فِْيمها الِْقيَٰ  فِْيهِ  ك

 یهْختهِلُفْونه 
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94. પછી જો િમને આ દકિાબ તવશે કઈ પણ 

શુંકા હોય, જેને અમે િમારી પાસે ઉિારી છે, 

િો િમે િેમને પછૂો જેઓ િમારાથી પહલેાની 
દકિાબ (િોરાિ) પઢે છે, તન:શુંક િમારી પાસે 

િમારા પાલનહાર િરફથી સાચી દકિાબ 

આવી છે. િમે ક્યારેય શુંકા કરનારાઓ માુંથી 
ન થઇ જશો. 

َك   ِفْ  ُكْنته  فهاِْن  لْنها   َمِمَها   شه هنْزه   اِلهْيكه  ا
ُءْونه  الَهِذیْنه  فهْسـ هِل   ِمْن  الِْكتَٰبه  یهْقره
ٓاءهكه  لهقهْد   قهْبِلكه    َقُ  جه بَِكه  ِمْن  الْحه  فهله  َره
ِیْنه   ِمنه  تهُكْونهَنه   الْمُمَْته

95. અને ન િો િે લોકો માુંથી થઇ થશો 
જેમણે અલ્લાહ િઆલાની આયિોને 

જ ઠલાવી,નદહ િો ન કસાન ઉઠાવનારાઓ 

માુંથી બની જશો. 

بُْوا  الَهِذیْنه   ِمنه   تهُكْونهَنه   وهَله  َذه ِ   ِباَٰیَِٰت   كه  اّلَلَٰ
   ِمنه  فهتهُكْونه 

ِسِریْنه   الْخَٰ

96. તન:શુંક જે લોકો તવશે િમારા 
પાલનહારની વાિ સાલબિ થઇ ચકૂી છે િેઓ 

ઇમાન નહીં લાવે. 

َقهْت  الَهِذیْنه  اَِنه  ْ  حه هلِمهُت  عهلههْْیِ بَِكه  ك  َله  ره
 یُْؤِمُنْونه  

97. ભલેને િેઓની પાસે દરેક તનશાનીઓ 

પહોંચી જાય, જ્યાું સ િી કે િેઓ દ :ખદાયી 
અઝાબ ન જોઇ લે. 

لهوْ  ْتُهْم  وه ٓاءه یهة   كَُلُ  جه َتَٰ  اَٰ ُوا حه ابه  یهره ذه  الْعه
 اَْلهلِْيمه 

98. શ ું ્નૂ સ તસવાય િમારી પાસે બીજ ું કોઈ 

ઉદાહરણ છે, કે કોઈ કોમ (અઝાબ જોઇને) 

ઈમાન લઈ આવે િો િેન ું ઈમાન િેને ફાયદો 
પહોંચાડે? જયારે િેઓ ઈમાન લઈ આવયા, 
િો અમે િેમના પરથી દ તનયાના જીવનમાું 
અપમાતનિ કરી દે, િેવો અઝાબ દ ર કરી 
દીિો, અને એક સમય સ િી િે લોકોને 

દ તનયાના જીવનથી લાભ ઉઠાવવા દીિો. 

هانهْت  فهلهْوَله  نهْت  قهْریهة   ك مه ا   اَٰ هه ا   فهنهفهعه  اِیْمهانُهه
ُنْوا لهمَها    یُْونُسه    قهْومه  اََِله  مه ْفنها اَٰ ْ  كهشه  عهْٰنُ

ابه  وةِ  ِف  الِْخْزِی  عهذه يَٰ نْيها الْحه   الَدُ
 ْ ُ َتهْعٰنَٰ مه  ِحْي    اِلَٰ  وه
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99. અને જો િમારો પાલનહાર ઇચ્છિો િો 
સષૃ્ટટના દરેક લોકો ઇમાન લઇ આવિા, િો 
શ ું િમે િે લોકોને મજબ ર કરી શકો છો,કે 

િેઓ ઈમાન લઇ આવે. 

لهوْ  ٓاءه  وه بَُكه  شه َٰمهنه  ره  كُلَُُهْم  اَْلهْرِض  ِف  مهْن  َله
ِمْيًعا    هفهاهنْته   جه َتَٰ  النَهاسه  ِرهُ ُتكْ  ا  یهُكْونُْوا حه

 ُمْؤِمِنْيه 

100. અલ્લાહના આદેશ વગર કોઈ વયક્તિન ું 
ઇમાન લાવવ ું શક્ય જ નથી અને અલ્લાહ 

િઆલા અણસમજ  લોકો પર ગુંદકી નાુંખી દે 

છે. 

ا مه هانه  وه هْن  لِنهْفس   ك ِ    ِباِذِْن  اََِله  ُتْؤِمنه  ا  اّلَلَٰ
ُل  یهْجعه یهْعِقلُْونه  َله  الَهِذیْنه  عهله  الَرِْجسه  وه

 

101. િમે િેમને કહી દો, ઝરા જ ઓ િો ખરા, 
આકાશ અને િરિીમાું કેટલીક (તનશાનીઓ) 

છે અને જે લોકો ઇમાન લાવવા જ નથી 
ઈચ્છિા, િો િે લોકોને આ તનશાનીઓ અને 

િમકીઓ કુંઈ લાભ નહીં પહોંચાડીશકે. 

نُْظُرْوا قُِل  ا ذها ا وَِٰت  ِف  مه مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
ا مه ْن  وهالنَُُذرُ  اَْلَٰیَُٰت  ُتْغِن  وه   ََله  قهْوم   عه

 یُْؤِمُنْونه 

102. િો િે લોકો ફકિ એવી વાિની રાહ 

જોઇ રહ્યા છે, જે િેમના પહલેા થઇ ગઈ છે, 

િમે કહી દો કે “સાર ું” િમે પણ રાહ જ ઓ, હ ું 
પણ િમારી સાથે રાહ જોઉં છું. 

ْل  هیَهاِم  ِمثْله  اََِله  یهنْتهِظُرْونه  فههه  الَهِذیْنه  ا
لهْوا ا قُْل   قهْبِلِهْم    ِمْن  خه ْ  فهانْتهِظُرْو    اَِنِ
كُْم  عه  الْمُنْتهِظِریْنه  َمِنه  مه

103. પછી અમે અમારા પયગુંબરો અને 

ઇમાનવાળાઓને બચાવી લેિા હિા, આવી 
જ રીિે અમારી જવાબદારી છે કે અમે 

ઇમાનવાળાઓને બચાવી લઈએ. 

ْ  ثَُمه  الَهِذیْنه  ُرُسلهنها نُنهَجِ ُنْوا وه مه لِكه    اَٰ   كهذَٰ
ا َقً ن  نُْنِج  عهلهیْنها حه  الْمُْؤِمِنْيه



 

્નૂ સ 

 

393 

 

 يونس 

104. િમે િેમને કહી દો કે હ ેલોકો ! જો િમે 

મારા દીન તવશે શુંકા કરિા હોવ, િો હ ું િેમની 
બુંદગી નદહ કર ું, જેમની બુંદગી િમે 

અલ્લાહને છોડીને કરી રહ્યા છો, હ ું િો િે 

અલ્લાહની બુંદગી કર ું છું, જે િમને મતૃ્્  
આપે છે અને મને આ જ આદેશ આપવામાું 
આવયો છે કે હ ું ઇમાન લાવનારા લોકો માુંથી 
બની જાઉં. 

ا قُْل  َك   ِفْ  ُكنُْتْم  اِْن  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه  َمِْن  شه
هْعُبُد  فهله   ِدیِْنْ   دُْوِن  ِمْن  تهْعُبُدْونه  الَهِذیْنه  ا
 ِ َِٰكْن  اّلَلَٰ ل هْعُبُد  وه ه  ا ۬   الَهِذْی  اّلَلَٰ   یهتهوهفََٰىكُْم  

اُِمْرُت  هْن  وه ُكْونه  ا ه  الْمُْؤِمِنْيه   ِمنه  ا

105. અને એ કે િમે પોિાની દદશા 
ધ્યાનપવૂગક (આ) દીન િરફ કરી લો અને 

ક્યારેય મ શદરકો માુંથી ન થિા. 

هْن  ا هقِْم  وه یِْن  وهْجههكه  ا ِنْيًفا    لِلَدِ  وهَله   حه
 ِكْيه الْمُْشرِ  ِمنه  تهُكْونهَنه 

106. અને અલ્લાહને છોડીને કોઈને ના 
પોકારાશો, જે િમને ન કોઈ લાભ પહોંચાડી 
શકે અને ન કોઈ ન કસાન, ફરી જો આવ ું ક્ ું 
િો િમે િે ક્સ્થતિમાું અત્યાચારી લોકોમાું થઇ 

જશો. 

ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْدعُ  وهَله  ا اّلَلَٰ  وهَله  یهْنفهُعكه  َله  مه
كه    لْته  فهاِْن   یهُضَرُ  َمِنه  اِذًا فهاِنَهكه  فهعه

لِِمْيه   الَظَٰ

107. અને જો િમને અલ્લાહ કોઈ િકલીફ 

પહોંચાડે િો િેના તસવાય કોઈ િેને દૂર નથી 
કરી શકત ું અને જો િે િમને કોઈ ભલાઇ 

પહોંચાડવા ઇચ્છે િો િેની ભલાઇને કોઈ દૂર 

નથી કરી શકત ું, િે પોિાની કૃપા પોિાના 
બુંદાઓ માુંથી જેના માટે ઇચ્છે, કરી દે છે, 

અને િે ઘણો જ માફ કરવાવાળો, ઘણો જ 

દયાળુ છે. 

اِْن  ْسكه  وه ُ  یَهمْسه هاِشفه  فهله  ِبُضَر   اّلَلَٰ  اََِله  لهه    ك
اِْن   ُهوه   ْْی   یَُِردْكه  وه ٓادَه  فهله  ِبخه   لِفهْضلِه     ره

ْن  ِبه   یُِصْيُب  ٓاءُ  مه   ِعبهاِده     ِمْن  یَهشه
ُفوْرُ  ِحْيُم  وهُهوهالْغه  الَره
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108. િમે િેમને કહી દો કે હ ેલોકો ! િમારી 
પાસે િમારા પાલનહાર િરફથી સત્ય આવી 
પહોંચી ગ્ ું છે એટલા માટે જે વયક્તિ સત્ય 

માગગ પર આવી જાય િો િેન ું સત્ય માગગ 
અપનાવવ ું, િેને ફાયદો પહોચાડશે, અને જે 

વયક્તિ ગેરમાગે રહશેે િો િેન ું ગેરમાગે 
રહવેાન ું ન કસાન િેનાપર જ રહશેે અને હ ું 
િમારો વકીલ નથી. 

ا قُْل  ٓاءهُكُم  قهْد  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه َقُ  جه   ِمْن  الْحه
بَُِكْم    ی فهمهِن   َره َهمها اْهتهدَٰ   یهْهتهِدْی  فهاِن
مهْن   لِنهْفِسه     َله  وه َهمها ضه ا    یهِضَلُ  فهاِن   عهلهْيهه
ا   مه هنها وه  ِبوهِكْيل    عهلهْيُكْم  ا

109. અને િમે િેન ું અન સરણ કરિા રહો, જે 

કુંઈ િમારી િરફ વહી કરવામાું આવે છે અને 

િીરજ રાખો અહીં સ િી કે અલ્લાહ તનણગય કરી 
દે અને િે દરેક તનણગય કરનારાઓમાું સૌથી 
શે્રટઠ તનણગય કરનાર છે. 

تَهِبعْ  ا ا وه َتَٰ  وهاْصَِبْ  اِلهْيكه  یُْوحَٰ   مه  یهْحكُمه  حه
  ۬   ُ ْْیُ   اّلَلَٰ ن  وهُهوهخه ِكِمْيه  الْحَٰ
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હૂદ هود 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-રાઅ, આ એક એવી દકિાબ 

છે કે જેની આયિો મ હકમ (મજબિૂ) છે, અને 

આ કીિાબ એક હકીમ-માદહિગાર િરફથી 
સ્પટટ રીિે વણગન કરવામાું આવી છે, 

یَُٰته   اُْحِكمهْت  ِكتَٰب   آلرَٰ  لهْت  ثَُمه   اَٰ   ِمْن  فَُصِ
ِكْيم   لَهُدْن  ِبْْی    حه  خه

2. એ કે અલ્લાહ તસવાય કોઈની બુંદગી ન 

કરો, હ ું િમને અલ્લાહ િરફથી િમને સચેિ 

કરનાર અને ખ શખબર આપનારો છું. 

هََله  ا ا ه    اََِله  تهْعُبُدْو  نَهِنْ   اّلَلَٰ نهِذیْر   َمِْنهُ  لهُكْم  اِ
بهِشْْی     َوه

3. અને એ કે પોિાના પાલનહાર સામે માફી 
માુંગો, અને િેની સમક્ષ િોબા કરો, િે િમને 

નક્કી કરેલ સમય સ િી જીવવા માટેનો ઉત્તમ 

સામાન આપશે, અને વધ  કમો કરનારને વધ  
સવાબ આપશે અને જો િમે જ ઠલાવિા રહ્યા 
િો મને િમારા માટે એક મોટા દદવસના 
અઝાબનો ભય છે. 

هِن  بَهُكْم  اْستهْغِفُرْوا َوها ا ثَُمه  ره   اِلهْيهِ  ُتْوبُْو 
ًنا َمهتهاعًا یُمهَتِْعكُْم  سه ل   اِلَٰ   حه َمً  اهجه  َمُسه
یُْؤِت  اِْن   فهْضلهه     فهْضل   ِذْی  كَُله  َوه لَهْوا وه   تهوه
  ْ اُف  فهاَِنِ ابه  ُكْم عهلهيْ  اهخه ِبْْی    یهْوم   عهذه  كه

4. િમારે અલ્લાહ િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે 

અને િે દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

ِ  اِله  ْرِجُعكُْم    اّلَلَٰ ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   مه ْ   َشه
 قهِدیْر  

5. જ ઓ ! આ લોકો અલ્લાહથી છપાવવા માટે 

પોિાની છાિીઓને ચોડી કરી દે છે, િેમજ 

પોિાના કપડાથી પોિાને પોિાને ઢાુંકી દે છે, 

(િે સમયે પણ અલ્લાહ) િે બધ ું જ જાણે છે, 

જેને આ લોકો છપાવી રહ્યા છે. 

ُهْم  یهْثُنْونه  اِنَهُهْم  اهَله    لِیهْستهْخُفْوا ُصُدْوره
  ثِيهابهُهْم    یهْستهْغُشْونه  ِحْيه  اهَله   ِمْنُه   
ا یهْعلهُم  ْونه  مه ا یُِسَرُ مه نَهه    ْونه   یُْعِلنُ  وه  اِ
 ٌۢ اِت  عهِلْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ
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6. િરિી પર હરિા-ફરિા જેટલા સજીવો છે 

દરેકની રોજી અલ્લાહના તશરે છે, િે જ િેમના 
રહઠેાણોને જાણે છે અને િેમની કબરોની 
જગ્યાને પણ જાણ ેછે, બધ ું જ સ્પટટ દકિાબ 

(લવહ ેમહફઝ)માું લખેલ છે. 

ا مه ِ  عهله  اََِله  اَْلهْرِض  ِف   دهٓابَهة   ِمْن  وه   اّلَلَٰ
ا یهْعلهُم  ِرْزقُهه هها وه ا    ُمْستهقهَره هه ُمْستهْودهعه   وه
ِبْي    ِكتَٰب   ِفْ  كَُل    َمُ

7. અલ્લાહ િે જ છે, જેણે આકાશ અને 

િરિીન ું સર્જન છ દદવસમાું ક્ ું અને (િે 

સમયે) િેન ું અશગ પાણી પર હત ું, જેથી િે 

િમારી કસોટી કરે કે િમારા માુંથી સત્કાયગ 
કરનાર કોણ છે, જો િમે િેમને કહો કે િમે 

લોકો મતૃ્્  પામ્યા પછી પાછા જીતવિ 

કરવામાું આવશો િો કાદફરો જવાબ આપશે કે 

આ િો સ્પટટ જાદ  છે. 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی  وَِٰت  خه مَٰ   ِفْ  وهاَْلهْرضه  الَسه
هیَهام   ِسَتهةِ  هانه  ا ْرُشه   َوهك  الْمهٓاءِ  عهله  عه
هیَُُكْم  ْبلُوهُكْم لِیه  ُن  ا مهًل    اهْحسه ْن   عه لهى ِ   وه

نَهُكْم  قُلْته  ْبُعْوثُْونه  اِ ْ  َمه   الْمهْوِت  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا الَهِذیْنه  لهيهُقْولهَنه  ا   اِْن  كهفهُرْو  ذه  ِسْحر   اََِله  هَٰ
 َمُِبْي  

8. અને જો અમે િેમના પરથી અઝાબને 

થોડાુંક સમય સ િી ટાળી દઇએ, િો આ લોકો 
જરૂર કહવેા લાગશે કે કઈ વસ્ત ના કારણે 
અઝાબ રોકાઈ ગયો છે, સાુંભળો જે દદવસે 

િેમના પર અઝાબ આવી જશે પછી િેમના 
પરથી હટશે નહીં, પછી જે વસ્ત ની િેઓ 

ઠઠ્ઠામશ્કરી કરિા હિા, િે િેમને ઘેરાવમાું 
લઇ લેશે. 

ْن  لهى ِ ْرنها وه هَخه ُ  ا ابه  عهْٰنُ ذه   اَُمهة   اِلَٰ   الْعه
ْعُدْودهة   ا لَهيهُقْولَُنه  َمه   یهْومه  اهَله   یهْحِبُسه     مه
 ْ ْصُرْوفًا لهیْسه  یهاْتهِْْیِ ْ  مه اقه  عهْٰنُ  ِبِهْم  وهحه

ا هانُْوا َمه ن  ِبه   ك  یهْستهْهِزُءْونه

9. જો અમે કોઈ વયક્તિને પોિાની નેઅમિનો 
સ્વાદ ચખાડયા પછી િેને લઇ લઇએ િો િે 

ઘણો જ તનરાશ અને કૃિઘ્ની બની જાય છે. 

ْن  لهى ِ هذهقْنها وه انه  ا ْحمهةً  ِمنَها اَْلِنْسه   ثَُمه  ره
ا هه ْعنَٰ نَهه    ِمْنُه    نهزه ُفوْر   لهيهـ ُْوس   اِ  كه
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10. અને જો અમે િેને કોઈ િકલીફ આપ્યા 
પછી નેઅમિનો સ્વાદ ચખાડીએ, િો િે 

કહવેા લાગ ેછે, હવે મારાથી દરેક બ રાઈ દ ર 

થઇ ગઈ, અને િે ઘણો જ ઇિરાવવા લાગે છે 

અને ઘમુંડ કરવા લાગે છે. 

ْن  لهى ِ هذهقْنَٰهُ  وه ٓاءه   بهْعده  نهْعمهٓاءه  ا َره ْتهُ  ضه َسه  مه
اَُٰت  ذهههبه  لهيهُقْولهَنه  َيِ ْ    الَسه َنِ نَهه    عه  لهفهِرح   اِ
 فهُخوْر   

11. (પરુંત  ) આ પ્રમાણેની બ રાઈથી િે લોકો 
અળગા રહ ેછે) જેઓ િીરજ રાખ્્ ું અને 

સત્કાયો કયાગ, િેમના માટે જ માફી અને ઘણો 
જ સારો બદલો છે. 

ْوا الَهِذیْنه  اََِله  ُ َبه ِملُوا صه ِت    وهعه لِحَٰ   الَصَٰ
َٰٓى ِكه  ة  َوهاهْجر   لهُهْم  اُول ْغِفره ِبْْی    َمه  كه

12. (હ ેનબી) ! એવ ું ન થવ ું જોઈએ કે િમારા 
િરફ જે વહી ઉિારવામાું આવે છે, િમે િેનો 
થોડોક ભાગ ભલૂી જાઓ, અને જેના કારણે 
િમાર ું હૃદય િુંગ થઇ જાય, અને કાદફરો 
કહવેા લાગ ેકે િમારા પર કોઈ ખજાનો 
ઉિારવામાું કેમ ન આવયો, અથવા િમારી 
સાથે કોઈ ફદરશ્િો કેમ ના આવયો? સાુંભળી 
લો ! િમે િો ફકિ સચેિ કરનારા છો અને 

દરેક વસ્ત નો જવાબદાર અલ્લાહ િઆલા જ 

છે. 

لَهكه  ٌۢ  فهلهعه ا بهْعضه  تهاِرك   اِلهْيكه  یُْوحَٰ   مه
 ٌۢ ٓاى ِق  ْدُركه  ِبه   وهضه هْن  صه ُنِْزله   لهْو َله   یَهُقْولُْوا ا  ا
هوْ  كهَْن   عهلهْيهِ  ٓاءه  ا ه   جه عه لهك     مه نَهمها    مه هنْته  اِ  ا
ُ   نهِذیْر     ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ ْ  َوهِكْيل    َشه

13. અથવા િો િ લોકો એમ કહ ેછે કે આ 

ક રઆનને િેણે જ ઘડી કાઢ્ ું છે, િમે િેમને 

જવાબ આપી દો કે જો િમે પોિાની વાિમાું 
સાચા છો િો િમે પણ આના જેવી જ દસ 

સરૂિો ઘડેલી લઇને આવો અને અલ્લાહના 
તસવાય જેને ઇચ્છો પોિાની સાથે બોલાવી 
લો. 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ ْشرِ  فهاْتُْوا قُْل   افَْته  ُسوهر    ِبعه
یَٰت  َوهادْعُ  َمِثْلِه   ه ِن  ْواُمْفَته ْعُتْم  مه   اْستهطه
ِ  دُْوِن  َمِْن  ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ  صَٰ
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14. પછી જો િેઓ િમને આ ચેલેન્જનો 
જવાબ ન આપે, િો િમે જાણી લો કે આ 

ક રઆન અલ્લાહના જ્ઞાન સાથે ઉિારવામાું 
આવ્ ું છે અને એ કે અલ્લાહ તસવાય કોઈ 

ઇલાહ નથી, િો શ ું િમે આ (સત્ય આદેશા 
આવયા) પછી મ સલમાન બનો છો ? 

لَهْم  ا لهُكْم  یهْستهِجیُْبْوا فهاِ هنَهمها   فهاعْلهمُْو  ُنِْزله  ا  ا
ِ  ِبِعلِْم  هْن  اّلَلَٰ ا َٰهه  ََله   وه ْل   ُهوه   اََِله  اِل هنُْتْم  فههه  ا

 َمُْسلِمُْونه 

15. જે વયક્તિ દ તનયાના જીવન અને િેના 
શણગારની ઇચ્છા િરાવિો હોય, િો અમે 

આવા લોકોના દરેક કાયો (નો બદલો) 
દ તનયામાું જ પરેૂપ રો આપી દઇએ છીએ, અને 

દ તનયામાું િેમના બદલામાું કુંઈ પણ ઓછું 
કરવામાું નથી આવત ું. 

ْن  هانه  مه وةه  یُِریُْد  ك يَٰ نْيها الْحه ا الَدُ   وهِزیْنهتههه
ْ  نُوهَفِ  هْعمهالهُهْم  اِلههْْیِ ا ا ا وهُهْم  فِْيهه  َله   فِْيهه

ُسْونه   یُْبخه

16. હાું, આ જ િે લોકો છે, જેમના માટે 

આલખરિમાું આગ તસવાય કુંઈ નથી અને જે 

કુંઈ િેઓએ દ તનયામાું ક્ ું હશે, ત્યાું બધ ું જ 

વયથગ થઇ જશે. અને જે કુંઈ િેમના કાયો હિા 
બિા જ નટટ થઇ જશે. 

َٰٓى ِكه  ةِ  ِف  لهُهْم  لهیْسه  الَهِذیْنه  اُول  اََِله  اَْلَِٰخره
ِبطه   النَهاُر  ؗ  ا وهحه نهُعوْ  مه ا اصه بَِٰطل   فِْيهه ا وه   َمه
هانُْوا  یهْعمهلُْونه  ك
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17. શ ું િે વયક્તિ, જેની પાસે િેના પાલનહાર 

િરફથી એક સ્પટટ દલીલ હોય,પછી િે જ 

પાલનહાર િરફથી એક સાક્ષી િે જ વાિ 

પઢીને સુંભળાવે, અને િે જ વાિ િે પહલેાું 
મસૂાની દકિાબ (િૌરાિ)મા પણ હોય, (જે 

લોકો માટે) માગગદશગક અને રહમેિવાળી હિી, 
(િો શ ું િે આ વાિમાું શુંકા કરી શકે છે?) 

આવા જ લોકો િેના પર ઈમાન લાવે છે અને 

િેમના માુંથી જે કોઈ આ વાિનો ઇન્કાર કરશે 

િો અમે િેના માટે જ જહન્નમન ું વચન આપ્્ ું 
છે, એટલા માટે િમારે આ પ્રમાણેની વાિોમાું 
શુંકા ન કરવી જોઈએ, ખરેખર િે િમારા 
પાલનહાર િરફથી સાચી છે, િો પણ ઘણા 
લોકો ઈમાન નથી લાવિા. 

هفهمهْن  هانه  ا بَِه   َمِْن  بهیَِنهة   عهلَٰ  ك یهْتلُْوهُ  َره   وه
اِهد   ِمْن  َمِْنهُ  شه ُب  قهْبلِه   وه اًما  ُمْوسَٰ   ِكتَٰ اِمه
ْحمهًة    َٰٓى ِكه   َوهره ْن   ِبه     یُْؤِمُنْونه  اُول مه   یَهْكُفرْ  وه

اِب  ِمنه  ِبه   ْوعُِده     فهالنَهارُ  اَْلهْحزه  تهُك  فهله   مه
ْنُه    ِمْریهة   ِفْ  نَههُ   َمِ َقُ  اِ بَِكه  ِمْن  الْحه َِٰكَنه  َره ل   وه

ْكثهره  ه  یُْؤِمُنْونه  َله  النَهاِس  ا

18. િેના કરિા વિારે ઝાલલમ કોણ હોઇ શકે 

છે જે અલ્લાહ પર જૂઠાણ ું બાુંિે ? આવા લોકો 
પોિાના પાલનહારની સમક્ષ રજૂ કરવામાું 
આવશે અને દરેક સાક્ષી આપનાર સાક્ષી 
આપશે અને કહશેે કે આ િે લોકો છે, જેમણે 
પોિાના પાલનહાર પર જ ઠ ઘડ્ ું, ખબરદાર 

! જાલલમ લોકો પર અલ્લાહની લઅનિ 

(દફટકાર) છે, 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا    اّلَلَٰ   كه
َٰٓى ِكه  ُضْونه  اُول بَِِهْم  عهلَٰ  یُْعره یهُقْوُل   ره   وه
ادُ  ءِ  اَْلهْشهه بُْوا الَهِذیْنه  هَٰ ُؤاَله بَِِهْم    عهلَٰ  كهذه   ره

ِ  لهْعنهةُ  اهَله  لِِمْيه   عهله  اّلَلَٰ  الَظَٰ

19. જે લોકો અલ્લાહના માગગથી રોકે છે, અને 

િેમાું ખામી શોિે છે, આવા જ લોકો 
આલખરિનો ઇન્કાર કરે છે. 

ْونه  الَهِذیْنه  ْن  یهُصَدُ ِ  ِبْيِل سه  عه   اّلَلَٰ
ا یهْبُغْونههه ةِ  وهُهْم   ِعوهًجا    وه   ُهْم  ِباَْلَِٰخره
ِفُرْونه   كَٰ
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20. ન િો આ લોકો દ તનયામાું અલ્લાહને 

હરાવી શક્યા અને ન િો કોઈ અલ્લાહની 
તવર દ્ધ િેમની મદદ કરનાર છે, િેમને બમણો 
અઝાબ આપવામાું આવશે, ન િો િેઓ (સત્ય 

વાિ) સાુંભળવાન ું પસુંદ કરિા હિા, અને ન 

િો િેઓ (સત્ય વાિ) જોઈ શકિા હિા. 

َٰٓى ِكه   اَْلهْرِض  ِف  ُمْعِجِزیْنه  یهُكْونُْوا لهْم  اُول
ا مه هانه  وه ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُهْم  ك هْولِيهٓاءه    ِمْن  اّلَلَٰ   ا

ُف  عه اُب    لهُهُم  یُضَٰ ذه ا  الْعه هانُْوا مه  ك
مْعه  یهْستهِطْيُعْونه  ا  الَسه مه هانُْوا وه یُْبِصُرْونه  ك

 

21. આ જ િે લોકો છે, જેમણે પોિે જ પોિાન ું 
ન કસાન કરી લીધ ું અને િે બધ ું જ િેમનાથી 
ખોવાઇ જશે, જે િેમણે ઘડી કાઢ્ ું હત ું. 

َٰٓى ِكه  ا الَهِذیْنه  اُول ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه َله  ا  وهضه
 ْ ا عهْٰنُ هانُْوا َمه ْونه  ك ُ  یهْفَته

22. ખરેખર આ લોકો જ આલખરિમાું સૌથી 
વિારે ન કસાન ઉઠાવનારા હશે. 

مه  َله  ره هنَهُهْم  جه ةِ  ِف  ا  ُهُم  اَْلَِٰخره
ُرْونه   اَْلهْخسه

23. તન:શુંક જે લોકો ઇમાન લાવયા અને 

િેમણે સત્કાયો કયાગ અને પોિાના પાલનહાર 

િરફ ઝૂકેલા રહ્યા, િે લોકો જ જન્નિમાું જશે, 

જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
ا هْخبهُتْو  ا بَِِهْم    اِلَٰ  وه َٰٓى ِكه   ره ُب  اُول  اهْصحَٰ
نَهِة    ا ُهْم   الْجه لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

24. િે બને્ન જૂથન ું ઉદાહરણ એવ ું જ છે, જેવ ું કે 

એક આંિળો-બહરેો હોય અને બીજો જોઈ પણ 

શકિો હોય અને સાુંભળી પણ શકિો હોય શ ું 
આ લોકો સરખા હોઈ શકે છે? આ ઉદાહરણ 

સાુંભળી િમે તશખામણ પ્રાપ્િ નથી કરિા ? 

ثهُل  هاَْلهْعمَٰ  الْفهِریْقهْيِ  مه َمِ  ك  وهاَْلهصه
الْبهِصْْیِ  ِمْيِع    وه یَِٰن  ههْل   وهالَسه ثهًل    یهْستهوِ   مه

هفهله  ن  ا َكهُرْونه  تهذه

25. તન:શુંક અમે નહૂને િેમની કોમ િરફ 

પયગુંબર બનાવીને મોતલ્યા, (િો િેમણે િે 

લોકોને કહ્ ું) કે હ ું િમને સ્પટટ રીિે િમને 

સચેિ કરનાર છું. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه ْ   قهْوِمه   ؗ   اِلَٰ  نُْوًحا  ا  لهُكْم  اَِنِ
ِبْي    نهِذیْر    َمُ
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26. િમે અલ્લાહ તસવાય કોઈની ઈબાદિ ન 

કરો, હ ું િમારા પર એક દ :ખદાયી અઝાબ 

આવવાથી ડર ું છે. 

هْن  اتهعْ  ََله  ا ه    اََِله  ُبُدْو  ْ    اّلَلَٰ اُف  اَِنِ  عهلهْيُكْم  اهخه
ابه  هلِْيم   یهْوم   عهذه  ا

27. િેમની કોમના કાદફર સરદારોએ જવાબ 

આપ્યો કે અમે િો િને અમારા જેવો એક 

મન ટય જ જોઇ રહ્યા છે અને િાર ું અન સરણ 

કરનારાઓને પણ અમે જોઇ રહ્યા છે કે િે 

લોકો સ્પટટ રીિે નીચલા (હીન) લોકો છે, જે 

સમજ્યા વગર (િમાર ું અન સરણ કરી રહ્યા 
છે) અમે િો િમાર ું કોઈ પણ પ્રકારન ું પ્રભ ત્વ 

અમારા ઉપર નથી જોઇ રહ્યા, પરુંત   અમે િો 
િમને જ ઠા સમજી રહ્યા છીએ. 

ُ  فهقهاله  ا قهْوِمه   ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهله  مه
ىكه  ًرا اََِله  نهرَٰ مه  َمِثْلهنها بهشه ىكه  اوه تَهبهعهكه  نهرَٰ  ا
اِذلُنها ُهْم  الَهِذیْنه  اََِله  هره اِْی    بهاِدیه  ا ا  الَره مه  وه
ی  نهُظنَُُكْم  بهْل  فهْضل    ِمْن  عهلهیْنها لهُكْم  نهرَٰ

ِذِبْيه   كَٰ

28. નહૂએ કહ્ ું મારી કોમના લોકો ! (જ ઓ િો 
ખરા) જો હ ું મારા પાલનહાર િરફથી કોઈ 

સ્પટટ દલીલ પર છું અને િેણે મને પોિાની 
પાસેથી એક કૃપા (પયગુંબરી) અપગણ કરી છે, 

જે િમને નજર નથી આવિી, િો શ ું 
જબરદસ્િી હ ું િેને િમારા ગળે નાુંખી દઉં? (કે 

િમે જરૂર ઈમાન લાવો) જો કે િમે િેને પસુંદ 

ના કરિા હોય. 

ءهیُْتْم  یَٰقهْوِم  قهاله  هره   بهیَِنهة   عهلَٰ  ُكْنُت  اِْن  ا
ْ  َمِْن  َبِ ىِنْ  َره تَٰ اَٰ ْحمهةً  وه  فهُعمَِيهْت  ِعْنِده   َمِْن  ره

هنُلِْزُمكُمُْوهها  عهلهْيُكْم    هنُْتْم  ا ا ا وه ِرُهْونه   لههه كَٰ
 

29. મારી કોમના લોકો ! હ ું િમારી કોઈ 

માલદૌલિ િો નથી માુંગિો, માર ું વળિર 

િો ફકિ અલ્લાહ પાસે જ છે. જે લોકો ઈમાન 

લાવયા િેમને હ ું મારી પાસેથી દૂર નથી કરી 
શકિો, િેઓ પોિાના પાલનહાર સાથે જરૂર 

મ લાકાિ કરશે, પરુંત   હ ું જોઇ રહ્યો છું કે િમે 

બિા અજ્ઞાનિામાું પડયા છો. 

یَٰقهْوِم  هْسـ هلُُكْم  َله   وه اًَل    عهلهْيهِ  ا  اهْجِریه  اِْن   مه
ِ  عهله  اََِله  ا   اّلَلَٰ مه هنها وه اِردِ  ا ُنْوا    الَهِذیْنه  ِبطه مه   اَٰ

نَهُهْم  َُٰقْوا اِ ل بَِِهْم  َمُ ْ   ره َِٰكَنِ ل ىكُْم  وه هرَٰ  قهْوًما ا
لُْونه   تهْجهه
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30. મારી કોમના લોકો ! જો હ ું િે 

ઇમાનવાળાઓને મારી પાસેથી દૂર કરી દઉં 

િો અલ્લાહની તવરૂદ્ધ મારી મદદ કોણ કરી 
શકે છે ? શ ું િમે કુંઈ પણ તશખામણ પ્રાપ્િ 

નથી કરિા. 

یَٰقهْوِم  ْن  وه ِ  ِمنه  ِنْ یَهْنُصرُ  مه   اِْن  اّلَلَٰ
دْتَُُهْم    ره هفهله   طه َكهُرْونه  ا  تهذه

31. હ ું િમને એવ ું નથી કહિેો કે મારી પાસે 

અલ્લાહના ખજાના છે, અને ન િો મારી પાસે 

ગેબન ું ઇલ્મ છે, ન હ ું એવ ું કહ ું છું કે હ ું કોઈ 

ફદરશ્િો છું, ન િો હ ું એવ ું કહ ું છું કે જેને િમે 

ત ચ્છ જાણો છો, િેમને અલ્લાહ િઆલા કોઈ 

નેઅમિ આપશે જ નહીં, િેમના હૃદયોમાું જે 

કુંઈ પણ છે િેને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે જાણે 
છે, જો હ ું આવ ું કહ  િો ખરેખર હ ું જાલલમ લોકો 
માુંથી થઇ જઇશ. 

هقُْوُل  وهَله   ٓاى ُِن  ِعْنِدْی  لهُكْم   ا زه ِ  خه  وهَله   اّلَلَٰ
هعْلهُم  ْيبه  ا هقُْوُل  وهَله   الْغه ْ  ا لهك   اَِنِ   َوهَله   مه
هقُْوُل    لهْن  اهعْیُُنُكْم  تهْزدهِرْی   لِلَهِذیْنه  ا

 ُ ُ ُ  یَُْؤتهِْیه ا   اّلَلَٰ ْْیً ُ   خه هّلَلَٰ هعْلهُم  ا ْ   ِبمها ا   ِف
  ۬ هنُْفِسِهْم   ْ    ا لِِمْيه  لَهِمنه  اِذًا اَِنِ  الَظَٰ

32. (કોમના લોકોએ) કહ્ ું, હ ેનહૂ ! િમે 

અમારી સાથે ઝઘડો કયો અને ઘણો વાદ-

તવવાદ કરી લીિો, હવે િમે જે વસ્ત થી અમને 

ડરાવી રહ્યા છો, િે જ અમારી પાસે લઇ 

આવો, જો િમે સાચા હોવ. 

لْتهنها قهْد   یَُٰنْوُح  قهالُْوا ده ْكثهْرته  جَٰ ا لهنها فهاه  ِجده
ِدقِْيه   ِمنه  ُكْنته  اِْن  تهِعُدنها   ِبمها فهاْتِنها الَصَٰ

 

33. નહૂએ જવાબ આપ્યો કે, િેને પણ 

અલ્લાહ િઆલા જ લાવશે, જો િે ઇચ્છે અને 

િમે િેને ક્યારેય હરાવી નહીં શકો. 

نَهمها قهاله  ُ  ِبهِ  یهاْتِْيُكْم  اِ ٓاءه  اِْن  اّلَلَٰ ا   شه مه  وه
هنُْتْم   ِبمُْعِجِزیْنه  ا
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34. જો હ ું િમારા માટે શ ભેચ્છક બનવા ઈચ્છું 
િો પણ મારી ભલામણ િમને શ ું ફાયદો 
પહોંચાડી શકે છે, જ્યારે કે અલ્લાહ જ િમને 

ગ મરાહ કરવા ઇચ્છિો હોય, િે જ િમારા 
સૌનો પાલનહાર છે અને િેની જ િરફ પાછા 
ફેરવવામાું આવશો. 

دَْتُ  اِْن  نُْصِحْ   یهْنفهُعكُْم  وهَله  هره هْن  ا حه  ا هنْصه  ا
هانه  اِْن  لهُكْم  ُ  ك هْن  یُِریُْد  اّلَلَٰ یهُكْم    ا   یَُْغوِ

بَُُكْم  اِلهْيهِ  ُهوهره ُعْونه   وه  ُتْرجه

35. (હ ેનબી! શ ું આ લોકો કહ ેછે કે આ 

(ક રઆનને) િેણે પોિે જ ઘડી કાઢ્ ું છે ? િમે 

િેઓને જવાબ આપી દો કે જો મેં આ ક રઆન 

ઘડી કાઢ્ ું હોય િો મારા ગ નાહનો જવાબદાર 

હ ું પોિે જ છું, અને હ ું િે ગ નાહોથી અળગો છું, 
જે િમે કરી રહ્યા છો. 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ یُْته   اِِن  قُْل   افَْته ه ه  افَْته َ له   فهعه
اِمْ  هنها اِْجره ا ء   وه ن  َمِمَها بهِرْیٓ  ُتْجِرُمْونه

36. નહૂ િરફ વહી કરવામાું આવી કે િમારી 
કોમ માુંથી જે લોકો ઇમાન લાવી ચકૂ્યા 
િેમના તસવાય બીજા કોઈ ઇમાન નહીં લાવે, 

બસ ! િમે િેમના કાયોથી તનરાશ થવાન ું 
છોડી દો. 

اُْوِحه  هنَهه   نُْوح   اِلَٰ  وه  قهْوِمكه  ِمْن  یَُْؤِمنه  لهْن  ا
ْن  اََِله  مهنه  قهْد  مه ْس  فهله  اَٰ هانُْوا ِبمها تهْبتهى ِ   ك

لُْونه ۬    یهْفعه

37. અને એક હોડી અમારી આંખો સામે 

અમારા આદેશ પ્રમાણે બનાવો અને જાલલમ 

લોકો તવશે અમારી સાથે કુંઈ પણ વાિાગલાપ 

ન કરશો, િેઓને પાણીમાું ડ બાડી દેવામાું 
આવશે. 

وهْحِینها ِباهعُْيِننها الُْفلْكه  وهاْصنهِع    وهَله  وه
اِطْبِنْ  لهمُْوا    الَهِذیْنه  ِف  ُتخه  اِنَهُهْم   ظه
قُْونه   َمُْغره
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38. નહૂ હોડી બનાવવા લાગ્યા, િેમની 
કોમના સરદારો િેમની પાસેથી પસાર થિા 
િો િેમની મશ્કરી કરિા, નહૂએ કહ્ ું, જો 
(આજે) િમે અમારી મશ્કરી કરી રહ્યા છો, િો 
અમે પણ એક દદવસ િમારો મજાક ઉડાવીશ ું 
જેવી રીિે િમે અમારા પર હસો છો. 

یهْصنهعُ  كُلَهمها  الُْفلْكه  وه َره  وه   َمِْن  مهله   عهلهْيهِ  مه
ِخُرْوا قهْوِمه   ُرْوا اِْن  قهاله   ِمْنُه    سه  ِمنَها تهْسخه
َها رُ  فهاِن ُرْونه   كهمها ِمْنُكْم  نهْسخه  تهْسخه

39. િમને નજીકમાું જ ખબર પડી જશે કે 

કોના પર અઝાબ આવશે, જે િેને અપમાતનિ 

કરશે અને િેના પર હુંમેશાની સજા ઉિરશે. 

ْوفه  ْن   تهْعلهمُْونه    فهسه اب   یَهاْتِْيهِ  مه   عهذه
یهِحَلُ  یَُْخِزیْهِ  اب   عهلهْيهِ  وه  َمُِقْيم   عهذه

40. અહીં સ િી કે જ્યારે અમારો આદેશ 

(અઝાબ) આવી પહોંચ્યો અને “ િન્નરૂ” 

(અથાગિ િરિી) ઊકળવા લાગ્્ ું, અમે નહૂને 

કહ્ ું કે આ હોડીમાું દરેક પ્રકારના (સજીવો 
માુંથી) જોડ (એટલે કે ) બે ઢોર (એક નર અને 

એક માદા) લઇ લો અને િમારા 
ઘરવાળાઓને પણ લઈ લો, િે લોકો તસવાય 

જેમની બાબિે પહલેાથી જ જાણ કરી દેવામાું 
આવી છે, (કે િેઓ નટટ થનારા લોકો માુંથી 
છે), અને દરેક ઇમાન લાવનારા લોકોને પણ 

િમારી સાથે લઇ લો, િેમની સાથે ઇમાન 

લાવનારા થોડાક જ હિા. 

َتَٰ   ٓاءه  اِذها حه هْمُرنها جه فهاره  ا   قُلْنها  التَهنَُوُْر    وه
ا اْحِمْل  ْيِ  كَُل   ِمْن  فِْيهه ثْنهْيِ  زهْوجه   ا
هْهلهكه  ا ْن  اََِله  وه بهقه  مه مهْن  الْقهْوُل  عهلهْيهِ  سه   وه
مهنه    ا    اَٰ مه مهنه  وه ه    اَٰ عه  قهِلْيل   اََِله  مه

41. નહૂએ કહ્ ું કે આ હોડીમાું બેસી જાઓ, 

અલ્લાહના જ નામથી િે ચાલશે અને રોકાશે, 

તન:શુંક મારો પાલનહાર ઘણો જ માફ કરનાર 

અને ઘણો જ દયાળુ છે. 

ُبْوا وهقهاله  ا اْركه ِ  ِبْسِم  فِْيهه ا اّلَلَٰ ىهه ْجر   مهر
ا    ىهه ُمْرسَٰ ْ  اَِنه   وه َبِ ُفوْر   ره  َرهِحْيم    لهغه
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42. િે હોડી િેમને લઇ ચાલી રહી હિી, 
જ્યારે કે એક મોજો પવગિની જેમ ઉઠી રહ્યો 
હિો, િે ક્સ્થતિમાું નહૂએ પોિાના પ ત્રને, જે 

એક દકનારા પર હિો, પોકારીને કહ્ ું કે હ ે

મારા તપ્રય દીકરા ! અમારી સાથે સવાર થઇ 

જા અને કાદફર લોકોનો સાથ ન આપ. 

ْوج   ِفْ  ِبِهْم  تهْجِرْی  وهِِهه  هالِْجبهاِل  مه نهادَٰی ك  وه
هانه  بْنهه   نُْوُح  ْعِزل   ِفْ  وهك َه  مه   اْركهْب  یََُٰبنه
نها  یْنه الْكَِٰفرِ  َمهعه  تهُكْن  وهَله  َمهعه

43. િેણે જવાબ આપ્યો કે હ ું િો કોઈ ઊંચા 
પવગિ ઉપર ચાલ્યો જઇશ, જે મને પાણીથી 
બચાવી લેશે, નહૂએ કહ્ ું આજે અલ્લાહના 
આદેશ મ જબ બચાવનાર કોઈ નથી, ફકિ િે 

જ લોકો બચશે જેના પર અલ્લાહ રહમ કરશે, 

િે જ સમયે બને્નની વચ્ચે મોજા આવી ગયા 
અને િે ડ બનારાઓ માુંથી થઇ ગયો. 

ِوْی   قهاله  اَٰ بهل   اِلَٰ  سه   الْمهٓاِء    ِمنه  یَهْعِصمُِنْ  جه
هْمرِ  ِمْن  الْيهْومه  عهاِصمه  َله  قهاله  ِ  ا ْن   اََِله  اّلَلَٰ  مه
اله   َرهِحمه      ِمنه  فهكهانه  الْمهْوُج  بهیْنهُهمها وهحه

قِْيه   الْمُْغره

44. (પછી થોડોક સમય પછી અલ્લાહનો 
આદેશ આવયો) કહ્ ું કે હ ેિરિી ! પોિાના 
પાણીને પી લે, અને હ ેઆકાશ ! બસ કર, 

થુંભી જા, િે જ સમયે પાણી સ કાવી દેવામાું 
આવ્ ું અને કામ પરૂ ું કરી દેવામાું આવ્ ું અને 

હોડી “જૂદી” નામના પવગિ પર ઉભી રહી અને 

કહવેામાું આવ્ ું કે જાલલમ લોકો (અલ્લાહની 
રહમિથી) દૂર રહી ગયા. 

ِك  ابْلهِعْ  یَٰ اهْرُض  وهقِْيله  مهٓاءُ  مهٓاءه یَٰسه  وه
هقِْلِعْ    اَْلهْمرُ  وهقُِضه  الْمهٓاءُ  وهِغْيضه  ا

  بُْعًدا وهقِْيله  الُْجْوِدَیِ  عهله  وهاْستهوهْت 
لِِمْيه  لَِلْقهْوِم   الَظَٰ

45. નહૂએ પોિાના પાલનહારને પોકારીને 

કહ્ ું કે મારા પાલનહાર ! મારો દીકરો િો 
મારા ઘરવાળાઓ માુંથી હિો, તન:શુંક િાર ું 
વચન ખરેખર સાચ ું છે અને ત ું જ ઉત્તમ 

તનણગય કરનાર છે. 

بَهه   نُْوح   وهنهادَٰی َبِ  فهقهاله  َره   ِمْن  ابِْنْ  اَِنه  ره
هْهِلْ  اَِنه  ا كه  وه َقُ  وهعْده هنْته  الْحه ا   اهْحكهُم  وه

ِكِمْيه   الْحَٰ



 

હદૂ 

 

406 

 

 هود 

46. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું, હ ેનહૂ ! ખરેખર 

િે િારા ઘરવાળાઓ માુંથી ન હિો, એટલા 
માટે જે વસ્ત ન ું િને ઇલ્મ ના હોય િેની 
બાબિે મારી પાસે સવાલ ના કરશો, હ ું િને 

તશખામણ આપ ું છું કે ત ું અણસમજ  લોકો જેવી 
તવનુંતિ ન કરશો. 

نَهه   یَُٰنْوُح  قهاله  هْهِلكه    ِمْن  لهیْسه  اِ نَهه    ا  اِ
مهل   ْْیُ  عه الِح   ؗ   غه ا تهْسـ هْلِ  فهله   صه  لهیْسه  مه
ْ    عِلْم     ِبه   لهكه  هْن  اهِعُظكه  اَِنِ   ِمنه  تهُكْونه  ا

ِهِلْيه   الْجَٰ

47. નહૂએ કહ્ ું, મારા પાલનહાર ! હ ું િારા જ 

શરણમાું આવ  છું િે વાિથી કે િારી પાસે િે 

માુંગ  જેન ું જ્ઞાન મને નથી, જો ત ું મને માફ 

નહીં કરે અને ત ું મારા પર દયા નહીં કરે િો હ ું 
ન કસાન ઉઠાવનારા લોકો માુંથી થઇ જઇશ. 

َبِ  قهاله  ْ   ره هُعْوذُ  اَِنِ هْن  ِبكه  ا هْسـ هلهكه  ا ا ا  لهیْسه  مه
اََِله    عِلْم    ِبه   ِلْ  مِْنْ   ِلْ  تهْغِفرْ  وه   وهتهْرحه

ُكْن  ه ِسِریْنه  َمِنه  ا  الْخَٰ

48. કહવેામાું આવ્ ું કે હ ેનહૂ ! અમારા 
િરફથી સલામિી અને બરકિો સાથે જે િારા 
પર અને િે જૂથ પર (ઉિારવામાું આવી) 
જેઓ િારી સાથે છે, હોડી માુંથી ઉિરી જાઓ. 

(િેમની પેઢીમાું) ઘણા િે જૂથો હશે જેને અમે 

લાભ િો જરૂર પહોંચાડીશ ું, પછી િેમના પર 

અમારા િરફથી િેમના પર દ :ખદાયી 
અઝાબ આવશે. 

َٰم   اْهِبْط  یَُٰنْوُح  قِْيله  ل به  َمِنَها ِبسه ت  وه كَٰ   ره
لَٰ   عهلهْيكه  اُمهم    َمهعهكه    َمِمَهْن  اُمهم   وهعه   وه

ُعُهْم  ُنمهَتِ ُهْم  ثَُمه  سه اب   َمِنَها یهمهَسُ هلِْيم   عهذه ا
 

49. (હ ેનબી) આ જાણકારી ગેબની વાિો 
માુંથી છે, જેની વહી અમે િમારી િરફ કરીએ 

છીએ, િેને આ પહલેા ન િમે જાણિા હિા 
અને ન િો િમારી કોમ, એટલા માટે િીરજ 

રાખો, (એટલા માટે કે) તન:શુંક સાર ું પદરણામ 

ડરવાવાળાઓ માટે જ છે. 

هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  تِلْكه  ْيِب  ا ا   الْغه ا  اِلهْيكه    نُْوِحْيهه  مه
ا   ُكْنته  هنْته  تهْعلهمُهه  قهْبِل  ِمْن  قهْوُمكه  وهَله  ا
  ۬ ا ۛ ذه ۬    هَٰ اقِبهةه  اَِنه   فهاْصَِبْ ۛ ن  الْعه  لِلْمَُتهِقْيه
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50. અને આદની કોમ િરફ િેમના ભાઇ 

હદૂને અમે મોકલ્યા, િેમણે કહ્ ું મારી કોમના 
લોકો ! અલ્લાહની જ બુંદગી કરો, િેના 
તસવાય િમારો કોઈ ઇલાહ નથી, િમે િો જ ઠ ું 
ઘડી રાખ્્ ું છે. 

اِلَٰ  اُهْم  عهاد   وه  اْعُبُدوا یَٰقهْوِم  قهاله   ُهْودًا    اهخه
ه  ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ هنُْتْم  اِْن   غه  اََِله  ا

ْونه  ُ  ُمْفَته

51. હ ેમારી કોમના લોકો ! આના બદલામાું હ ું 
િમારી પાસે કોઈ બદલો નથી માગિો, મારો 
બદલો િો અલ્લાહના તશરે છે જેણે માર ું સર્જન 

ક્ ું, શ ું િમે તવચારિા નથી? 

هْسـ هلُُكْم  َله   یَٰقهْوِم  هْجًرا    عهلهْيهِ  ا  اهْجِریه  اِْن   ا
ِنْ    الَهِذْی  عهله  اََِله  ره هفهله   فهطه  تهْعِقلُْونه  ا

52. હ ેમારી કોમના લોકો ! િમે પોિાના 
પાલનહાર પાસે પોિાના ગ નાહોની માફી 
માગો અને િેના દરબારમાું િૌબા કરો, જેથી 
િે િમારા પર વરસનારા વાદળો મોકલી દે. 

અને િમારી િાકાિમાું પણ વિારો કરી દે. 

અને પાપી લોકો િરફ મોઢ ું ના ફેરવશો. 

یَٰقهْوِم  بَهُكْم  اْستهْغِفُرْوا وه ا ثَُمه   ره  اِلهْيهِ  ُتْوبُْو 
مهٓاءه  یُْرِسِل  ُكْم  عهلهْيُكْم  الَسه یهِزدْ اًرا َوه  َمِْدره
 ُمْجِرِمْيه   تهتهوهلَهْوا وهَله  قَُوهتِكُْم  اِلَٰ  قَُوهةً 

53. િેમણે કહ્ ું હ ેહદૂ ! િમે અમારી પાસે કોઈ 

સ્પટટ દલીલ િો લાવયા નથી અને અમે ફકિ 

િારા કહવેાથી અમારા પજૂ્યોને છોડવાના 
નથી અને ન િો િારા પર ઇમાન લાવી 
શકીએ છીએ. 

ا یَُٰهْودُ  قهالُْوا ا ِجْئتهنها مه مه   نهْحُن  ِببهیَِنهة  َوه
اِرِكْ   تِنها ِبته لِهه ْن  اَٰ ا قهْولِكه  عه مه  لهكه  نهْحُن  وه

 ِبمُْؤِمِنْيه 

54. પરુંત   અમે િો એ જ કહીએ છીએ કે િમે 

અમારા કોઈ પજૂ્યની ખરાબ ઝપટમાું આવી 
ગયા છો, હદેૂ જવાબ આપ્યો કે હ ું અલ્લાહને 

સાક્ષી બનાવ ું છું અને િમે પણ ગવાહી 
આપજો કે હ ું િો જે કઈ તશકગ  િમે કરી રહ્યા છો 
િેનાથી હ ું અળગો છું. 

ىكه  اََِله  نَهُقْوُل  اِْن  َٰ تِنها بهْعُض  اْعَته لِهه   اَٰ
ْ   قهاله   ِبُسْوٓء     ه  اُْشِهُد  اَِنِ ا اّلَلَٰ ُدْو  ْ  وهاْشهه هَنِ  ا
ء    ُتْشِرُكْونه   َمِمَها بهِرْیٓ
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55. અલ્લાહને છોડીને બાકી િમે સૌ ભેગા 
મળીને મારી તવરૂદ્ધ ્ ક્તિઓ કરી શકો છો િો 
કરો અને મને થોડીક પણ મહિેલ ન આપો. 

ِمْيًعا فهِكْيُدْوِنْ  دُْونِه   ِمْن    َله  ثَُمه  جه
 ُتْنِظُرْوِن 

56. મારો તવશ્વાસ ફતિ અલ્લાહ પર છે, જે 

મારો અને િમારા બિાનો પાલનહાર છે, 

જેટલા પણ સજીવો છે સૌના કપાળો િેના જ 

હાથમાું છે. તન:શુંક મારો પાલનહાર સાચા 
માગગ ઉપર છે. 

 ْ َهلُْت  اَِنِ ِ  عهله  تهوهك ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُِكْم    ره ا  وهره  ْن مِ  مه
ٌۢ  اََِله  دهٓابَهة   ِخذ  ا    ُهوهاَٰ ْ  اَِنه   ِبنهاِصیهِتهه َبِ  عهلَٰ  ره
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

57. બસ ! જો િમે મોઢ ું ફેરવશો, િો હ ું િમારી 
પાસે જે આદેશો પહોચાડવા માટે મોકલવામાું 
આવયો હિો, િે આદેશો મેં િમારા 
સ િીપહોંચાડી દીિા, મારો પાલનહાર િમારી 
જગ્યા પર બીજા લોકોને લાવી દેશે અને િમે 

િેન ું કુંઈ પણ બગાડી શકિા નથી, તન:શુંક 

મારો પાલનહાર દરેક વસ્ત ની દેખરેખ 

રાખનાર છે. 

لَهْوا فهاِْن  هبْلهْغُتُكْم  فهقهْد  تهوه ا   ا  ِبه    اُْرِسلُْت  َمه
یهْستهْخِلُف   اِلهْيُكْم    ْ  وه َبِ ُكْم    قهْوًما ره ْْیه   غه
ْونهه   وهَله  ْيـ ً  تهُضَرُ ْ  اَِنه   ا   شه َبِ ء   كَُلِ  عهلَٰ  ره ْ  َشه

ِفْيظ    حه

58. અને જ્યારે અમારો આદેશ (અઝાબ) 

આવી પહોંચ્યો િો અમે હદૂને અને િેના 
મ સલમાન તમત્રોને પોિાની ખાસ કૃપા વડે 

મ તિ કયાગ અને અમે સૌને સખિ અઝાબથી 
બચાવી લીિા. 

لهمَها ٓاءه  وه هْمُرنها جه یْنها ا  َوهالَهِذیْنه ُهْودًا  نهَجه
ُنْوا مه ه   اَٰ عه ْحمهة   مه ْ   َمِنَها    ِبره ُ ْيٰنَٰ نهَجه  َمِْن  وه
اب    غهِلْيظ   عهذه

59. આ આદની કોમના લોકો હિા, જેમણે 
પોિાના પાલનહારની આયિોનો ઇન્કાર કયો 
અને િેના પયગુંબરોની અવજ્ઞા કરી. અને 

દરેક અત્યાચારી અને તવદ્રોહી લોકોના 
આદેશોન ું અન સરણ ક્ ું. 

تِلْكه  ۬   وه ُدْوا  عهاد    حه بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  جه ْوا ره صه  وهعه
ا ُرُسلهه   تَهبهُعْو  ا هْمره  وه بَهار   كَُلِ  ا ِنْيد   جه  عه



 

હદૂ 

 

409 

 

 هود 

60. દ તનયામાું પણ િેમની ઉપર લઅનિ 

(દફટકાર) નાુંખી દેવામાું આવી અને 

કયામિના દદવસે પણ, જોઇ લો આદની કૌમે 

પોિાના પાલનહારનો ઇન્કાર કયો, આદના 
લોકો અલ્લાહની (કૃપાથી) દૂર થાય. જેઓ 

હદૂની કોમના લોકો હિા. 

تِْبُعْوا ُ ا ِذهِ  ِفْ   وه نْيها هَٰ یهْومه  الَدُ   لهْعنهًة َوه
مهِة    بَهُهْم    كهفهُرْوا عهادًا اَِنه  اهَله    الِْقيَٰ  اهَله   ره
اد   بُْعًدا  ُهْود ن  قهْوِم  لَِعه

61. અને ર્મદૂની કોમ િરફ િેમના ભાઇ 

સાલલહ ને મોકલ્યા, િેમણે કહ્ ું કે હ ેમારી 
કોમના લોકો ! િમે અલ્લાહની બુંદગી કરો, 
િેના તસવાય િમારો કોઈ ઇલાહ નથી, િેણે જ 

િમાર ું િરિી માુંથી સર્જન ક્ ું અને િેણે જ 

આ િરિી પર િમને વસાવયા, બસ ! િમે 

િેની પાસે માફી માુંગો અને િેની િરફ રજૂ 

થઇ જાવો, તન:શુંક મારો પાલનહાર નજીક છે 

અને દ આઓને કબલૂ કરવાવાળો છે. 

اِلَٰ  همُْوده  وه اُهْم  ث لًِحا    اهخه  یَٰقهْوِم  قهاله   صَٰ
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ   غه

ُكْم  ه ا هنْشه ُكْم  اَْلهْرِض  َمِنه  ُهوها  وهاْستهْعمهره
ا ا ثَُمه  فهاْستهْغِفُرْوهُ  فِْيهه ْ  اَِنه   اِلهْيِه    ُتْوبُْو  َبِ  ره
 َمُِجْيب   قهِریْب  

62. િેમણે કહ્ ું, હ ેસાલલહ ! આ પહલેા િો 
અમને િારાથી ઘણી આશાઓ હિી, શ ું ત ું 
અમને (િે પજૂ્યોની) બુંદગી કરવાથી રોકી 
રહ્યો છે જેમની બુંદગી આપણા પવૂગજો કરિા 
આવી રહ્યા છે ? અમને િો િે દીન તવશે શુંકા 
છે, જેની િરફ ત ું અમને બોલાવી રહ્યો છે. 

ِلُح  قهالُْوا ْرُجَوًا فِیْنها ُكْنته  قهْد  یَٰصَٰ  قهْبله  مه
ا   ذه ىنها   هَٰ هتهْنهَٰ هْن  ا ا نَهْعُبده  ا بهٓاُؤنها یهْعُبُد  مه   اَٰ
نَهنها اِ َك   لهِفْ  وه ُمِریْب   اِلهْيهِ  تهْدُعْونها   َمِمَها شه
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63. સાલલહએ જવાબ આપ્યો કે હ ેમારી 
કોમના લોકો ! િમે મને જણાવો કે જો હ ું મારા 
પાલનહાર િરફથી કોઈ મજબિૂ દલીલ પર 

હોય અને િેણે મને પોિાની કૃપા (ન બવૂવિ) 

પણ આપી હોય, પછી જો હ ું િેની અવજ્ઞા કર ું 
િો કોણ છે જે િેની તવરૂદ્ધ મારી મદદ કરશે ? 

િમે િો માર ું ન કસાન વિારી રહ્યા છો. 

ءهیُْتْم  یَٰقهْوِم  قهاله  هره   بهیَِنهة   عهلَٰ  ُكْنُت  اِْن  ا
ْ  ْن مَِ  َبِ ىِنْ  َره تَٰ اَٰ ْحمهةً  ِمْنهُ  وه  یَهْنُصُرِنْ  فهمهْن  ره

ِ  ِمنه  یُْته   اِْن  اّلَلَٰ ْْیه  تهِزیُْدْونهِنْ  فهمها عهصه  غه
 تهْخِسْْی  

64. અને મારી કોમના લોકો ! આ અલ્લાહની 
ઉિારેલી ઊંટણી છે, જે િમારા માટે એક 

મ અત્જઝો (ચમત્કાર) છે, હવે િેને િમે 

અલ્લાહની િરિી પર ખાવા માટે છોડી દો 
અને િેને કઈ પણ પ્રકારની િકલીફ ન 

પહોંચાડો, નહીં િો િરિ જ િમારા પર 

અઝાબ આવી પહોંચશે. 

یَٰقهْوِم  ِذه   وه ِ  نهاقهةُ  هَٰ یهةً  لهُكْم  اّلَلَٰ ُرْوهها اَٰ  فهذه
ْ   تهاْكُْل  هْرِض  ِف ِ  ا ْوهها وهَله  اّلَلَٰ   ِبُسْوٓء   تهمهَسُ

ُكْم  اب   فهيهاُْخذه  قهِریْب   عهذه

65. િો પણ િે લોકોએ િે ઊંટણીના પગ 

કાપી નાુંખ્યા, િેના પર સાલલહએ કહ્ ું કે સાર ું 
િો િમે પોિાના ઘરોમાું (ફતિ) ત્રણ દદવસ 

સ િી રહી લો, આ એવ ું વચન છે, જે ખોટ ું 
નથી. 

قهُرْوهها َٰثهةه  دهاِرُكْم  ِفْ  تهمهَتهُعْوا فهقهاله  فهعه هل  ث
هیَهام     لِكه   ا كُْذْوب    ْْیُ غه  وهعْد   ذَٰ  مه

66. પછી જ્યારે અમારો (અઝાબનો) આદેશ 

આવી પહોંચ્યો, અમે સાલલહને અને િેમના 
પર ઇમાન લાવવાવાળાને પોિાની કૃપાથી 
િે અઝાબ અને િે દદવસના અપમાનથી 
બચાવી લીિા, તન:શુંક િમારો પાલનહાર 

અત્યુંિ િત્વદશી અને તવજયી છે. 

ٓاءه   فهلهمَها هْمُرنها جه یْنها ا ِلًحا نهَجه   َوهالَهِذیْنه  صَٰ
ُنْوا مه ه   اَٰ عه ْحمهة   مه ِمْن  َمِنَها ِبره  ِخْزِی  وه
ذ     بَهكه  اَِنه   یهْوِمى ِ ِزیُْز  ُهوهالْقهوَِیُ  ره  الْعه
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67. અને જે લોકોએ અત્યાચાર કયો હિો 
િેમને એક િમાકાએ પકડી લીિા, પછી િેઓ 

પોિાના ઘરોમાું ઊંિા પડેલા રહી ગયા. 

ذه  اهخه لهمُوا الَهِذیْنه  وه ةُ  ظه ْيحه   ِفْ  فهاهْصبهُحْوا الَصه
ِثِمْيه   ِدیهاِرِهْم   جَٰ

68. એવી રીિે, જાણે કે િેઓ ત્યાું ક્યારેય 

રહિેા જ ન હિા, સચેિ થઇ જાવ કે ર્મદૂની 
કોમે પોિાના પાલનહારનો ઇન્કાર કયો, 
સાુંભળી લો િે ર્મદૂના લોકો પર (અલ્લાહની 
રહમેિ)થી દૂર થઇ ગયા. 

هْن  ها ا    یهْغنهْوا لَهْم  ك هَله    فِْيهه ۡ  اَِنه  ا همُْودها  كهفهُرْوا ث
بَهُهْم     لَِثهمُْودهن  بُْعًدا اهَله   ره

69. અને હા, અમારા સુંદેશવાહક (ફદરશ્િા) 
ઇબ્રાહીમ ખ શખબર લઇ પહોંચ્યા, િેમને 

સલામ ક્ ું, િેમણે પણ સલામનો જવાબ 

આપ્યો અને તવલુંબ કયાગ વગર ગાયન ું ભ નેલ ું 
વાછરડ ું લઇ આવયા. 

لهقهْد  ٓاءهْت   وه ِهْيمه   ُرُسلُنها    جه ی  اِبْرَٰ  ِبالُْبْشرَٰ
ا    قهالُْوا َٰمً ل َٰم   قهاله    سه ل هْن  لهِبثه  فهمها سه ٓاءه   ا  جه
  ِبِعْجل  
ِنْيذ    حه

70. હવે જ્યારે જો્ ું કે િે (મહમેાનો) હાથ 

ખાવા માટે આગળ નથી રહ્યા, િો િેની 
અજાણિા જોઇ, મનમાું િેમનાથી ડરવા 
લાગ્યા, (આ જોઈ િેઓ કહવેા લાગ્યા) ડરો 
નહીં, અમે િો લિૂની કોમ િરફ મોકલવામાું 
આવયા છે. 

اَٰ   فهلهمَها هیِْدیهُهْم  ره ُهْم  اِلهْيهِ  تهِصُل  َله  ا   نهِكره
سه  اهْوجه ْ  وه ًة    ِمْٰنُ ْف  َله  قهالُْوا  ِخْيفه نَها    تهخه   اِ
 لُْوط     قهْوِم  اِلَٰ  اُْرِسلْنها  

71. અને ઇબ્રાદહમની પત્ની ,જે પાસે ઉભા 
હિા, હસવા લાગ્યા, િો અમે િેમને ઇસ્હાક 

અને ઇસ્હાક પછી યાકૂબની ખ શખબર આપી. 

تُه   ه ا ِحكهْت  قهٓاى ِمهة   وهاْمره ا فهضه هه ْرنَٰ  فهبهَشه
قه    ِمْن   ِباِْسحَٰ قه  َوهرهٓاءِ  وه  یهْعُقْوبه   اِْسحَٰ

72. િે કહવેા લાગી, મારા પર અફસોસ છે, 

મારે ત્યાું સુંિાન કેવી રીિે થઇ શકે છે, હ ું પોિે 

વદૃ્ધા અને મારા પતિ પણ વદૃ્ધાવસ્થામાું છે. 

આ િો ખરેખર આશ્ચયગની વાિ છે. 

یْلهتَٰ   قهالهْت  هلُِد  یَٰوه ا هنها ءه ا ُجوْز   وه ا عه   بهْعِلْ  َوههَٰذه
ْيًخا    ا اَِنه   شه ذه ء   هَٰ ْ ِجْيب   لهَشه  عه
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73. ફદરશ્િાઓએ કહ્ ું, શ ું ત ું અલ્લાહના 
આદેશ પર આશ્વયગ પામે છે ? હ ેઅહલે બેિ ! 

િમારા પર અલ્લાહની કૃપા અને િેની 
બરકિો ઉિરે, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
પ્રશુંસાને લાયક અને ખબૂ જ પ્રતિટઠાવાળો 
છે. 

ِبْيه  قهالُْو ا هتهْعجه هْمرِ  ِمْن  ا ِ  ا ْحمهُت  اّلَلَٰ ِ  ره  اّلَلَٰ
ُته   كَٰ بهره نَهه    الْبهْيِت    اهْهله  عهلهْيُكْم  وه ِمْيد   اِ  حه
 َمهِجْيد  

74. જ્યારે ઇબ્રાહીમનો ભય ખિમ થવા 
લાગ્યો અને િેમને ખ શખબરી પણ પહોંચી 
ગઇ િો િેઓ લિૂની કોમ તવશે ઝઘડવા 
લાગ્યા. 

ْن  ذهههبه  فهلهمَها ِهْيمه  عه ْوعُ  اِبْرَٰ ٓاءهْتهُ  الَره  وهجه
ی اِدلُنها الُْبْشرَٰ  لُْوط    قهْوِم  ِفْ  یُجه

75. તન:શુંક ઇબ્રાહીમ ખબૂ જ િૈયગવાન, નમ્ર 

અને અલ્લાહની િરફ ઝૂકવાવાળા હિા. 
ِهْيمه  اَِنه  ِلْيم   اِبْرَٰ هَوهاه   لهحه  َمُِنْيب   ا

76. (ફદરશ્િાઓએ કહ્ ું) હ ેઇબ્રાહીમ એ 

તવચારને છોડી દો, િમારા પાલનહારનો 
આદેશ આવી પહોંચ્યો હવે િેમના પર 

અઝાબ આવીને જ રહશેે અને િે અઝાબ 

િેમનાથી ટાળવામાું નદહ આવે. 

ِهْيُم  هْعِرْض  یَٰ اِبْرَٰ ْن  ا ا    عه ذه ٓاءه  قهْد  اِنَهه    هَٰ  جه
هْمرُ  بَِكه    ا نَهُهْم   ره اِ ْ  وه تهِْْیِ اب   اَٰ ْْیُ  عهذه   غه

ْردُْود    مه

77. જ્યારે અમારા મોકલેલા ફદરશ્િા લિૂ 

પાસે પહોંચ્યા િો િે િેમન ું આવવ ું િેમને સાર ું 
ન લાગ્્ ું અને મનમાું જ પરેશાન થવા લાગ્યા 
અને કહવેા લાગ્યા કે આજનો દદવસ મોટી 
મ સીબિનો છે. 

لهمَها ٓاءهْت  وه ءه  لُْوًطا ُرُسلُنها جه اقه  ِبِهْم  ِسْٓ  وهضه
ا ذهْرعًا َوهقهاله  ِبِهْم  ذه ِصْيب   یهْوم   هَٰ  عه
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78. અને િેમની કોમના લોકો દોડિા દોડિા 
િેમની પાસે પહોંચ્યા, િે િો પહલેાથી જ 

દ ટકમો કરિા હિા, લિેૂ કહ્ ું, હ ેમારી કોમના 
લોકો ! આ છે મારી દીકરીઓ જે િમારા માટે 

ખબૂ જ પતવત્ર છે, અલ્લાહથી ડરો અને મને 

મારા મહમેાનો સામે માર ું અપમાન ન કરશો, 
શ ું િમારામાું એક પણ સારો વયક્તિ નથી ? 

ه   ٓاءه ُعْونه  قهْوُمه   وهجه ِمْن   اِلهْيِه    یُْهره  قهْبُل  وه
هانُْوا اَِٰت    یهْعمهلُْونه  ك َيِ ءِ  یَٰقهْوِم  قهاله   الَسه  هَٰ ُؤاَله
رُ  ُهَنه  بهنهاِٰتْ  هْطهه ه  فهاتَهُقوا  لهُكْم  ا   وهَله  اّلَلَٰ

ْيِفْ    ِفْ  ُتْخُزْوِن  هلهیْسه   ضه  رهُجل   ِمْنُكْم  ا
 َرهِشْيد  

79. િેમણે જવાબ આપ્યો કે િમે ખબૂ જાણો 
છો, અમને િમારી દીકરીઓનો કોઈ શોખ 

નથી અને િમે અમારી ઇચ્છાને સારી રીિે 

જાણો છો. 

ا عهلِمْته  لهقهْد  قهالُْوا َق     ِمْن  بهنَِٰتكه  ِفْ  لهنها مه   حه
نَهكه  اِ ا لهتهْعلهُم  وه  نُِریُْد  مه

80. લિૂએ કહ્ ું કે કદાચ મારામાું િમારી 
સાથે લડવાની શક્તિ હોિ ! અથવા હ ું કોઈ 

મજબિૂ સહારો લઇ શતિો હોિ. 

هَنه  لهوْ  قهاله  هوْ  قَُوهةً   ِبكُْم  ِلْ  ا ِوْی   ا   ُرْكن   اِلَٰ  اَٰ
ِدیْد    شه

81. હવે ફદરશ્િાઓએ કહ્ ું કે હ ેલિૂ ! અમે 

િમારા પાલનહાર િરફથી મોકલેલા ફદરશ્િા 
છે, આ લોકો િમાર ું કઈ પણ બગાડી નથી 
શકિા, બસ િમે િમારા ઘરવાળાઓને 

પાછલી રાતે્ર લઈ આ વસ્િી માુંથી નીકળી 
જાવ, િમારા માુંથી કોઈ પણ મોઢ ું ફેરવી ન 

જ એ,તસવાયિમારી પત્નીનાું, એટલા માટે કે 

િેને પણ િે (અઝાબ) પહોંચીને રહશેે, જે 

બિાને પહોંચશે. તન:શુંક િેમના વચનનો 
સમય સવારનો છે, હવે સવાર પાડવામાું વાર 

જ કેટલી છે? 

نَها یَٰلُْوُط  قهالُْوا بَِكه  ُرُسُل  اِ ا ْن له  ره   یَهِصلُْو 
 وهَله  الَهْيِل  َمِنه  ِبِقْطع   ِباهْهِلكه  فهاهْسرِ  اِلهْيكه 
د   ِمْنُكْم  یهلْتهِفْت  تهكه    اََِله  اهحه ه ا نَهه    اْمره  اِ
ا ا   ُمِصیُْبهه ابهُهْم    مه هصه ُهُم  اَِنه   ا ْوعِده  مه
ْبُح    هلهیْسه   الَصُ ْبُح  ا  ِبقهِریْب   الَصُ



 

હદૂ 

 

414 

 

 هود 

82. પછી જ્યારે અમારો આદેશ (અઝાબ) 

આવી પહોંચ્યો િો અમે િે વસ્િીનાું ઉપરના 
ભાગને નીચેનો ભાગ બનાવી દીિો અને 

િેમના પર સિિ કાુંકરા વરસાવયા, જે 

તનશાન વાળા હિા. 

ٓاءه   فهلهمَها هْمُرنها جه ا ا لْنه عه ا جه ا عهالِيههه افِلههه   سه
ْرنها هْمطه ا ا وه ةً  عهلهْيهه اره ۬   َمِْن  ِحجه ْيل      ِسَجِ
ْنُضْود     َمه

83. િમારા પાલનહાર િરફથી તનશાનીવાળા 
હિા અને (આ વસ્િી) િે જાલલમ લોકોથી દ ર 

નથી. 

ةً  َوهمه بَِكه    ِعْنده  َمُسه ا  ره مه لِِمْيه  ِمنه  ِِهه  وه   الَظَٰ
ن   ِببهِعْيد 

84. અને અમે મદયનના લોકો િરફ િેમના 
ભાઇ શ ઐબને મોકલ્યા, િેમણે કહ્ ું કે હ ેમારી 
કોમના લોકો ! અલ્લાહની બુંદગી કરો, િેના 
તસવાય િમારો કોઈ ઇલા નથી અને િમે 

િોલમાપમાું કમી ન કરો, હ ું િો િમને ખ શ 

જોઇ રહ્યો છું અને મને ડર છે કે િમારા પર 

એક એવો અઝાબ આવશે, જે િમને સૌને 

ઘેરી લેશે. 

اِلَٰ  ْدیهنه  وه اُهْم  مه یًْبا    اهخه   یَٰقهْوِم  قهاله   ُشعه
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ  وهَله   غه
انه  الِْمكْيهاله  تهْنُقُصوا ْ   وهالِْمْيزه ىكُْم  اَِنِ هرَٰ  ا

  ْ ْْی  َوهاَِنِ اُف  ِبخه ابه  عهلهْيُكْم   اهخه  یهْوم   عهذه
 َمُِحْيط  

85. હ ેમારી કોમના લોકો ! િોલમાપ ન્યાય 

સાથે પરેૂપરૂ ું કરો, લોકોને િેમની વસ્ત  ઓછી 
ન આપો અને િરિીમાું તવદ્રોહ અને બગાડ ન 

ફેલાવો. 

یَٰقهْوِم  هْوفُوا وه انه  الِْمكْيهاله  ا   وهالِْمْيزه
ُسوا وهَله  ِبالِْقْسِط   اهْشيهٓاءهُهْم  النَهاسه  تهْبخه

 ُمْفِسِدیْنه  اَْلهْرِض  ِف  تهْعثهْوا وهَله 

86. િમારા માટે અલ્લાહ િઆલાએ આપેલી 
બચિ જ હલાલ છે, જો િમે ઇમાનવાળા છો. 
હ ું િમારા પર દેખરેખ રાખનાર નથી. 

ِ  بهِقَيهُت  ْْی   اّلَلَٰ ۬   ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه  َمُْؤِمِنْيه  
ا   مه هنها وه ِفْيظ   عهلهْيُكْم  ا  ِبحه
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87. િેઓ કહવેા લાગ્યા કે હ ેશ ઐબ, શ ું િારી 
નમાઝ િને આ જ આદેશ આપે છે કે અમે 

અમારા પવૂગજોના પજૂ્યોને છોડી દઇએ અને 

અમે અમારા િન માુંથી અમારી મરજી મ જબ 

ચોક્કસ ઉપયોગ કરવાન ું છોડી દઇએ? િમે 

િો ઘણા િૈયગવાન અને સદાચારી વયક્તિ 

હિા. 

ْيُب  قهالُْوا َٰوُتكه  یَُٰشعه ل هْن  تهاُْمُركه  اهصه كه  ا  نَهَْتُ
ا بهٓاُؤنها   یهْعُبُد  مه هوْ  اَٰ هْن  ا له  ا ْ   نَهْفعه هْموهالِنها ِف ا ا  مه

ُؤا    ٓ هنْته  اِنَهكه   نهشَٰ ِلْيُم  َله ِشْيُد   الْحه  الَره

88. શ ઐબે જવાબ આપ્યો કે હ ેમારી કોમના 
લોકો ! જ ઓ ! જો હ ું મારા પાલનહાર િરફથી 
એક સ્પટટ દલીલ પર હોય, અને અલ્લાહએ 

મને સારી રોજી પણ આપી હોય, (િો હ ું કઈ 

રીિે િમારો સાથ આપી શક ું છું?) મારી ઈચ્છા 
નથી કે જે વાિથી હ ું િમને રોકી રહ્યો છું, હ ું 
પોિે જ િેની તવર દ્ધ કોઈ કાયગ કર ું, હ ું િો જ્યાું 
સ િી બની શકે, ઈસ્લાહ કરવાની ઈચ્છા 
િરાવ ું છું, અને મને િોદફક મળવી પણ 

અલ્લાહ િરફથી જ છે, હ ું િેના પર જ ભરોસો 
કર ું છું અને િેની િરફ જ મારો ઝકાવ છે. 

ءهیُْتْم  یَٰقهْوِم  قهاله  هره   بهیَِنهة   عهلَٰ  ُكْنُت  اِْن  ا
ْ  َمِْن  َبِ ًنا    ِرْزقًا ِمْنهُ  وهرهزهقهِنْ  َره سه ا    حه مه   وه
هْن  اُِریُْد  الِفهُكْم  ا ا   اِلَٰ  اُخه ىكُْم  مه هنْهَٰ ْنُه    ا   عه
حه  اََِله  اُِریُْد  اِْن  ا اَْلِْصله ْعُت    مه ا  اْستهطه مه  وه

ِ    اََِله  تهْوفِْيِقْ   َهلُْت  عهلهْيهِ   ِباّلَلَٰ اِلهْيهِ  تهوهك  وه
ُنِْيُب   ا

89. અને હ ેમારી કોમના લોકો ! એવ ું ન થાય 

કે િમને મારો તવરોિ િે મ સીબિ માટેન ું 
કારણ બનાવી દે, જે નહૂ, હદૂ અને સાલલહની 
કોમના લોકો પર પહોંચી અને લિૂની કોમના 
લોકો િો િમારા કરિા દૂર ન હિા. 

یَٰقهْوِم  نَهُكْم  َله  وه اِقْ   یهْجِرمه هْن  ِشقه   ا
ا   َمِثُْل  یَُِصیْبهُكْم  ابه  مه هصه هوْ  نُْوح   قهْومه  ا   ا

هوْ  ُهْود   قهْومه  ِلح     قهْومه  ا ا  صَٰ مه   لُْوط    قهْوُم  وه
 ِببهِعْيد   َمِْنُكْم 
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90. િમે પોિાના પાલનહાર પાસે માફી 
માુંગો અને િેની િરફ િૌબા કરો, તન:શુંક 

મારો પાલનહાર ખબૂ જ દયા કરવાવાળો 
અને (પોિાના સર્જનીઓ) સાથે જ મ હલબિ 

કરવાવાળો છે. 

بَهُكْم  وهاْستهْغِفُرْوا  ا ثَُمه  ره ْ   اَِنه   اِلهْيِه    ُتْوبُْو  َبِ  ره
 َوهدُْود    رهِحْيم  

91. િેઓ કહવેા લાગ્યા કે હ ેશ ઐબ ! િારી 
વિારે પડિી વાિો િો અમે સમજિા જ 

નથી, અને અમે િો િને અમારામાું ઘણો જ 

અશતિ જોઇ રહ્યા છે. જો (અમે) િારા 
ખાનદાન તવશે ન તવચારિા િો િને પથ્થરો 
મારી નટટ કરી દેિા અને અમે િને કોઈ 

પ્રભ ત્વશાળી વયક્તિ નથી ગણિા. 

ْيُب  قهالُْوا ا یَُٰشعه ا نهْفقههُ  مه  تهُقْوُل  َمِمَها كهِثْْیً
نَها اِ ىكه  وه ِعْيًفا    فِیْنها لهنهرَٰ لهْو َله   ضه ْهُطكه  وه  ره

مْنَٰكه ؗ  جه ا    لهره مه هنْته  وه ِزیْز   عهلهیْنها ا  ِبعه

92. િેમણે જવાબ આપ્યો કે હ ેમારી કોમના 
લોકો ! શ ું િમારી દૃષ્ટટએ મારા ખાનદાનના 
લોકો અલ્લાહ કરિા પણ વિારે પ્રતિષ્ટઠિ છે, 

કે િમે િેને પીઠ પાછળ નાુંખી દીિી છે, 

તન:શુંક મારો પાલનહાર જે કુંઈ પણ િમે કરી 
રહ્યા છો દરેકને ઘેરાવમાું રાખેલ છે. 

ْهِٰطْ   یَٰقهْوِم  قهاله  هره زَُ  ا ِ    َمِنه  عهلهْيُكْم  اهعه  اّلَلَٰ
ْذُتمُْوهُ  تَهخه ا ْ  اَِنه   ِظْهِریًَا    وهرهٓاءهُكْم  وه َبِ  ِبمها ره
 ُمِحْيط   تهْعمهلُْونه 

93. હ ેમારી કોમના લોકો ! હવે િમે પોિાની 
જગ્યાએ કમો કરિા રહો, હ ું પણ મારી 
જગ્યાએ કમો કરી રહ્યો છું, િમને નજીકમાું જ 

ખબર પડી જશે કે કોના પર અપમાતનિ કરી 
દેનારો અઝાબ અએ છે? અને કોણ છે, જે જૂઠ્ઠો 
છે? િમે રાહ જ ઓ હ ું પણ િમારી સાથે રાહ 

જોઇ રહ્યો છું. 

یَٰقهْوِم  كهانهِتكُْم  عهلَٰ  اْعمهلُْوا وه ْ  مه   عهاِمل     اَِنِ
ْوفه  ْن   تهْعلهمُْونه    سه اب   یَهاْتِْيهِ  مه  یَُْخِزیْهِ  عهذه
ْن  مه هاِذب     وه ا  ُهوهك اْرتهِقُبْو  ْ  وه كُْم  اَِنِ عه   مه
قِْيب    ره
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94. જ્યારે અમારો આદેશ (અઝાબ) આવી 
પહોંચ્યો અમે શ ઐબને અને િેમની સાથે 

(દરેક) ઇમાનવાળાઓને પોિાની ખાસ કૃપા 
વડે બચાવી લીિા અને અત્યાચારીઓને 

સખિ ચીસ વડે નટટ કરી દીિા અને િે લોકો 
પોિાના ઘરોમાું ઊંિા પડયા રહ્યા. 

لهمَها ٓاءه  وه هْمُرنها جه یْنها ا یًْبا َوهالَهِذیْنه  نهَجه  ُشعه
ُنْوا مه ه   اَٰ عه ْحمهة   مه ِت  َمِنَها ِبره ذه اهخه  الَهِذیْنه  وه
لهمُوا ةُ  ظه ْيحه  ِدیهاِرِهْم  ِفْ  فهاهْصبهُحْوا الَصه
ِثِمْيه    جَٰ

95. - જાણે કે િેઓ િે ઘરોમાું રહિેા જ ન 

હિા, સચેિ રહો ! મદયનના લોકો માટે પણ 

એવી જ લઅનિ થઇ, જે જેવી લઅનિ 

ર્મદૂના લોકો માટે થઇ. 

هْن  ها ا    یهْغنهْوا لَهْم  ك هَله   فِْيهه  كهمها لَِمهْدیهنه  بُْعًدا ا
ْت  همُْودُن  بهِعده  ث

96. અને તન:શુંક અમે જ મસૂાને અમારા 
મ અત્જઝહ અને સ્પટટ તનશાનીઓ સાથે 

મોકલ્યા હિાું. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه ن   ِباَٰیَِٰتنها ُمْوسَٰ  ا   وهُسلْطَٰ
ِبْي     َمُ

97. દફરઔન અને િેના સરદારો પાસે, િો 
પણ િે લોકોએ દફરઔનના આદેશોન ું 
અન સરણ ક્ ું અને દફરઔનનો કોઈ આદેશ 

બરાબર ન હિો. 

ْونه  اِلَٰ  ۡى ِه   فِْرعه مهله ا  وه هْمره  فهاتَهبهُعْو  ْونه    ا   فِْرعه
ا   مه هْمرُ  وه ْونه  ا ِشْيد   فِْرعه  ِبره

98. િે િો કયામિના દદવસે પોિાની કોમની 
આગળ આગળ ચાલશે, અને િે દરેકને 

જહન્નમ દકનારા પર લઇ આવશે. િે ઘણી જ 

ખરાબ ખીણ છે, જેના પર િેઓને લાવવામાું 
આવશે. 

ه   یهْقُدُم  مهةِ  یهْومه  قهْومه دهُهُم  الِْقيَٰ   النَهاره    فهاهْوره
ِبْئسه   الْمهوُْرْودُ  الْوِْردُ  وه

99. િેમના પર િો આ દ તનયામાું પણ 

લઅનિ (દફટકાર) નાખી દીિી અને 

કયામિના દદવસે પણ, કેટલ ું ખરાબ 

પદરણામ હશે, જે િેમને આપવામાું આવશે. 

تِْبُعْوا ُ ا ِذه   ِفْ   وه یهْومه  هَٰ مهِة    لهْعنهًة َوه   الِْقيَٰ
فُْد  ِبْئسه   الْمهْرفُْودُ  الَرِ
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100. વસ્િીઓની આ કેટલીક જાણકારી, જે 

અમે િમારી સમક્ષ વણગન કરી રહ્યા છે, 

િેમાુંથી િો કેટલીક અત્યારે છે અને કેટલીક 

િો નટટ થઇ ચ કી છે. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ذَٰ ی ا ه   الُْقرَٰ   عهلهْيكه  نهُقَصُ
ا ِصْيد   قهٓاى ِم   ِمْنهه  َوهحه

101. અમે િેમના પર સહજે પણ જ લ્મ નથી 
કયો પરુંત   િેમણે જ પોિે પોિાના પર 

અત્યાચાર કયો, પછી જ્યારે અલ્લાહનો 
આદેશ (અઝાબ) આવી પહોચ્યો િો િેમના િે 

પજૂ્યોએ કુંઈ પણ ફાયદો ન પહોંચાડયો 
જેમને િેઓ અલ્લાહ તસવાય પોકારી રહ્યા 
હિા, પરુંત   િે પ જ્યોએ િેમના ન કસાનમાું 
વિારો કરી દીિો. 

ا مه ْ   وه ُ لهمْٰنَٰ َِٰكْن   ظه ل ا  وه لهمُْو  ُهْم   ظه هنُْفسه   فهمها    ا
هْغنهْت  ْ   ا ُ   عهْٰنُ لِهههَُتُ  ِمْن   یهْدُعْونه   الَهِتْ   اَٰ
ِ   دُْوِن  ء   ِمْن    اّلَلَٰ ْ ٓاءه   لَهمَها  َشه هْمرُ   جه بَِكه     ا   ره
ا مه  زهادُْوُهْم  وه
ْْیه    تهْتِبْيب   غه

102. અને જ્યારે િમારો પાલનહાર કોઈ 

જાલલમ વસ્િીની પકડ કરે છે િો િેની પકડ 

આ પ્રમાણે જ હોય છે, ખરેખર િેની પકડ 

દ :ખદાયી અને ખબૂ જ સખિ હોય છે. 

لِكه  بَِكه  اهْخذُ  وهكهذَٰ ذه  اِذها   ره هخه ی ا  وهِِهه  الُْقرَٰ
الِمهة     ه    اَِنه   ظه هلِْيم   اهْخذه ِدیْد   ا  شه

103. જે લોકો આલખરિના અઝાબથી ડરિા 
હોય છે, િે લોકો માટે આમાું તશખામણ છે, િે 

એવો દદવસ હશે, જેમાું દરેક લોકોને ભેગા 
કરવામાું આવશે અને િે દદવસે જે કઈ પણ 

થશે, સૌની હાજરીમાું થશે. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهةً  ذَٰ افه  لَِمهْن   َله ابه  خه   عهذه
ةِ    لِكه   اَْلَِٰخره  النَهاُس  لَههُ   َمهْجمُْوع     یهْوم   ذَٰ
لِكه   َمهْشُهْود   یهْوم   وهذَٰ

104. િે દદવસને અમે બસ એક નક્કી કરેલ 

સમય સ િી જ દૂર કરી રહ્યા છે. 

ا مه ُره    وه ل   اََِله  نُؤهَخِ ْعُدْود    َِلهجه  َمه
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105. જ્યારે િે દદવસ આવી જશે, િો કોઈ 

પણ વયક્તિ અલ્લાહની પરવાનગી વગર 

વાિ પણ નહીં કરી શકે, િો િેમાુંથી કેટલાક 

બદનસીબ હશે અને કેટલાક િો નસીબદાર 

હશે. 

  ِباِذْنِه     اََِله  نهْفس   تهكهلَهُم  َله  یهاِْت  یهْومه 
 ْ ِقَ   فهِمْٰنُ ِعْيد   شه  َوهسه

106. પરુંત   જે બદનસીબ હશે, િે જહન્નમમાું 
જશે, ત્યાું ચીસો અને રાડો પાડિા રહશેે. 

ا ُقْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه ا لهُهْم  النَهارِ  فهِف  شه  فِْيهه
ِهْيق    فِْْی  َوهشه  زه

107. જ્યાું સ િી આકાશો અને િરિી બાકી 
રહશેે, િેઓ િેમાું રહશેે, તસવાય િમારો 
પાલનહાર કઈ ઇચ્છે. તન:શુંક િમારો 
પાલનહાર જે કુંઈ ઇચ્છે િે કરી લે છે. 

لِِدیْنه  ا خَٰ ا فِْيهه ِت  مه وَُٰت  دهامه مَٰ  الَسه
ا اََِله  وهاَْلهْرُض  ٓاءه  مه بَُكه    شه بَهكه  اَِنه   ره ال   ره  فهَعه

 یُِریُْد  لَِمها

108. પરુંત   જે લોકો નસીબદાર હશે, િે ત્યાું 
સ િી જન્નિમાું રહશેે, જ્યાું સ િી આકાશો અને 

િરિી બાકી રહશેે, તસવાય એ કે િમારો 
પાલનહાર કઇક અલગ કરવા ઈચ્છે, આ એવ ું 
ઇનામ હશે જે ક્યારેય ખત્મ નદહ થાય. 

ا هَمه ا نَهةِ  فهِف  ُسِعُدْوا الَهِذیْنه  وه لِِدیْنه  الْجه  خَٰ
ا ا فِْيهه ِت  مه مَٰ  دهامه ا اََِله  وهاَْلهْرُض  وَُٰت الَسه  مه
ٓاءه  بَُكه    شه ٓاءً   ره طه ْْیه  عه ْجُذْوذ   غه  مه

109. એટલા માટે (હ ેનબી) જેમની આ લોકો 
પજૂા કરી રહ્યા છે િમે િે વસ્ત ઓ તવશે 

શુંકામાું ન રહશેો, િેમની પજૂા િો એવી છે 

જેવી િેમના પવૂગજોની આ પહલેા હિી, અમે 

િે દરેકને િેમનો પરેૂપરૂો ભાગ કમી કયાગ 
વગર આપી દઇશ ું. 

ِء    یهْعُبُد  َمِمَها ِمْریهة   ِفْ  تهُك  فهله  ا  هَٰ ُؤاَله   مه
بهٓاُؤُهْم  یهْعُبُد  كهمها اََِله  یهْعُبُدْونه    قهْبُل    َمِْن  اَٰ

نَها اِ ْ  لهمُوهفَُْوُهْم  وه ُ ْْیه  نهِصْيُبه ن  غه ْنُقْوص   مه
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110. અમે આ પહલેા મસૂાને દકિાબ આપી 
હિી, િેનો પણ તવરોિ કરવામાું આવયો હિો, 
જો પહલેા જ િમારા પાલનહારની વાિ ન 

આવી હોિ િો ખરેખર િેમનો ફેંસલો કરી 
દેવામાું આવિો, િે લોકોને િો આમાું ખબૂ જ 

શુંકા હિી. 

لهقهْد  تهیْنها وه   فِْيِه    فهاْخُتِلفه  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
لهْو َله  هلِمهة   وه بهقهْت  ك بَِكه  ِمْن  سه   لهُقِضه  َره
   ْ ُ نَهُهْم   بهْيٰنه اِ َك   لهِفْ  وه  ُمِریْب   َمِْنهُ  شه

111. ખરેખર િે લોકો માુંથી દરેકને િમારો 
પાલનહાર િેમને િેમના કમોનો પરેૂપરૂો 
બદલો આપશે, િેઓ જે કઈ પણ કરી રહ્યા છે, 

િેને િે સારી રીિે જાણે છે. 

اَِنه  ْ  لَهمَها كَُلً  وه ُ بَُكه  لهُيوهفَِيهَٰنه هْعمهالهُهْم    ره   ا
نَهه   ِبْْی   یهْعمهلُْونه  ِبمها اِ  خه

112. બસ ! િમે અડગ રહો, જેનો િમને 

આદેશ આપવામાું આવયો છે અને િે લોકો 
પણ જેઓ િમારી સાથે (ઈમાન િરફ) ફયાગ 
હોય, ખબરદાર િમે હદ ન વટાવશો, અલ્લાહ 

િમારા દરેક કાયોને જ એ છે. 

ْن  اُِمْرته  كهمها   ْم فهاْستهقِ  مه  وهَله  مهعهكه  تهابه  وه
ْوا     بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها اِنَهه    تهْطغه

113. જ ઓ ! િમે જાલલમો િરફ ક્યારેય 

ઝૂકશો નહીં, નદહ િો િમને પણ (જહન્નમની) 
આગ અડી જશે અને અલ્લાહ તસવાય બીજો 
કોઈ િમારી મદદ કરનાર નદહ હોય. અને ન 

િો િમારી મદદ કરવામાું આવશે. 

ا وهَله  ُنْو  لهمُْوا الَهِذیْنه  اِله  تهْركه كُُم  ظه  فهتهمهَسه
ا  النَهاُر    مه ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُكْم  وه هْولِيهٓاءه  ِمْن  اّلَلَٰ  ا
ُرْونه  َله  ثَُمه   ُتْنصه

114. દદવસના બને્ન ભાગમાું નમાઝ પઢિા 
રહો અને રાિના અમ ક ભાગમાું પણ, તન:શુંક 

સદકમો દ ટકમોને ખિમ કરી દે છે, આ 

તશખામણ છે, તશખામણ પ્રાપ્િ કરનારાઓ 

માટે. 

هقِِم  ا َٰوةه  وه ل ِ  الَصه فه ره ارِ  طه   َمِنه  وهُزلهًفا النَههه
ِت  اَِنه   الَهْيِل    نَٰ سه اَِٰت    یُْذِهْبه  الْحه َيِ   الَسه
لِكه  ی ذَٰ ِكِریْنه   ِذْكرَٰ  لِلَذَٰ



 

હદૂ 

 

421 

 

 هود 

115. િમે િીરજ રાખો, ખરેખર અલ્લાહ 

િઆલા સદાચારી લોકોનો બદલો વયથગ નથી 
કરિો. 

ه  فهاَِنه  وهاْصَِبْ    اهْجره  یُِضْيعُ  َله  اّلَلَٰ
 الْمُْحِسِنْيه 

116. જે કોમ િમારા કરિા પહલેા પસાર થઈ 

ગઈ છે, િેઓ માુંથી જે લોકોને અમે બચાવી 
લીિા હિા, િે ઓકો માુંથી શ ભેચ્છક લોકો 
પેદા કેમ ન થયા, જેઓ લોકોને જમીનમાું 
ફસાદ ફેલાવવાથી રોકિા? જો િેમાું આવા 
લોકો હિા િો પણ થોડાક જ લોકો હિા. અને 

જે લોકો જાલલમ હિા, િેઓ િે મોજાશોખની 
મસ્િીમાું રહ્યા, જે િેમને આપવામાું આવી 
હિી, અને િેઓ પાપી બનીને રહ્યા. 

هانه  فهلهْو َله    اُولُْوا قهْبِلُكْم  ِمْن  الُْقُرْوِن  ِمنه  ك
ْونه  بهِقَيهة   ِن  یَهْنهه اِد  عه  اََِله  اَْلهْرِض  ِف  الْفهسه
یْنها َمِمَهْن  قهِلْيًل  هنْجه ْ    ا تَهبهعه   ِمْٰنُ ا  الَهِذیْنه  وه
لهمُْوا ا   ظه ُتِْرفُْوا مه هانُْوا فِْيهِ  ا ك  ُمْجِرِمْيه  وه

117. િમારો પાલનહારની શાન એવી નથી 
કે િે કોઈ વસ્િીને નાહક નટટ કરી દે, અને 

ત્યાુંના લોકો સદાચારી હોય. 

ا مه هانه  وه بَُكه  ك ی لُِيْهِلكه  ره  ِبُظلْم   الُْقرَٰ
ا هْهلُهه  ُمْصِلُحْونه  َوها

118. જો િમારો પાલનહાર ઇચ્છિો િો દરેક 

લોકોને એક જ માગગ પર એક જૂથ બનાવી 
દેિ, પરુંત   િે લોકો હુંમેશા તવરોિ જ કરિા 
રહશેે. 

لهوْ  ٓاءه  وه بَُكه  شه له  ره عه ًة  النَهاسه  لهجه ةً اَُمه َوهاِحده
الُْونه  َوهَله   ُمْختهِلِفْيه   یهزه

119. િે લોકો તસવાય જેમના પર િમારો 
પાલનહાર દયા કરે, િેમને િો એટલા માટે જ 

પેદા કરવામાું આવયા છે (કે િેઓ તવવાદ 

કરિા રહ)ે અને િમારા પાલનહારની વાિ 

સાચી છે, કે હ ું જહન્નમને ત્જન્નાિો અને 

માનવીઓથી ભરી દઇશ. 

ْن  اََِله  بَُكه    َرهِحمه  مه لِكه   ره لِذَٰ لهقهُهْم    وه   خه
تهمَهْت  هلِمهةُ  وه بَِكه  ك هْملـه هَنه  ره نَهمه  َله هه  ِمنه  جه
هْجمهِعْيه  وهالنَهاِس  الِْجنَهةِ   ا
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120. પયગુંબરોની એક એક વાિો અમે 

િમારી સમક્ષ િમારા હૃદયની શાુંતિ માટે 

જણાવી રહ્યા છીએ, અને િે જાણના કારણે 
િમારી સમક્ષ સાચી વાિ પહોચી જાય, અને 

ઈમાનવાળાઓ માટે નસીહિ અને યાદગીરી 
પણ થઇ ગઈ. 

كَُلً  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  عهلهْيكه  نَهُقَصُ  وه ُسِل  ا ا الَرُ  مه
ُت  ٓاءهكه   فُؤهادهكه    ِبه   نُثهبَِ ِذهِ  ِفْ  وهجه َقُ  هَٰ  الْحه

ی ة  َوهِذْكرَٰ ْوِعظه مه  لِلْمُْؤِمِنْيه  وه

121. જે લોકો ઇમાન નથી લાવિા િમે 

િેઓને કહી દો કે પોિાની રીિે કમો કરિા 
રહો, અમે પણ અમલ કરી રહ્યા છે. 

َهِذیْنه  وهقُْل   عهلَٰ  اْعمهلُْوا یُْؤِمُنْونه  َله  لَِل
كهانهِتكُْم    نَها  مه ِملُْونه   اِ  عَٰ

122. અને િમે પણ રાહ જ ઓ, અમે પણ રાહ 

જોઇ રહ્યા છે. 

نْتهِظُرْوا     ُمنْتهِظُرْونه  اِنَها  وها

123. આકાશો અને િરિીન ું જે કઈ પણ 

છપાયેલ ું છે, િે બધ ું જ જ્ઞાન ફતિ અલ્લાહ 

પાસે જ છે, દરેક કાયો િેની જ પાસે રજૂ 

કરવામાું આવે છે, બસ ! િમારે િેની જ 

બુંદગી કરવી જોઇએ અને િેના પર જ 

ભરોસો કરવો જોઇએ અને િમે જે કુંઈ કરી 
રહ્યા છો િેનાથી અલ્લાહ િઆલા અજાણ 

નથી. 

 ِ ّلِلََٰ ْيُب  وه وَِٰت  غه مَٰ اِلهْيهِ  وهاَْلهْرِض  الَسه  وه
عُ  َهْل  فهاْعُبْدهُ  كُلَُه   اَْلهْمرُ  یُْرجه تهوهك   عهلهْيِه    وه
ا مه بَُكه  وه افِل   ره مَها ِبغه ن  عه  تهْعمهلُْونه
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યૂસુફ يوسف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-રૉ, આ િે દકિાબની આયિો 
છે, જે દરેક વાિ સ્પટટ રીિે વણગન કરે છે. 

یَُٰت  تِلْكه  آلرَٰ  ِب  اَٰ  الْمُِبْيِ   الِْكتَٰ

2. તન:શુંક અમે આ ક રઆનને અરબી 
ભાર્ામાું એટલા માટે ઉિા્ ું, જેથી િેને િમે 

સમજી શકો. 

نَها   هُ  اِ لْنَٰ هنْزه نًا ا ِبَيًا قُْرءَٰ ره لَهُكْم  عه تهْعِقلُْونه  لَهعه
 

3. (હ ેનબી) એ આ ક રઆન િમારી િરફ 

વહી કરી એક શે્રટઠ દકસ્સો વણગન કરી રહ્યા છે, 

િમે આ પહલેા (આ દકસ્સાને) નહિા જાણિા. 

نه  عهلهْيكه  نهُقَصُ  نهْحُن  ِص  اهْحسه  ِبمها   الْقهصه
یْنها   ا اِلهْيكه  اهْوحه ذه ۬   هَٰ نه   اِْن   الُْقْراَٰ  ُكْنته  وه
ِفِلْيه  لهِمنه  قهْبلِه   ِمْن   الْغَٰ

4. જ્યારે ્સૂ ફે પોિાના તપિાને કહ્ ું કે 

તપિાજી ! મેં સપનામાું અલગયાર િારાઓ, 

સયૂગ અને ચુંદ્રને જોયા કે િે બિા મને તસજદો 
કરી રહ્યા છે. 

ْ  یَٰ اهبهِت  هِ َِلهِبيْ  یُْوُسُف  قهاله  اِذْ  هیُْت  اَِنِ ا ده  ره  اهحه
ره  مْسه  عهشه ًبا َوهالَشه ْوكه الْقهمهره   كه ْ  وه هیهَُْتُ ا  ره
ِجِدیْنه  ِلْ   سَٰ

5. યાકૂબે કહ્ ું કે વહાલા દીકરા ! આ સપન ું 
પોિાના ભાઇઓ સામે વણગન ન કરશો, એવ ું 
ન થાય કે િેઓ િારી સાથે કોઈ દગો કરે, 

શેિાન િો માનવીનો ખ લ્લો શત્ર  છે. 

َه  قهاله  لَٰ   ُرْءیهاكه  تهْقُصْص  َله  یَُٰبنه  اِْخوهتِكه  عه
ْيًدا    لهكه  فهيهِكْيُدْوا نه  اَِنه   كه ْيطَٰ   الَشه
اِن  ِبْي   عهُدَو   لِْلِنْسه  َمُ
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6. અને આ (સ્વપ્ન દ્વારા) િમારો પાલનહાર 

િમને (દીન માટે) પસુંદ કરી લેશે, અને િને 

સમસ્યાઓના ઉકેલ (સપનાન ું સ્પટટીકરણ) 

પણ તશખવાડશે અને િમારા પર અને 

યાકૂબના ઘરવાળાઓ પર પોિાની ભરપરૂ 

કૃપા એવી રીિે પરૂી કરશે, જેવી રીિે કે િેણે 
આ પહલેા િમારા દાદા અને પરદાદા એટલે 
કે ઇબ્રાહીમ અને ઇસ્હાક પર ભરપરૂ કૃપા કરી. 
ખરેખર િમારો પાલનહાર ખબૂ જ જ્ઞાની અને 

જબરદસ્િ દહકમિવાળો છે. 

لِكه وهكه  بَُكه  یهْجتهِبْيكه  ذَٰ لَِمُكه  ره یُعه   ِمْن  وه
اِدیِْث  تهاِْویِْل  یُِتَمُ  اَْلهحه  عهلهْيكه  نِْعمهتهه   وه
لَٰ   ِل  وهعه ا كهمها   یهْعُقْوبه  اَٰ هتهمَههه لَٰ   ا یْكه  عه هبهوه  ا
ِهْيمه  قهْبُل  ِمْن  قه    اِبْرَٰ بَهكه  اَِنه   وهاِْسحَٰ   ره

ن  عهِلْيم   ِكْيم   حه

7. ્સૂ ફ અને િેમના ભાઇઓનાું દકસ્સામાું 
ઘણી તશખામણો છે, જાણવાવાળાઓ માટે. 

هانه  لهقهْد  یَٰت   وهاِْخوهتِه    یُْوُسفه  ِفْ  ك   اَٰ
ٓاى ِِلْيه   لَِلَسه

8. જ્યારે ્સૂ ફના ભાઈઓ (અંદરોઅંદર) 

વાિ કરવા લાગ્યા, ્સૂ ફ અને િેનો ભાઇ 

આપણા તપિાને આપણા કરિા વધ  તપ્રય છે, 

જો કે આપણે (શક્તિશાળી) જૂથ છે, આપણા 
તપિા સ્પટટ ભલૂ કરી રહ્યા છે. 

هُخْوهُ  لهُيْوُسُف  قهالُْوا اِذْ  ا َبُ  وه هِبیْنها اِلَٰ   اهحه  ا
نهْحُن  ِمنَها هبهانها اَِنه   ُعْصبهة     وه َٰل   لهِفْ  ا ل   ضه

ِبْيِ ۬    َمُ

9. એટલા માટે ્સૂ ફને મારી નાખો, અથવા 
િેને કોઈ (વેરાન) જગ્યાએ ફેંકી દો, પછી 
િમારા તપિાન ું ધ્યાન ફતિ િમારી િરફ જ 

કેષ્ન્દ્રિ રહશેે, ત્યાર પછી િમે સદાચારી બની 
જજો. 

هوِ  یُْوُسفه  قُْتلُْوا ُحْوهُ  ا هْرًضا اْطره   یَهْخُل  ا
هِبْيُكْم  وهْجهُ  لهُكْم  تهُكْونُْوا ا ْ  وه  قهْوًما بهْعِده   ِمنٌۢ

لِِحْيه   صَٰ
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10. િેમના માુંથી એકે કહ્ ું ્સૂ ફને કિલ ન 

કરો, પરુંત   જો િમે કરવા જ માુંગિા હોય િો 
આ પ્રમાણે કરો, િેને એક અંિારા ક વામાું 
નાખી દો, કે િેને કોઈ (આવિી જિી) ટોળકી 
ઉઠાવી લે, 

ْ  قهٓاى ِل   قهاله  هلُْقْوهُ  یُْوُسفه  تهْقُتلُْوا َله  َمِْٰنُ ا   وه
ةِ  بهْعُض  یهلْتهِقْطهُ  الُْجَبِ  غهیَٰبهِت  ِفْ  َيهاره   الَسه
 فَِٰعِلْيه  ُكنُْتْم  اِْن 

11. (આ ્ ક્તિ કયાગ પછી) િેઓ પોિાના 
તપિાને કહવેા લાગ્યા કે હ ેતપિાજી ! િમે 

્સૂ ફ તવશે અમારા પર ભરોસો કેમ નથી 
કરિા ? અમે િો િેના શ ભેચ્છક છીએ. 

ا یَٰ اهبهانها قهالُْوا نَها َله  لهكه  مه   یُْوُسفه  عهلَٰ  تهاْمه
نَها اِ ِصُحْونه  ه  له  وه  لهنَٰ

12. આવિીકાલે િમે િેને અમારી સાથે 

મોકલી દેજો, જેથી કરીને િે (જ ુંગલના ફળો) 
ખાઇ-પીવે અને રમે, અમે િેની સ રક્ષા કરિા 
રહીશ ું. 

هْرِسلْهُ  نها ا عه ْب  یَهْرتهعْ  غهًدا مه یهلْعه نَها وه اِ   لهه   وه
ِفُظْونه   لهحَٰ

13. (યાકૂબ અ.સ.એ) કહ્ ું િમાર ું િેને લઇને 

જવ ું મને િો ખબૂ જ ઉદાસ કરી દેશે અને મને 

એ પણ અંદેશો રહશેે કે િમારી બેદરકારીના 
કારણે વર ું િેનો તશકાર કરી જશે . 

ْ  قهاله  هْن  لهيهْحُزنُِنْ   اَِنِ اُف  ِبه   تهْذههُبْوا ا اهخه   وه
هْن  ْئُب  یَهاْكُلههُ  ا هنُْتْم  الَذِ ا ْنهُ  وه ِفلُْونه   عه  غَٰ

14. િેમણે જવાબ આપ્યો કે અમારા જેવા 
(શક્તિશાળી) જૂથની હાજરીમાું પણ જો િેને 

વર ું ખાઇ જાય િો અમે િદ્દન નફ્ફટ સાલબિ 

થઇ જઇશ ું. 

ْن  قهالُْوا هلههُ  لهى ِ هك ْئُب  ا نهْحُن  الَذِ نَها   ُعْصبهة   وه   اِ
ِسُرْونه  اِذًا  لَهخَٰ
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15. પછી જ્યારે િેઓ ્સૂ ફને લઇ ગયા અને 

દરેકે ભેગા થઇ નક્કી કરી લીધ ું કે િેને કોઈ 

વેરાન, ઊંડા કૂવામાું નાખી દઇશ ું, િે સમયે 

અમે ્સૂ ફ િરફ વહી મોકલી કે તન:શુંક (એક 

સમય આવશે ) કે િમે િેમને આ દકસ્સાની 
જાણ િે ક્સ્થતિમાું આપશો કે િેઓ જાણિા 
પણ નહીં હોય. 

ا ِبه   ذهههُبْوا فهلهمَها هْجمهُعْو  ا هْن  وه لُْوهُ  ا   ِفْ  یَهْجعه
یْنها    الُْجَبِ    غهیَٰبهِت  اهْوحه ْ  اِلهْيهِ  وه ُ  لهُتنهَبِئهَٰنه

ا ِباهْمِرِهْم  ذه  یهْشُعُرْونه  َله  وهُهْم  هَٰ

16. અને ઇશાના સમયે (િે દરેક) પોિાના 
તપિા સામે રડિા રડિા આવયા. 

ٓاُءْو   هبهاُهْم  وهجه ٓاءً  ا  یَهْبُكْونه   ِعشه

17. અને કહવેા લાગ્યા કે તપિાજી ! અમે િો 
દોડની રેસમાું એકબીજાથી આગળ વિી ગયા 
અને ્સૂ ફ ને અમે પોિાની સામગ્રીઓ પાસે 

બેસાડયા હિા, બસ ! િેને વર ું આવીને િેનો 
તશકાર કરી ગ્ ું, િમે િો અમારી વાિ નહીં 
માનો, ભલેને અમે િદ્દન સાચા કેમ ન હોય. 

ْكنها نهْستهِبُق  ذهههْبنها اِنَها یَٰ اهبهانها   قهالُْوا   وهتهره
تهاِعنها ده ِعنْ  یُْوُسفه  هلههُ  مه ْئُب    فهاهك ا    الَذِ مه  وه
هنْته  لهوْ  لَهنها ِبمُْؤِمن   ا ِدقِْيه   ُكنَها وه  صَٰ

18. અને ્સૂ ફના ખમીસને ખોટા લોહીવાળુું 
પણ કરી લાવયા હિા, તપિાએ કહ્ ું કે (વાિ 

આ પ્રમાણેની નથી) પરુંત   િમે એક (ખરાબ) 

વાિને બનાવી રહ્યા છો, બસ !હવે સબર 

કરવ ું જ ઉત્તમ છે. અને િમારી ઘડેલી વાિો 
પર અલ્લાહ પાસે જ મદદ ઇચ્છું છું. 

ٓاُءوْ  م   قهِمْيِصه   عهلَٰ  وهجه  بهْل  قهاله   كهِذب     ِبده
َوهلهْت  هنُْفُسكُْم  لهُكْم   سه هْمًرا    ا َْب    ا  فهصه
ِمْيل     ُ   جه اُن  وهاّلَلَٰ ا عهلَٰ  الْمُْستهعه تهِصُفْونه  مه
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19. અને પછી એક ટોળકી આવી અને િેમણે 
પોિાના પાણી લાવવા માટે માણસ મોકલ્યો, 
િેણે (િે ક ુંવામાું) પોિાની ડોલ નાખી, કહવેા 
લાગ્યો ખ શીની વાિ છે આ િો એક બાળક છે, 

િે લોકોએ (્સૂ ફ)ને વેપારનો માલ સમજી 

છપાવી દીિા, અને જે કુંઈ િેઓ કરી રહ્યા 
હિા, અલ્લાહ િઆલા િેને સારી રીિે 

જાણિો હિો, 

ٓاءهْت  َيه  وهجه ة  سه لُْوا  اره   فهاهدْلَٰ  وهاِردهُهْم  فهاهْرسه
لْوهه     ی قهاله   ده ا یَُٰبْشرَٰ ذه َٰم     هَٰ ْوهُ   غُل َرُ اهسه  وه

ًة    اعه ُ   ِبضه ٌۢ  وهاّلَلَٰ  یهْعمهلُْونه  ِبمها عهِلْيم 

20. અને િેમણે િેમને ખબૂ જ નજીવી દકિંમિે 

ગણિરીના થોડાુંક દીરહમો લઇ વેચી દીિા, 
િેઓ િો ્સૂ ફ તવશે ખબૂ જ બેદરકાર હિા. 

ْوهُ  ره اِهمه  بهْخس   ِبثهمهن    وهشه ْعُدْودهة     دهره  مه
هانُْوا ك ن  ِمنه  فِْيهِ  وه اِهِدیْنه  الَزه

21. તમસ્રમાું જે વયક્તિએ ્સૂ ફ ને ખરીદ્યા 
હિા, િેણે પોિાની પત્નીને કહ્ ું કે આ 

બાળકને ખબૂ જ ઇજજિ અને આદર સાથે 

રાખજે, શક્ય છે આ આપણને ફાયદો 
પહોંચાડશે અથવા શક્ય છે કે આ બાળકને 

આપણે આપણો જ બાળક માની લઇએ, આમ 

અમે તમસ્રની િરિીમાું ્સૂ ફને તનવાસી 
બનાવયા, કે અમે વાિ કરવાન ું થોડ ુંક જ્ઞાન 

શીખવાડી દઇએ, અલ્લાહ પોિાના આદેશ 

પર સુંપણૂગ પ્રભ ત્વ િરાવે છે પરુંત   ઘણા લોકો 
આ વાિ જાણિા નથી. 

ىهُ  الَهِذی وهقهاله  َٰ تِه    َمِْصره  ِمْن  اْشَته ه ا  َِلْمره
ْكِرِمْ  ه ثْوَٰىهُ  ا هْن  عهسَٰ   مه نها   ا هوْ  یَهْنفهعه ه   ا  نهَتهِخذه
لهًدا    لِكه   وه كَهنَها وهكهذَٰ   اَْلهْرِض ؗ  ِف  لُِيْوُسفه  مه

لَِمهه   لُِنعه اِدیِْث    تهاِْویِْل  ِمْن  وه ُ   اَْلهحه   وهاّلَلَٰ
لَٰ   غهالِب   هْمِره   عه َِٰكَنه  ا ل ْكثهره  وه ه  َله  النَهاِس  ا

 یهْعلهمُْونه 

22. અને જ્યારે ્સૂ ફ ્ વાન થઇ ગયા અમે 

િેમને દહકમિ અને જ્ઞાન આપ્્ ું, અમે 

સદાચારી લોકોને આવી જ રીિે બદલો 
આપીએ છીએ. 

لهمَها ه    بهلهغه  وه هُشَده هُ  ا تهیْنَٰ ا    اَٰ   ُحكْمًا َوهعِلْمً
لِكه   الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی وهكهذَٰ
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23. િે સ્ત્રીએ, જેના ઘરમાું ્સૂ ફ રહિેા હિા, 
િે ્સૂ ફને પોિાની િરફ આકતર્િિ કરવા 
લાગી કે િેણીએ દરવાજો બુંિ કરી દીિો અને 

કહવેા લાગી “ લો આવી જાવ” ્સૂ ફ એ કહ્ ું 
“અલ્લાહની પનાહ” મારા પાલનહારે િો મને 

ખબૂ સારી જગ્યા આપી છે, (અને હ ું આ કામ 

કર ું?) ઝાલલમ લોકો ક્યારેય સફળ નથી થિા. 

اوهدهْتهُ  ا ُهوهِفْ  الَهِتْ  وهره ْن  بهیِْتهه   نَهْفِسه   عه
قهالهْت  اَْلهبْوهابه  وهغهلَهقهِت   قهاله   لهكه     ههْيته  وه
اذه  عه ِ  مه نَهه   اّلَلَٰ ْ   اِ َبِ نه  ره ثْوهایه    اهْحسه نَهه    مه  َله  اِ
لِمُْونه  یُْفِلُح   الَظَٰ

24. િે સ્ત્રી ્સૂ ફ િરફ આગળ વિી અને જો 
્સૂ ફ પોિાના પાલનહારની દલીલ ન જોિા 
િો િેઓ પણ િેની િરફ આગળ વિિા 
પરુંત   એવ ું ન થ્ ું એટલા માટે કે અમે િેનાથી 
બ રાઇ અને અશ્ર્શ્લલિા દૂર કરી દીિી હિી, 
તન:શુંક િે અમારા પસુંદ કરેલા બુંદાઓ માુંથી 
હિા. 

لهقهْد  ا وهههَمه   ِبه     ههمَهْت  وه هْن  لهْو َله   ِبهه اَٰ  ا   َره
بَِه     بُْرههانه  لِكه   ره ْنهُ  لِنهْصِرفه  كهذَٰ ْوٓءه  عه   الَسُ

ٓاءه    الْفهْحشه نَهه    وه الْمُْخلهِصْيه   ِعبهاِدنها ِمْن  اِ
 

25. બને્ન દરવાજા િરફ દોડયા અને િે સ્ત્રીએ 

્સૂ ફ નો ક િો પાછળથી ખેંચીને ફાડી નાુંખ્યો 
અને જ્યારે દરવાજો ખોલ્યો િો િે બને્નને 

સ્ત્રીનો પતિ દરવાજા પાસે જ મળી ગયો, 
ત્યારે િે સ્ત્રી પોિાના પતિને કહવેા લાગી, જે 

વયક્તિ િારી પત્ની સાથે ખરાબ ઇરાદો કરે 

બસ ! િેની સજા આ જ છે કે િેને કેદી બનાવી 
લેવામાું આવે અથવા બીજી કોઈ દ :ખદાયી 
સજા આપવામાું આવે. 

ْت  الْبهابه  وهاْستهبهقها قهَده ه   وه دُبُر   ِمْن  قهِمْيصه
هلْفهيها هها َوها ده َيِ ا سه ا قهالهْت   الْبهاِب    لهده  مه
ٓاءُ  زه ْن  جه اده  مه هره ًءا ِباهْهِلكه  ا هْن  اََِله   ُسْوٓ   ا
نه  هوْ  یَُْسجه اب   ا هلِْيم   عهذه  ا
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26. ્સૂ ફએ કહ્ ું (વાિ આમ નથી) આ સ્ત્રી જ 

મને પોિાની િરફ આકતર્િિ કરિી હિી અને 

સ્ત્રીની કબીલાના એક વયક્તિએ સાક્ષી 
આપિા કહ્ ું કે જો આનો ક િો આગળથી 
ફાટેલો હોય િો સ્ત્રી સાચી છે અને ્સૂ ફ જ ઠ ું 
બોલે છે. 

اوهدهْتِنْ  ِِهه  قهاله  ْن  ره ِهده   نَهْفِسْ  عه اِهد   وهشه  شه
ا    َمِْن  هْهِلهه هانه  اِْن   ا  قُُبل   ِمْن  قَُده  قهِمْيُصه   ك

قهْت  ده  الْكَِٰذِبْيه  وهُهوهِمنه  فهصه

27. અને જો િેનો ક િો પાછળથી ફાડવામાું 
આવયો હોય િો સ્ત્રી ખોટી છે અને ્સૂ ફ સાચા 
લોકો માુંથી છે. 

اِْن  هانه  وه بهْت  دُبُر   ِمْن  قَُده  قهِمْيُصه   ك  فهكهذه
ِدقِْيه  وهُهوهِمنه   الَصَٰ

28. પછી જ્યારે પતિએ જો્ ું કે ્સૂ ફનો ક િો 
પીઠ િરફથી ફાડવામાું આવયો છે િો (આ 

જોઈ િે પોિાની પત્નીને કહવેા લાગ્યો)કે આ 

િો સ્ત્રીઓની ચાલાકી છે, તન:શુંક િમારી 
ચાલાકી ખબૂ જ ખિરનાક હોય છે. 

اَٰ  فهلهمَها ه   ره نَهه   قهاله  دُبُر   ِمْن  قَُده  قهِمْيصه   ِمْن  اِ
ْيِدُكَنه    ُكَنه  اَِنه   كه ِظْيم   كهْيده  عه

29. પછી ્સૂ ફને કહ્ ું કે હવે આ વાિને છોડી 
દો અને પોિાની પત્નીને કહ્ ું (હ ેસ્ત્રી) ત ું 
પોિાના પાપની માફી માુંગ, તન:શુંક ત ું 
પાપીઓ માુંથી છે. 

هْعِرْض  یُْوُسُف  ْن  ا ا    عه ذه  وهاْستهْغِفِرْی   هَٰ
  ۬ نٌِْۢبِك   نَهِك   لِذه ن  ِمنه  ُكْنِت  اِ ْيه ِطـ ِ  الْخَٰ

30. અને શહરેની સ્ત્રીઓમાું ચચાગ થવા લાગી 
કે અઝીઝની પત્ની, પોિાના (્ વાન) દાસને 

પોિાની ઇચ્છા પરૂી કરવા માટે પોિાના િરફ 

આકતર્િિ કરવાનો પ્રયત્ન કરિી હિી, િેના 
હૃદયમાું ્સૂ ફની મ હલબિ બેસી ગઇ છે, 

અમારી તવચારિારા પ્રમાણે િો િે સ્પટટ રીિે 

પથભ્રટટ છે. 

هُت  الْمهِدیْنهةِ  ِف  نِْسوهة   وهقهاله  ا ِزیْ  اْمره  زِ الْعه
اِودُ  ا ُتره ْن  فهتَٰىهه ا قهْد   نَهْفِسه     عه فههه غه   ُحبًَا    شه
نَها ا اِ ىهه َٰل   ِفْ  لهنهرَٰ ل  َمُِبْي   ضه
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31. િેણે જ્યારે િેમની આ દગાની વાિો 
સાુંભળી, િો િેઓને બોલાવયા અને િેમના 
માટે એક સભા રાખી અને િેમના માુંથી દરેક 

સ્ત્રીને ચપ્પ  આપ્્ ું અને કહ્ ું હ ે્સૂ ફ ! આ 

લોકો સામે આવો, િે સ્ત્રીઓએ જ્યારે િેમને 

જોયા િો ઘણા જ સ ુંદર જોયા અને (ફળ 

કાપિા કાપિા)પોિાના હાથ કાપી નાખ્યા 
અને ઝબાન માુંથી નીકળી ગ્ ું, “ હાશ-

અલ્લાહ” આ િો માનવી છે જ નહીં, આ િો 
ખરેખર કોઈ પ્રતિષ્ટઠિ ફદરશ્િો છે. 

ْت  فهلهمَها ِمعه لهْت  ِبمهكِْرِهَنه  سه هْرسه   اِلهْيِهَنه  ا
ْت  هْعتهده ا ً  لهُهَنه  وه تهْت   ُمَتهكها ة   كَُله  َوهاَٰ   وهاِحده
یًْنا َوهقهالهِت  َمِْنُهَنه    عهلهْيِهَنه    اْخُرْج  ِسكَِ
هیْنهه    فهلهمَها ا نهه   ره ْ ْكَبه ْعنه  اه قهَطه هیِْدیهُهَنه  وه   ا
اشه  وهقُْله  ِ  حه ا ّلِلََٰ ا مه ًرا    هَٰذه ا   اِْن   بهشه ذه  اََِله   هَٰ
لهك    كهِریْم   مه

32. િે સમયે તમસ્રના બાદશાહની પત્નીએ 

કહ્ ું, આ જ છે જેના તવશે િમે મને ટોણાું 
મારિા હિા, ખરેખર હ ું જ િેને પોિાના િરફ 

આકતર્િિ કરવા ઈચ્છિી હિી,પરુંત   આ 

બચીને જ રહ્યો અને જો હજ  પણ િે માર ું કહ્ ું 
નહી મને િો િેને કેદી બનાવી લેવામાું 
આવશે. અને િે અપમાતનિ થશે. 

لِكَُنه  قهالهْت  لهقهْد   فِْيِه    لُمْتُنَهِنْ  الَهِذْی  فهذَٰ  وه
اوهدْتَُه   ْن  ره مه    نَهْفِسه   عه ْن   فهاْستهْعصه لهى ِ  لَهْم   وه
ْل  ا   یهْفعه ُمُره   مه نهَنه  اَٰ لهيهُكْونًا لهیُْسجه   َمِنه  وه

ِغِریْنه   الَصَٰ

33. ્સૂ ફ એ દ આ કરી કે હ ેમારા પાલનહાર 

! જે વાિ િરફ આ સ્ત્રીઓ મને બોલાવી રહી 
છે િેના કરિા મને જેલ ખબૂ જ પસુંદ છે, જો 
િેં આ સ્ત્રીનીની ્ ક્તિને મારાથી દૂર ન કરી 
િો હ ું આ લોકો િરફ આકતર્િિ થઇ જઇશ 

અને જાદહલ લોકો માુંથી બની જઈશ. 

َبِ  قهاله  ْجُن  ره َبُ  الَسِ ه  اهحه َ  یهْدُعْونهِنْ   ِممَها اِله
اََِله   اِلهْيِه    ْ  تهْصِرْف  وه َنِ ُهَنه  عه   اهْصُب  كهْيده
ُكْن  اِلهْيِهَنه  ه ا ِهِلْيه  َمِنه  وه  الْجَٰ

34. િેના પાલનહારે િેની દ આ કબલૂ કરી 
અને િે સ્ત્રીઓની ્ ક્તિને િેનાથી ફેરવી 
નાુંખી, ખરેખર િે સાુંભળવાવાળો, અને બધ ું 
જ જાણવાવાળો છે. 

ابه  بَُه   لهه   فهاْستهجه فه  ره ره ْنهُ  فهصه ُهَنه    عه  كهْيده
نَهه   ِمْيعُ  اِ ِلْيُم  ُهوهالَسه  الْعه
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35. પછી િે દરેક તનશાનીઓને જોઇ લીિા 
પછી પણ િેમને આવ ું જ કરવ ું યોગ્ય લાગ્્ ું કે 

્સૂ ફ ને થોડાુંક સમય માટે જેલમાું રાખીએ. 

ا ثَُمه  ْ  لهُهْم  بهده ا بهْعدِ  َمِنٌۢ هُوا مه ا   اَْلَٰیَِٰت  ره
َتَٰ  لهیهْسُجنُنَهه   ن ِح  حه  ْي 

36. ્સૂ ફ સાથે બીજા બે ્ વાન જેલમાું ગયા, 
િેમાુંથી એકે કહ્ ું કે મેં સપનામાું પોિાને દારૂ 
તનચોડિા જોયો અને બીજાએ કહ્ ું મેં પોિે 

માથા પર રોટલી ઉઠાવેલી જોઇ રહ્યો છું, જેને 

પક્ષીઓ ખાઇ રહ્યા છે, (પછી બને્ન કહવેા 
લાગ્યા) અમને આ સપનાન ું સ્પટટીકરણ 

બિાવો, અમને િમે ગ ણવાન વયક્તિ લાગો 
છો. 

له  هُ  وهدهخه عه ْجنه  مه ِ    الَسِ ُدُهمها   قهاله   فهتهيَٰ  اهحه
  ْ ىِنْ   اَِنِ هرَٰ ْمًرا    اهْعِصرُ  ا رُ  وهقهاله   خه ْ   اَْلَٰخه  اَِنِ

ىِنْ   هرَٰ هْحِمُل  ا اِْسْ  فهْوقه  ا   تهاْكُُل  ُخْبًزا ره
ْْیُ  ْئنها  ِمْنُه    الَطه اِْویْلِه     نهبَِ نَها  ِبته ىكه  اِ   نهرَٰ
 الْمُْحِسِنْيه  ِمنه 

37. ્સૂ ફ એ કહ્ ું ,િમને જે ખાવાન ું 
આપવામાું આવી રહ્ ું છે, િે િમારી પાસે 

પહોંચિા પહલેા જ હ ું િમને િે સપનાનો 
સ્પટટીકરણ બિાવી દઇશ, આ બધ ું િે 

ઇલ્મના કારણે જે મને મારા પાલનહારે 

તશખવાડ્ ું છે, મેં િે લોકોનો િમગ છોડી દીિો 
છે, જેઓ અલ્લાહ પર ઇમાન નથી રાખિા 
અને આલખરિનો પણ ઇન્કાર કરનારા છે. 

ام   یهاْتِْيُكمها َله  قهاله  عه  اََِله  ُتْرزهقَِٰنه    طه
اِْویْلِه   نهبَهاْتُُكمها هْن  قهْبله  ِبته ا    ا لِكُمها  یَهاْتِيهُكمه  ذَٰ

ْ    عهلَهمهِنْ  ِممَها َبِ ْ   ره ْكُت  اَِنِ   ََله  قهْوم   ِملَهةه  تهره
ِ  یُْؤِمُنْونه  ةِ  وهُهْم  ِباّلَلَٰ ِفُرْونه  ُهْم  ِباَْلَِٰخره كَٰ

 

38. એના કરિા મેં મારા પવૂગજો એટલે કે 

ઇબ્રાહીમ, ઇસ્હાક અને યાકૂબના દીનનો 
સ્વીકાર કયો છે, અમારા માટે એ યોગ્ય નથી 
કે અમે અલ્લાહની સાથે કોઈને પણ ભાગીદાર 

ઠેરવીએ, અમારા અને દરેક લોકો પર 

અલ્લાહની ખાસ કૃપા છે, પરુંત   વિારે પડિા 
લોકો શ કર નથી કરિા. 

تَهبهْعُت  ا بهٓاِءْی   ِملَهةه  وه ِهْيمه  اَٰ قه  اِبْرَٰ  وهاِْسحَٰ
یهْعُقْوبه    ا  وه هانه  مه هْن  لهنها   ك ِ  نَُْشِركه  ا  ِمْن   ِباّلَلَٰ
ء     ْ لِكه   َشه ِ  فهْضِل  ِمْن  ذَٰ   وهعهله  عهلهیْنها اّلَلَٰ
َِٰكَنه  النَهاِس  ل ْكثهره  وه ه یهْشكُُرْونه  َله  النَهاِس  ا
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39. હ ેમારા જેલના તમત્રો ! શ ું કેટલાક અલગ-

અલગ પાલનહાર શે્રટઠ છે અથવા એક 

અલ્લાહ જબરદસ્િ ? 

 ِ اِحبه ْجِن  یَٰصه هْربهاب   الَسِ ا قُْونه  ءه   َمُتهفهَرِ
ْْی   هِم  خه ُ  ا اُر   الْوهاِحُد  اّلَلَٰ َهه  الْقه

40. િેના તસવાય જેની પણ િમે બુંદગી કરી 
રહ્યા છો, િે ફતિ નામ જ છે, જે િમે અને 

િમારા પવૂગજોએ પોિે જ ઘડી કાઢયા છે, 

અલ્લાહ િઆલાએ િેમના માટે કોઈ દલીલ 

નથી ઉિારી, આદેશ ફતિ અલ્લાહનો જ છે, 

િેણે આદેશ આપ્યો છે કે િેના તસવાય કોઈ 

બીજાની બુંદગી ન કરો, આ જ સત્ય દીન છે, 

પરુંત   વિારે પડિા લોકો જાણિા નથી. 

ا هْسمهٓاءً  اََِله   دُْونِه    ِمْن  تهْعُبُدْونه  مه   ا
مَهیُْتمُْوهها   هنُْتْم  سه بهٓاُؤُكْم  ا اَٰ ا   وه له  َمه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ

ا ن     ِمْن  ِبهه ِ    اََِله  الُْحكُْم  اِِن   ُسلْطَٰ  اهمهره   ّلِلََٰ
هََله  ا ا َهاهُ    اََِله   تهْعُبُدْو  لِكه   اِی یُْن  ذَٰ ُم  الَدِ َيِ  الْقه

َِٰكَنه  ل ْكثهره  وه ه  یهْعلهمُْونه  َله  النَهاِس  ا

41. હ ેમારા જેલના તમત્રો ! િમે બને્ન માુંથી 
એક િો બાદશાહને દારૂ પીવડાવશે, પરુંત   
બીજાને ફાુંસીએ ચઢાવી દેવામાું આવશે અને 

પુંખીઓ િેન ું મા્ ું કોચી ખાશે, િમે બને્ન જે 

વાિોની સત્યિા પછૂી રહ્યા હિા િેનો તનણગય 

કરી દેવામાું આવયો. 

 ِ اِحبه ْجِن  یَٰصه ا   الَسِ هَمه ُدُكمها ا هحه   فهیهْسِقْ  ا
بَهه   ْمًرا    ره ا  خه هَمه ا رُ  وه اْكُُل  فهُيْصلهُب  اَْلَٰخه  فهته

ْْیُ   فِْيهِ  الَهِذْی  اَْلهْمرُ  قُِضه   َرهاِْسه     ِمْن  الَطه
  ِ  تهْستهْفِتيَٰ

42. અને જેના તવશે ્સૂ ફ તવચારિા હિા કે 

િે બને્ન માુંથી છૂટી જશે, િેને કહ્ ું કે પોિાના 
બાદશાહને મારા તવશે પણ જણાવી દેજો, 
પછી િેને શૈિાને પોિાના બાદશાહ સામે 

(્સૂ ફન ું વણગન) કરવાન ું ભલૂાવી દીધ ું અને 

્સૂ ફે કેટલાય વર્ો જેલમાું જ તવિાવયા, 

َنه  لِلَهِذْی  قهاله وه  هنَهه   ظه ُكْرِنْ  َمِْنُهمها نهاج   ا  اذْ
بَِكه ؗ  ِعْنده  ىهُ   ره ُن  فهاهنْسَٰ ْيطَٰ بَِه   ِذْكره  الَشه  ره
ْجِن  ِف  فهلهِبثه   ِسِنْيه ۬ن  ِبْضعه  الَسِ
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43. (એક દદવસે) બાદશાહ ે(પોિાના 
દરબારીઓને) કહ્ ું, મેં સપનામાું સાિ હૃટટ-

પટૃટ ગાયોને જોઇ, જેને સાિ દૂબળી ગાયો 
ખાઇ રહી છે અને સાિ હયાગ-ભયાગ ડ ુંડા જોયા 
અને બીજા સાિ ડ ુંડા િદ્દન સકૂા. હ ે

દરબારીઓ ! મારા આ સપનાન ું સ્પટટીકરણ 

જણાવો, જો િમે સપનાન ું સ્પટટીકરણ કરી 
શકિા હોવ. 

ْ   الْمهِلُك  وهقهاله  ی اَِنِ ْبعه  اهرَٰ ت   سه  ِسمهان   بهقهرَٰ
ْبع   یَهاْكُلُُهَنه  ْبعه  اف  ِعجه  سه َٰت    َوهسه ُْبل   ُسنٌۢ

ره  ت     ُخْضر  َوهاُخه ا  یَِٰبسَٰ ُ  یَٰ اهیَُهه هفُْتْوِنْ  الْمهله  ِفْ  ا
ْءیها ُكنُْتْم  اِْن  ُرْءیهایه  ْونه  لِلَرُ  تهْعَُبُ

44. િેમણે જવાબ આપ્યો કે આ િો જેવા-
િેવા સપના છે અને આવા બેકાર સપનાન ું 
સ્પટટીકરણ અમે નથી જાણિા. 

اُث  قهالُْو ا هْضغه م     ا ا  اهْحله مه اِْویِْل  نهْحُن  وه  ِبته
ِم  لِِمْيه  اَْلهْحله  ِبعَٰ

45. િે બને્ન કેદીઓ માુંથી જે કેદી મ તિ થયો 
હિો, િેને વર્ો પછી (્સૂ ફ અને િેનો 
સુંદેશો) યાદ આવયો અને કહવેા લાગ્યો હ ું 
િમને આન ું સ્પટટીકરણ બિાવી દઇશ, મને 

(જેલમાું ્સૂ ફ પાસે) જવા માટેની પરવાનગી 
આપો. 

ا الَهِذْی  وهقهاله  ا نهجه  اَُمهة   بهْعده  وهادَهكهره  ِمْنُهمه
هنها ُئكُْم  ا ُنهَبِ اِْویْلِه   ا  فهاهْرِسلُْوِن  ِبته

46. (ત્યાું જઈ િેણે ્સૂ ફને કહ્ ું) હ ેસાચા 
વયક્તિ ્સૂ ફ ! િમે અમને આ સપનાન ું 
સ્પટટીકરણ બિાવો, સાિ હૃટટપટૃટ ગાયો છે, 

જેમને સાિ દૂબળી ગાયો ખાઇ રહી છે આને 

સાિ હયાગ-ભયાગ ડ ુંડા છે અને સાિ બીજા સકૂા 
ડ ુંડા છે, જેથી હ ું પાછો ફરી િે લોકોને કહી દઉં 

જેથી િે સૌ જાણી લે. 

ا یُْوُسُف  هیَُهه یُْق  ا َدِ هفْتِنها الَصِ ْبِع  ِفْ  ا  سه
ت   ْبع   یَهاْكُلُُهَنه  ِسمهان   بهقهرَٰ اف   سه ْبِع  ِعجه   َوهسه
َٰت   ُْبل ره  ُسنٌۢ ت     ُخْضر  َوهاُخه ْ    یَِٰبسَٰ َلِ هْرِجعُ  لَهعه  ا

لَهُهْم  النَهاِس  اِله   یهْعلهمُْونه  لهعه
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47. ્સૂ ફે જવાબ આપ્યો કે િમે સાિ વર્ગ 
સ િી સિિ આદિ પ્રમાણે ખેિી કરિા રહજેો 
િેમાુંથી પોિાના ખોરાક જેટલ ું લઇ અને 

ઊપજો કાપી િેને ડૂડાું સાથે જ રહવેા દેજો, 

ُعْونه  قهاله  ْبعه  تهْزره هبًا    ِسِنْيه  سه  فهمها  دها
ْدتَُْم  صه ُرْوهُ  حه ُْبلِه    ِفْ  فهذه  َمِمَها قهِلْيًل  اََِله  ُسنٌۢ
 تهاْكُلُْونه 

48. ત્યારપછી સાિ વર્ગ અત્યુંિ દ કાળ 

પડશે, િે ઊપજો કામ આવશે, જેને િમે 

સુંભાળી રાખ્્ ું હત ું, (બીજી વાર ખેિી કરવા 
માટે જે ઉપજ બચાવી રાખવામાું આવે છે) િે 

તસવાય બધ ું જ િમને કામ આવશે. 

ْ  ثَُمه  ْ  یهاِْٰت لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ ْبع   ذَٰ اد   سه ُكْله  ِشده  یَهاْ
ا ْمُتْم  مه ُتْحِصُنْونه  َمِمَها قهِلْيًل  اََِله  لهُهَنه  قهَده

 

49. ત્યાર પછી જે વર્ગ આવશે િેમાું લોકો 
માટે ખબૂ વરસાદ વરસાવવામાું આવશે અને 

િે વર્ગમાું િમે ખબૂ જ રસ નીચોડશો. 

ْ  ثَُمه  ْ  یهاِْٰت لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ اُث  فِْيهِ  عهام   ذَٰ  یُغه
فِْيهِ  النَهاُس  ن  وه  یهْعِصُرْونه

50. અને બાદશાહ ે(જ્યારે આ સપનાન ું 
સ્પટટીકરણ સાભળ્્ ું િો) કહ્ ું કે ્સૂ ફને મારી 
પાસે લાવો, જ્યારે સુંદેશવાહક ્સૂ ફ પાસે 

પહોંચ્યો, િો િેમણે કહ્ ું, પોિાના બાદશાહ 

પાસે પાછો જા અને િેને પછૂ કે િે સ્ત્રીઓની 
સાચી વાિ શ ું છે ? જેમણે પોિાના હાથ કાપી 
નાખ્યા હિા, િેમની ્ ક્તિને (સાચી રીિે) 

જાણવાવાળો મારો પાલનહાર જ છે. 

ه   ِبه     اْئُتْوِنْ  الْمهِلُك  وهقهاله  هُ   افهلهمَ ٓاءه   جه
ُسْوُل  بَِكه  اِلَٰ  اْرِجعْ  قهاله  الَره ا فهْسـ هلْهُ  ره  مه

ْعنه  الََِٰتْ  النَِْسوهةِ  بهاُل  هیِْدیهُهَنه    قهَطه ْ  اَِنه   ا َبِ  ره
 عهِلْيم   ِبكهْيِدِهَنه 
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51. બાદશાહ ેિે સ્ત્રીઓને બોલાવીને પછૂ્ ું હ ે

સ્ત્રીઓ ! િે સમયની સાચી વાિ શ ું છે ? જ્યારે 

િમે ્ ક્તિ કરી ્સૂ ફને િેની મનની ઇચ્છાથી 
હટાવવા માુંગિા હિા, િેણીઓ સ્પટટ જવાબ 

આપ્યો કે “ અલ્લાહની પનાહ” અમે ્સૂ ફમાું 
કોઈ બ રાઇ નથી જોઇ, પછી િો અઝીઝની 
પત્ની પણ બોલી કે હવે સાચી વાિ આવી 
ગઇ, મેં જ િેને લાલચ આપી હિી અને 

ખરેખર િે સાચા લોકો માુંથી છે. 

ا قهاله  ْطبُ  مه اوهدْتََُنه  اِذْ  ُكَنه خه ْن  یُْوُسفه  ره   عه
اشه  قُْله   نَهْفِسه     ِ  حه ا ّلِلََٰ  ِمْن  عهلهْيهِ  عهلِمْنها مه
هُت  قهالهِت   ُسْوٓء     ا ِزیْزِ  اْمره   الْـ َٰنه  الْعه

صه  ْصحه َقُ ؗ  حه هنها  الْحه اوهدْتَُه   ا ْن  ره  نَهْفِسه   عه
نَهه   اِ ِدقِْيه  لهِمنه  وه  الَصَٰ

52. (િે સમયે ્સૂ ફ અ.સ. એ કહ્ ું ) આ 

એટલા માટે કે (અઝીઝ ) જાણી લે કે મેં િેની 
ગેરહાજરીમાું િેને દગો નથી કયો અને એ 

પણ અલ્લાહ િોકાખોરોની ્ ક્તિઓને સફળ 

નથી થવા દેિો. 

لِكه  ْ  لِيهْعلهمه  ذَٰ هَنِ هُخْنهُ  لهْم  ا ْيِب  ا هَنه  ِبالْغه ا  وه
ه  ٓاى ِِنْيه  كهْيده  یهْهِدْی  َله  اّلَلَٰ  الْخه

53. હ ું પોિાના મનની પતવત્રિાન ું વણગન 

નથી કરિો, તન:શુંક મનિો બ રાઇ િરફ જ 

પ્રોત્સાહીિ કરે છે, પરુંત   જેના પર મારા 
પાલનહારની કૃપા હોય. ખરેખર મારો 
પાલનહાર ઘણો જ માફ કરનાર અને ઘણો જ 

દયાળુ છે. 

ا   مه ُئ  وه ٌۢ  النَهْفسه  اَِنه   نهْفِسْ    اُبهَرِ ة  اره هَمه  َله
ْوٓءِ  ا اََِله  ِبالَسُ ْ    رهِحمه  مه َبِ ْ  اَِنه   ره َبِ ُفوْر   ره  غه
 َرهِحْيم  

54. બાદશાહ ે(પોિાના લોકોને) કહ્ ું કે, િેને 

મારી પાસે લાવો જેથી હ ું િેને મારા ખાસ 

કાયો માટે િેમને નક્કી કર ું, (્સૂ ફા આવી 
પહોચ્યા) િો બાદશાહ ેિેમને સાથે વાિાગલાપ 

કરી, અને કહ્ ું, િમે આજથી અમારે ત્યાું 
પ્રતિષ્ટઠિ અને તનટઠાવાન છો. 

هْستهْخِلْصهُ  ِبه    اْئُتْوِنْ  الْمهِلُك  وهقهاله    لِنهْفِسْ    ا
هلَهمهه    فهلهمَها نَهكه  قهاله  ك یْنها الْيهْومه  اِ ِكْي   لهده   مه
هِمْي    ا
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55. (્સૂ ફે) કહ્ ું, િમે મને શહરેના ખજાનાની 
વયવસ્થા માટે નક્કી કરી દો, હ ું તનરીક્ષક અને 

આ કામ પણ જાણ ું છું. 

لِْنْ  قهاله  ٓاى ِِن  عهلَٰ  اْجعه زه ْ   اَْلهْرِض    خه  اَِنِ
ِفْيظ    عهِلْيم   حه

56. આવી જ રીિે અમે ્સૂ ફને શહરે પર 

સત્તા આપી દીિી, કે િે જ્યાું ઇચ્છે ત્યાું રહ,ે 

અમે જેને ઇચ્છીએ છીએ િેના પર પોિાની 
કૃપા કરીએ છીએ, અમે સદાચારી લોકોના 
સારા કાયોનો બદલો વયથગ નથી કરિા. 

لِكه  كَهنَها وهكهذَٰ ُ   اَْلهْرِض    ِف  لُِيْوُسفه  مه َوها   یهتهبه
ا ْيُث  ِمْنهه ٓاُء    حه ْحمهتِنها نُِصْيُب   یهشه ْن  ِبره   مه
ٓاءُ   الْمُْحِسِنْيه  اهْجره  نُِضْيعُ  وهَله  نَهشه

57. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને અલ્લાહથી 
ડરિા રહ્યા િેમના માટે આલખરિનો બદલો 
જ ઉત્તમ છે. 

هْجرُ  ةِ  وهَله ْْی   اَْلَِٰخره َهِذیْنه  خه ُنْوا لَِل مه هانُْوا اَٰ ك  وه
ن   یهَتهُقْونه

58. (થોડાક સમય પછી) ્સૂ ફના ભાઇઓ 

આવયા અને ્સૂ ફ પાસે ગયા,્સૂ ફે િો 
િેઓને ઓળખી લીિા પરુંત   િે લોકો ્સૂ ફને 

ઓળખી ન શક્યા 

ٓاءه  لُْوا یُْوُسفه  اِْخوهةُ  وهجه خه  عهلهْيهِ  فهده
فهُهْم  ره  ُمْنِكُرْونه  لهه   وهُهْم  فهعه

59. પછી જ્યારે ્સૂ ફે (િેમન પાછા જવાનો) 
બુંદોબસ્િ કરી દીિો િો િેમને કહ્ ું કે, િમે 

મારી પાસે પોિાના સાવકા ભાઇને પણ લઇને 

આવજો , શ ું િમે જો્ ું કે હ ું પરેૂપરૂ ું િોલીને 

આપ  છું અને હ ું ઉત્તમ મહમેાનગતિ 

કરવાવાળો છું. 

لهمَها ُهْم  وه َههزه اِزِهْم  جه هه  ِباهخ   اْئُتْوِنْ  قهاله  ِبجه
هِبْيُكْم    َمِْن  لَهُكْم  ْونه  اهَله   ا ْ   تهره هَنِ   اُْوِف  ا

هنها الْكهْيله  ا ْْیُ  وه  الْمَُْنِلِْيه  خه

60. બસ ! જો િમે િેને લઇ મારી પાસે ન 

આવયા િો મારા િરફથી િમને કુંઈ પણ નહીં 
મળે, પરુંત   િમે મારી નજીક પણ ન ભટકશો. 

 ِعْنِدْی  لهُكْم  كهْيله  فهله  ِبه   تهاْتُْوِنْ  لَهْم  فهاِْن 
بُْوِن  وهَله   تهْقره
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61. િેમણે કહ્ ું કે સાર ું અમે િેના તપિાને 

િેના તવશે મનાવીશ ું અને સુંપણૂગ પ્રયત્ન 

કરીશ ું. 

اِودُ  قهالُْوا ُنره ْنهُ  سه هبهاهُ  عه نَها ا اِ ِعلُْونه   وه  لهفَٰ

62. પોિાના સહાયકોને કહ્ ું કે, આ લોકોન ું 
ભા્ ું િેમના કોથળાઓમાું મકૂી દો, કે જ્યારે 

પાછા ફરીને પોિાના ઘરવાળાઓ પાસે જાય 

અને ભાથાને પારખી લે િો શક્ય છે કે આ 

લોકો ફરીથી પાછા આવશે. 

لُْوا ْتیَِٰنهِ لِفِ  وهقهاله  ْ  اْجعه ُ اعههَته   ِفْ  ِبضه
الِِهْم  لَهُهْم  ِرحه ا   لهعه ا اِذها یهْعِرفُْونههه   اِلَٰ   انْقهلهُبْو 
هْهِلِهْم  لَهُهْم  ا  یهْرِجُعْونه  لهعه

63. જ્યારે આ લોકો પાછા ફરી પોિાના તપિા 
સમક્ષ ગયા, િો કહવેા લાગ્યા કે આવિી ફેરી 
અમાર ું ભા્ ું રોકી લેવામાું આવશે, હવે િમે 

અમારી સાથે અમારા ભાઇને મોકલો (િો 
આવી રીિે) અમને અનાજ મળી શકશે અમે 

આની દેખરેખની જવાબદારી લઇએ છીએ. 

ا فهلهمَها ُعْو  جه ْ  اِلَٰ   ره هِبهْْیِ  ُمِنعه  یَٰ اهبهانها قهالُْوا  ا
نها   فهاهْرِسْل  الْكهْيُل  ِمنَها عه انها مه هخه ْل  ا  نهْكته
نَها اِ ِفُظوْ  لهه   وه  نه لهحَٰ

64. (યાકૂબે) કહ્ ું કે, શ ું હ ું િમારા પર એવી જે 

રીિે ભરોસો કર ું જે આ પહલેા િેના ભાઈ તવશે 

િમારા પર ભરોસો કયો હિો, બસ ! અલ્લાહ 

જ ઉત્તમ દેખરેખ રાખનાર અને િે બિા 
કરિા ઘણો દયાળુ છે. 

ُنُكْم  ههْل  قهاله  مه هِمنُْتُكْم  كهمها   اََِله  عهلهْيهِ  اَٰ  ا
لَٰ   هِخْيهِ  عه ُ   قهْبُل    ِمْن  ا ْْی   فهاّلَلَٰ ِفًظا  خه   حَٰ

ُم  هْرحه ِحِمْيه   َوهُهوها  الَرَٰ
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65. જ્યારે િેઓએ પોિાનો કોથળો ખોલ્યો િો 
પોિાન ું ભા્ ું જો્ ું, જે િેમને આપી દેવામાું 
આવ્ ું હત ું, કહવેા લાગ્યા કે હ ેઅમારા તપિા 
આપણને બીજ  શ ું જોઇએ છે ? જ ઓ, આ 

અમાર ું ભા્ ું પણ અમને પાછું આપવામાું 
આવ્ ું. અમે પોિાના ક ુંટ ુંબીજનો માટે લઇ 

આવીશ ું અને અમારા ભાઇની દેખરેખ પણ 

રાખીશ ું અને એક ઊંટ જેટલ ું અનાજ વિારે 

લાવીશ ું, હવે અનાજ લાવવ ું િો ખબૂ જ સરળ 

છે. 

لهمَها ُهْم  فهتهُحْوا وه تهاعه ُدْوا مه ْ  وهجه ُ اعههَته  ِبضه
ْ    ُردَهْت  ا اهبهانهایَٰ   قهالُْوا  اِلههْْیِ ِذه    نهْبِغْ    مه  هَٰ

اعهتُنها ا    ُردَهْت  ِبضه نهِمْْیُ   اِلهیْنه هْهلهنها وه   ا
نهْحفهُظ  انها وه نهْزدهادُ  اهخه لِكه   بهِعْْی     كهْيله  وه   ذَٰ
 یَهِسْْی   كهْيل  

66. યાકૂબે કહ્ ું, હ ું િો આને ક્યારેય િમારી 
સાથે નહીં મોકલ ું, જ્યાું સ િી કે િમે અલ્લાહને 

વચ્ચે રાખી મને વચન ન આપો કે િમે આને 

મારી પાસે પાછો લઇ આવશો, તસવાય એકે 

િમે સૌ કેદી બનાવી લેવામાું આવો, પછી 
જ્યારે િેઓએ પાક  વચન આપી દીધ ું, િો 
િેમણે કહ્ ું કે અમે જે કુંઈ પણ વચન આપી 
રહ્યા છે, અલ્લાહ િેના પર સાક્ષી છે. 

كُْم  اُْرِسلهه   لهْن  قهاله  عه ْوثًِقا ُتْؤُتْوِن  َتَٰ حه  مه  مه
ِ  َمِنه  اْتُنَهِنْ  اّلَلَٰ هْن  اََِله   ِبه    لهته اطه  ا   ِبكُْم    یَُحه
تهْوهُ  فهلهمَها   ْوثِقهُهْم  اَٰ ُ  قهاله  مه ا عهلَٰ  اّلَلَٰ  نهُقْوُل  مه

 وهِكْيل  

67. અને (યાકૂબ)ે કહ્ ું હ ેમારા બાળકો ! િમે 

સૌ શહરેના એક દ્વાર માુંથી દાખલ ન થશો, 
પરુંત   જ દા-જ દા દ્વાર માુંથી પ્રવેશ કરજો, હ ું 
અલ્લાહ િરફથી આવનારી કોઈ વસ્ત ને 

િમારાથી ટાળી નથી શતિો. આદેશ ફતિ 

અલ્લાહનો છે. મારો સુંપણૂગ ભરોસો િેના પર 

જ છે અને દરેક ભરોસો કરનારે િેના પર જ 

ભરોસો કરવો જોઇએ. 

ْ  تهْدُخلُْوا َله  یَٰبهِنَه  وهقهاله  د   بهاب  َوهاِح  ِمنٌۢ
هبْوهاب   ِمْن  َوهادُْخلُْوا ا    َمُتهفهَرِقهة     ا مه  اُْغِنْ  وه
ْنُكْم  ِ  َمِنه  عه ء     ِمْن  اّلَلَٰ ْ  اََِله  الُْحكُْم  اِِن   َشه
   ِ َهلُْت    عهلهْيهِ   ّلِلََٰ َهِل  وهعهلهْيهِ   تهوهك  فهلْیهتهوهك

 الْمُتهوهكَِلُْونه 
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68. જે પ્રમાણે િેમના તપિાએ શહરેના અલગ 

અલગ દરવાજા માુંથી દાખલ થવાનો આદેશ 

આપ્યો હિો િે જ પ્રમાણે િેઓએ ક્ ું,િેમની 
આ ્ ક્તિ અલ્લાહની ઈચ્છા સામે કઈ પણ 

કામમાું ના આવી, બસ આ િો ફતિ યાકૂબના 
દદલન ું અન માન કરવ ું હત ું, જે િેમણે પરૂ ું ક્ ું, 
ખરેખર િે અમારા તશખવાડેલા જ્ઞાનના 
જાણકાર હિા, પરુંત   વધ  પડિા લોકો આ 

સત્યિા નથી જાણિા. 

لهمَها لُْوا وه ْيُث  ِمْن  دهخه ُهْم  حه هبُْوُهْم    اهمهره ا  ا  مه
هانه  ْ  یُْغِنْ  ك ِ  َمِنه  عهْٰنُ ء   ِمْن  اّلَلَٰ ْ   اََِله  َشه

ةً  اجه ا     یهْعُقْوبه  نهْفِس  ِفْ  حه ىهه نَهه    قهضَٰ اِ  لهُذوْ  وه
هُ  لَِمها عِلْم   َِٰكَنه  عهلَهمْنَٰ ل ْكثهره  وه ه  َله  النَهاِس  ا

ن   یهْعلهمُْونه

69. આ બિા જ્યારે ્સૂ ફ પાસે પહોંચી ગયા, 
િો િેમણે (્સૂ ફે) િેમના ભાઇને પોિાની 
પાસે બેસાડી દીિા અને કહ્ ું કે, હ ું િારો ભાઇ 

(્સૂ ફ) છું. બસ ! આ જે કુંઈ પણ કરી રહ્યા છે 

િેનાથી તનરાશ ન થઇશ. 

لهمَها لُْوا وه وَٰ ی یُْوُسفه  عهلَٰ  دهخه اهُ  اِلهْيهِ  اَٰ   اهخه
ْ   قهاله  هنها اَِنِ هُخْوكه  ا ْس  فهله  ا هانُْوا ِبمها تهْبتهى ِ  ك

 یهْعمهلُْونه 

70. પછી જ્યારે ્સૂ ફે િેમના પાછા જવાનો) 
બુંદોબસ્િ કરી દીિો, િો પોિાના ભાઇના 
ભાથામાું પાણી પીવા માટેનો પ્યાલો મ કી 
દીિો, (જ્યારે આ લોકો શહરેની બહાર આવી 
ગયા િો) એક અવાજ આપનારાએ પોકારીને 

કહ્ ું કે હ ેકાફલાવાળાઓ ! િમે લોકો ચોર છો. 

ُهْم   فهلهمَها َههزه اِزِهْم  جه هه له  ِبجه عه قهایهةه  جه  الَسِ
ْحِل  ِفْ  هِخْيهِ  ره هذَهنه  ثَُمه  ا ا ُمؤهذَِن   ا هیَهُتهه  الِْعْْیُ  ا

نَهُكْم  ِرقُْونه  اِ  لهسَٰ

71. િેમણે િેમની િરફ મોઢ ું ફેરવી કહ્ ું કે 

િમારી કઇ વસ્ત  ખોવાઇ ગઇ છે ? 

هقْبهلُْوا قهالُْوا ا ْ   وه ا ذها عهلههْْیِ  تهْفِقُدْونه   َمه

72. જવાબ આપવામાું આવયો કે શાહી પ્યાલો 
ગ મ છે, જે આને શોિી લાવે િેને એક ઊંટના 
વજન જેટલ ું અનાજ મળશે. આ વચનનો હ ું 
જવાબદાર છું. 

لِمهْن  الْمهِلِك  ُصوهاعه  نهْفِقُد  قهالُْوا ٓاءه  وه  ِبه   جه
هنها ِحمُْل   زهِعْيم   ِبه   بهِعْْی  َوها
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73. િેઓ કહવેા લાગ્યા અલ્લાહની કસમ ! 

િમે સારી રીિે જાણો છો કે અમે શહરેમાું 
ભ્રટટાચાર ફેલાવવા માટે નથી આવયા અને ન 

િો અમે ચોર છીએ. 

ِ  قهالُْوا ا عهلِمُْتْم  لهقهْد  تهاّلَلَٰ  لُِنْفِسده  ِجْئنها َمه
ا ِض اَْلهرْ  ِف  مه ِرقِْيه  ُكنَها وه  سَٰ

74. િેમણે કહ્ ું કે િમે જ ઠા સાલબિ થયા િો 
ચોરીની કેવી સજા મળશે? 

ٓاُؤه    فهمها قهالُْوا زه ِذِبْيه  ُكنُْتْم  اِْن  جه  كَٰ

75. ્સૂ ફાના ભાઈઓ કહવેા લાગ્યા કે િેની 
સજા આ જ છે કે જેના કોથળા માુંથી નીકળે િે 

જ િેનો બદલો છે, અમે િો આવા 
અત્યાચારીઓને આવી જ સજા આપીએ 

છીએ. 

ٓاُؤه   قهالُْوا زه ْن  جه ْحلِه   ِفْ  َوُِجده  مه   ره
ٓاُؤه     زه لِكه   فهُهوهجه لِِمْيه   نهْجِزی كهذَٰ  الَظَٰ

76. ્સૂ ફે પોિાના ભાઇની ચકાસણી પહલેા 
બીજા ભાઈઓના સામાનની ચકાસણી શરૂ 
કરી, પછી િે પ્યાલાને પોિાના ભાઇના 
સામાન માુંથી કાઢયો. અમે ્સૂ ફ માટે આવી 
જ ્ ક્તિ કરી હિી, િે બાદશાહના કાયદા 
પ્રમાણે આ લોકો પોિાના ભાઇને લઇ જઇ 

શતિા નથી, પરુંત   એ કે અલ્લાહ ઇચ્છિો હોય 

અમે જેના માટે ઇચ્છીએ િેના હોદ્દા ઉચ્ચ કરી 
દઇએ છીએ, અને એક હસ્િી એવી છે જે દરેક 

જાણકાર કરિા પણ વધ  જાણકાર છે. 

ه  ا ْ  فهبهده هِخْيهِ  ِوعهٓاءِ  قهْبله  ِباهْوِعيههَِتِ   ثَُمه   ا
ا هه جه هِخْيِه    َوِعهٓاءِ  ِمْن  اْستهْخره لِكه   ا   كهذَٰ

ا  لُِيْوُسفه    ِكْدنها هانه  مه اهُ  لِيهاُْخذه  ك  ِفْ  اهخه
هْن  اََِله   الْمهِلِك  ِدیِْن  ٓاءه  ا ُ    یَهشه  نهْرفهعُ   اّلَلَٰ

ت   ٓاُء    َمهْن  دهرهجَٰ فهْوقه   نَهشه  عِلْم   ِذْی  كَُلِ  وه
 عهِلْيم  
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77. ્સૂ ફ્ના ભાઈઓ કહવેા લાગ્યા કે જો િેણે 
ચોરી કરી (િો કોઈ આશ્વયગની વાિ નથી) 
આનો ભાઇ (્સૂ ફ) પણ પહલેા ચોરી કરી 
ચ કયો છે. ્સૂ ફે આ વાિને પોિાના મનમાું 
રાખી લીિી અને િેમની સમક્ષ કુંઈ પણ 

જાહરે ન ક્ ું, મનમાું કહવેા લાગ્યા કે િમે 

અત્યુંિ ખરાબ લોકો છો અને જે કુંઈ પણ િમે 

વણગન કરી રહ્યા છો િેને અલ્લાહ જ ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે. 

قه  فهقهْد  یَهْسِرْق  اِْن  قهالُْو ا ره   ِمْن  لَهه   اهخ   سه
هها  قهْبُل    َره لهْم  نهْفِسه   ِفْ  یُْوُسُف  فهاهسه  وه
هنُْتْم  قهاله   لهُهْم    یُْبِدهها َر   ا كهانًا    شه ُ   َمه  وهاّلَلَٰ
هعْلهُم   تهِصُفْونه  ِبمها ا

78. િેઓએ કહ્ ું કે હ ેસરકાર ! આના તપિા 
ઘણા જ વદૃ્ધ વયક્તિ છે, િમે આના બદલામાું 
અમારા માુંથી કોઈને પોિાની પાસે રાખી લો, 
અમે જોઇએ છીએ કે િમે ખબૂ જ ઉપકાર 

કરવાવાળા છો. 

ا قهالُْوا ِزیْزُ  یَٰ اهیَُهه هبًا لهه    اَِنه  الْعه ْيًخا ا ا شه ِبْْیً  كه
نها فهُخذْ  ده كهانهه     اهحه نَها  مه ىكه  اِ   ِمنه  نهرَٰ

 الْمُْحِسِنْيه 

79. ્સૂ ફે કહ્ ું કે આ વાિથી અલ્લાહની 
પનાહ ! , અમે જેની પાસે અમારી વસ્ત ું જોઇ 

છેઅમે િો િેની જ પકડ કરીશ ું, જો અમે 

(િમારા કહવેા પ્રમાણે કરીશ ું) િો િો અમે 

જાલલમ બની જઈશ ું. 

اذه  قهاله  عه ِ  مه هْن  اّلَلَٰ ْن  اََِله  نَهاُْخذه  ا ْدنها  مه  َوهجه
نها تهاعه ه      مه نَها    ِعْنده ن  اِذًا اِ لِمُْونه  لَهظَٰ
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80. જ્યારે આ લોકો ્સૂ ફથી તનરાશ થઇ 

ગયા, િો એકાુંિમાું બેસી સલાહ-સ ચન કરવા 
લાગ્યા, સૌથી મોટા ભાઈએ કહ્ ું કે િમને 

ખબર નથી કે િમારા તપિાએ િમારી પાસેથી 
અલ્લાહની કસમ લઇ મજબ િ વચન લીધ ું છે 

અને આ પહલેા ્સૂ ફ તવશે િમે બેદરકારી 
કરી ચ કયા છો. બસ ! હ ું િો અહીંયાથી નહીં 
જાઉં, જ્યાું સ િી કે તપિાજી પોિે મને 

પરવાનગી ન આપે, અથવા અલ્લાહ િઆલા 
મારી આ બાબિે ફેંસલો ન કરી દે, િે જ ઉત્તમ 

ફેંસલો કરનાર છે. 

لهُصْوا ِمْنهُ  اْستهْيـ هُسْوا فهلهمَها  قهاله   نهِجَيًا    خه
ُهْم  ِبْْیُ هلهْم  كه ا ا هَنه  تهْعلهمُْو  ُكْم  ا هبها ذه  قهْد  ا  اهخه
ْوثًِقا عهلهْيُكْم  ِ  َمِنه  َمه ِمْن  اّلَلَٰ ا قهْبُل  وه  مه
ْطَتُْم  ْ   یُْوُسفه    ِفْ  فهَره حه  فهله هبْره  اَْلهْرضه  ا
َتَٰ  ْ   ِلْ   یهاْذهنه  حه هِب هوْ  ا ُ  یهْحكُمه  ا  ِلْ    اّلَلَٰ

ْْیُ  ِكِمْيه  وهُهوهخه  الْحَٰ

81. િમે તપિા પાસે પાછા જાઓ અને કહો કે 

તપિાજી ! િમારા દીકરાએ ચોરી કરી છે અને 

અમે િે જ ગવાહી આપી ,જે અમે જાણીએ 

છીએ, અમે કુંઈ પણ અદૃશ્યન ું જ્ઞાન જાણિા 
ન હિા. 

هِبْيُكْم  اِلَٰ   اِْرِجُعْو ا  اَِنه  یَٰ اهبهانها   فهُقْولُْوا ا
قه    ابْنهكه  ره ا  سه مه ِهْدنها   وه   عهلِمْنها ِبمها اََِله  شه
ا مه ْيِب  ُكنَها وه ِفِظْيه  لِلْغه  حَٰ

82. િમે આ શહરેના લોકોને પછૂી લો, જ્યાું 
અમે હિા અને િે કાફલાના લોકોને ને પણ 

પછૂી લો, જેની સાથે અમે આવયા છે અને 

ખરેખર અમે સાચા છે. 

ْسـ هِل  ا ُكنَها الَهِتْ  الْقهْریهةه  وه الِْعْْیه  فِْيهه  الَهِتْ   وه
هقْبهلْنها ا    ا نَها  فِْيهه اِ ِدقُْونه  وه  لهصَٰ

83. (યાકૂબ અ.સ.એ) કહ્ ું વાિ આમ નથી 
પરુંત   િમે પોિાના િરફથી વાિ ઘડી કાઢી 
છે, બસ ! હવે િીરજ રાખવી જ ઉત્તમ છે, 

શક્ય છે કે અલ્લાહ િઆલા િે સૌને મારી 
પાસે જ પહોંચાડી દે, િે જ જ્ઞાની અને 

દહકમિવાળો છે. 

َوهلهْت  بهْل  قهاله  هنُْفُسكُْم  لهُكْم  سه هْمًرا    ا   ا
َْب   ِمْيل     فهصه ُ  عهسه   جه هْن  اّلَلَٰ  ِبِهْم  یَهاْتِيهِنْ  ا
ِمْيًعا    ِلْيُم  اِنَهه    جه ِكْيُم  ُهوهالْعه  الْحه
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84. પછી િેમનાથી મોઢ ું ફેરવી લીધ ું અને 

કહ્ ું કે હાય ્સૂ ફ ! િેમની આંખો દ :ખના 
કારણે અંિ થઇ ગઇ હિી અને િેમણે દ :ખને 

છપાવી રાખ્્ ું હત ું. 

َلَٰ  تهوه ْ  وه فَٰ  وهقهاله  عهْٰنُ   یُْوُسفه  عهلَٰ  یَٰ اهسه
ْت  هُ   وهابْيهَضه فهُهوهكهِظْيم   الُْحْزِن  ِمنه  عهیْنَٰ

 

85. આ ક્સ્થતિ જોઈ દીકરાઓએ કહ્ ું કે 

અલ્લાહની કસમ ! િમે હુંમેશા ્સૂ ફને યાદ 

કરિા જ રહશેો, ત્યાું સ િી કે ઘરડા થઇ જાવ 

અથવા મતૃ્્  પામો. 

ِ  قهالُْوا َتَٰ  یُْوُسفه  تهْذُكرُ  تهْفتهُؤا تهاّلَلَٰ  حه
ًضا تهُكْونه  ره هوْ  حه ِلِكْيه   ِمنه  تهُكْونه  ا  الْهَٰ

86. યાકૂબે જવાબ આપ્યો કે હ ું િો મારી 
પરેશાની અને દ :ખની ફદરયાદ (અલ્લાહ 

તસવાય) કોઈની પાસે નથી કરિ, મને 

અલ્લાહ િરફથી િે વાિોની જાણ છે, જેને 

િમે નથી જાણિા. 

نَهمها   قهاله  هْشكُْوا اِ ِ  اِله  وهُحْزِنْ   بهثَِْی  ا   اّلَلَٰ
هعْلهُم  ا ِ  ِمنه  وه ا اّلَلَٰ  تهْعلهمُْونه  َله  مه

87. મારા વહાલા પ ત્રો ! િમે જાવ અને ્સૂ ફ 

અને િેના ભાઇની સુંપણૂગ રીિે શોિ કરો અને 

અલ્લાહની કૃપાથી તનરાશ ન થાવ, તન:શુંક 

પાલનહારની કૃપાથી તનરાશ િે જ લોકો થાય 

છે જેઓ કાદફર છે. 

ُسْوا اذْههُبْوا یَٰبهِنَه  َسه   یَُْوُسفه  ِمْن  فهتهحه
هِخْيهِ  ا ْوِح  ِمْن  تهایْـ هُسْوا وهَله  وه ِ    َره نَهه    اّلَلَٰ  َله  اِ
ْوِح  ِمْن  یهایْـ هُس  ِ  َره الْكَِٰفُرْونه  الْقهْوُم  اََِله  اّلَلَٰ

 

88. પછી જ્યારે આ લોકો ફરીવાર ્સૂ ફ પાસે 

પહોંચ્યા, િો કહવેા લાગ્યા કે હ ેસરકાર ! 

અમને અને અમારા ક ટ ુંબીજનોને દ :ખ 

પહોંચ્્ ું છે, અમે થોડ ક જ (િન) લાવયા છે, 

બસ ! િમે અમારા પર સડકો કરિા અમને 

પરેૂપરૂ ું અનાજ આપો અલ્લાહ િઆલા દાન 

કરવાવાળાઓને બદલો આપે છે. 

لُْوا فهلهمَها ا قهالُْوا عهلهْيهِ  دهخه ِزیْزُ  یَٰ اهیَُهه  الْعه
نها َسه هْهلهنها مه ا رَُ  وه ة   وهِجْئنها الَضُ اعه   ِبِبضه
ىة   ْق  الْكهْيله  لهنها فهاهْوِف  َمُْزجَٰ َده   عهلهیْنها    وهتهصه

ه  اَِنه  قِْيه  یهْجِزی اّلَلَٰ َدِ  الْمُتهصه
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89. ્સૂ ફે કહ્ ું, જાણો છો કે િમે ્સૂ ફ અને 

િેના ભાઇ સાથે શ ું ક્ ું ક્યારે કે િમે જાદહલ 

હિા? 

ا عهلِمُْتْم  ههْل  قهاله  لُْتْم  َمه  ِبُيْوُسفه  فهعه
هِخْيهِ  ا هنُْتْم  اِذْ  وه ِهلُْونه  ا  جَٰ

90. િેઓ અચુંબા સાથે બોલી ઉઠયા કે શ ું 
(ખરેખર) િમે જ ્સૂ ફ છો? જવાબ આપ્યો કે 

હાું, હ ું જ ્સૂ ફ છું અને આ મારો ભાઇ 

(બીન્યામીન) છે, અલ્લાહએ અમારા પર ઘણી 
કૃપા કરી, કારણ કે જે કોઈ અલ્લાહથી ડરવા 
લાગ ેઅને િીરજ રાખે છે િો અલ્લાહ િઆલા 
નેકી કરવાવાળાઓનો બદલો વયથગ નથી 
કરિો. 

نَهكه  قهالُْو ا اِ هنْته  ءه هنها قهاله      یُْوُسُف  َله   یُْوُسُف  ا
ا   ذه هِخْ ؗ  وههَٰ َنه  قهْد   ا ُ  مه ا    اّلَلَٰ ْن  اِنَهه    عهلهیْنه  مه
یهْصَِبْ  یَهَتهِق  ه  فهاَِنه  وه   اهْجره  یُِضْيعُ  َله  اّلَلَٰ

 الْمُْحِسِنْيه 

91. િેઓએ કહવેા લાગ્યા કે અલ્લાહની કસમ 

! અલ્લાહ િઆલાએ િમને અમારા પર 

પ્રભ ત્વ આપ્્ ું અને જ ગ નેગાર હિા. 

ِ  قهالُْوا كه  لهقهْد  تهاّلَلَٰ هره ث ُ  اَٰ اِْن  عهلهیْنها اّلَلَٰ  ُكنَها وه
ْيه  ِطـ ِ  لهخَٰ

92. ્ સ ફે જવાબ આપ્યો કે, આજે િમારી 
સહજે પણ પકડ નદહ થાય, અલ્લાહ િઆલા 
િમને માફ કરે. િે સૌથી વિારે રહમે 

કરવાવાળો છે. 

ُ  یهْغِفرُ   الْيهْومه    عهلهْيُكُم  تهثِْریْبه  َله  قهاله   اّلَلَٰ
ُم   لهُكْم ؗ  هْرحه ِحِمْيه  وهُهوها  الَرَٰ

93. મારો આ ક િો િમે લઇ જાવ અને િેને 

મારા તપિાના ચહરેા પર નાુંખી દેજો, જેથી 
િેઓની દૃષ્ટટ પાછી આવી જશે, અને િેમને 

િથા પોિાના દરેક ક ુંટ ુંબીજનોને મારી પાસે 

લઇ આવો. 

ا ِبقهِمْيِصْ  اِذْههُبْوا ذه هِبْ  وهْجهِ  عهلَٰ  فهاهلُْقْوهُ  هَٰ  ا
ا    یهاِْت  تُْوِنْ   بهِصْْیً ْ ا ن  ِباهْهِلُكْم  وه هْجمهِعْيه  ا
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94. જ્યારે આ કાફલો (તમશ્ર)થી છટો પડયો 
િો િે સમયે િેમના તપિાએ કહ્ ું, મને િો 
્સૂ ફની સ ગુંિ આવી રહી છે, જો િમે મને 

પાગલ ન સમજો િો. 

لهمَها هبُْوُهْم  قهاله  الِْعْْیُ  لهِت فهصه  وه ْ  ا هِجُد  اَِنِ  َله
هْن  لهْو َله   یُْوُسفه  ِریْحه   ُتفهنَُِدْوِن  ا

95. િેઓ કહવેા લાગ્યા, કે અલ્લાહની કસમ ! 

િમે પોિાના િે જ જ ના તવચારોમાું છો. 
ِ  قهالُْوا نَهكه  تهاّلَلَٰ َٰلِكه  لهِفْ  اِ ل  الْقهِدیِْم  ضه

96. જ્યારે ખ શખબર આપનારાએ પહોંચીને 

િેમના ચહરેા પર િે ક િો નાખ્યો િે જ સમયે 

િે ફરીથી જોવા લાગ્યા, અને કહ્ ું ! શ ું હ ું 
િમને નહિો કહિેો કે હ ું અલ્લાહ િરફથી િે 

વાિો જાણ ું છું જેને િમે નથી જાણિા. 

هْن  فهلهمَها   ٓاءه   ا هلْقَٰىهُ  الْبهِشْْیُ  جه  وهْجِهه   عهلَٰ  ا
ا    فهاْرتهَده  هلهْم  قهاله   بهِصْْیً هقُْل  ا ۬   ا ْ    لَهُكْم    اَِنِ
هعْلهُم  ِ  ِمنه  ا ا اّلَلَٰ  تهْعلهمُْونه  َله  مه

97. િેઓએ કહ્ ું, કે તપિાજી ! િમે અમારા 
માટે ગ નાની માફી માુંગો, ખરેખર અમે 

અપરાિી છે. 

  ُكنَها اِنَها ذُنُْوبهنها   لهنها  اْستهْغِفرْ  یَٰ اهبهانها قهالُْوا
ْيه   ِطـ ِ  خَٰ

98. કહ્ ું કે, હ ું નજીક માુંજ િમારા માટે 

પોિાના પાલનહાર પાસે માફી માુંગીશ, િે 

ઘણો જ મોટો માફ કરનાર અને અત્યુંિ 

દયાળુ છે. 

ْوفه  قهاله  هْستهْغِفرُ  سه ْ    لهُكْم  ا َبِ نَهه    ره   اِ
ُفوْرُ  ِحْيُم  ُهوهالْغه  الَره

99. જ્યારે આ બિા ઘરવાળાઓ ્સૂ ફ પાસે 

પહોંચ્યા િો ્સૂ ફે પોિાના માિાતપિાને 

પોિાની નજીક બેસાડયા અને કહ્ ું િમે બિા 
શહરે ચાલો, ઇન ્શાઅ અલ્લાહ શાુંતિ અને 

ચેનથી અહીંયા રહશેો. 

لُْوا فهلهمَها وَٰ ی یُْوُسفه  عهلَٰ  دهخه یْهِ  اِلهْيهِ  اَٰ هبهوه  ا
ٓاءه  اِْن  ِمْصره  ادُْخلُْوا وهقهاله  ُ  شه ِمِنْيه   اّلَلَٰ  اَٰ
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100. અને ્સૂ ફે પોિાના માિાતપિાને 

ઉઠાવી (પોિાની સાથે) તસિંહાસન બેસાડયા 
અને સૌ િેમની સામે તસજદામાું પડી ગયા, 
્સૂ ફે કહ્ ું કે તપિાજી ! આ મારા પહલેા 
સપનાન ું સ્પટટીકરણ છે. મારા પાલનહારે આ 

સપનાને સાચ ું કરી બિાવ્ ું. િેણે મારા પર િે 

સમયે પણ ઉપકાર કયો, જ્યારે કે મને જેલ 

માુંથી કાઢયો અને િે સમયે પણ જ્યારે કે 

િમને રણ પ્રદેશ માુંથી લઇ આવયો, જો કે 

શેિાન મારી અને મારા ભાઈઓ વચ્ચે દફિનો 
ઉભો કરી ચ ક્યો હિો, મારો પાલનહાર જે 

ઇચ્છે િેની ઉત્તમ વયવસ્થા કરવાવાળો છે 

અને િે ઘણો જ જ્ઞાની અને દહકમિવાળો છે. 

فهعه  یْهِ  وهره هبهوه ْرِش  عهله  ا ْوا الْعه َرُ   لهه   وهخه
ًدا    ا یَٰ اهبهِت  وهقهاله   ُسَجه ذه  ُرْءیهایه  تهاِْویُْل  هَٰ
ا قهْد   قهْبُل ؗ  ِمْن  لههه عه ْ  جه َبِ ا    ره َقً قهْد   حه   وه

نه  ْ   اهْحسه ِنْ  اِذْ  ِب جه ْجِن  ِمنه  اهْخره ٓاءه  الَسِ  وهجه
ْ  الْبهْدوِ  َمِنه  ِبكُْم  هْن  بهْعدِ  ِمنٌۢ غه  ا   نَهزه

ُن  ْيطَٰ بهْيه  بهْيِنْ  الَشه ْ    وه ْ  اَِنه   اِْخوهِٰت َبِ  ره
ٓاُء    لَِمها  لهِطْيف   نَهه    یهشه ِلْيُم  اِ   ُهوهالْعه

ِكْيُم   الْحه

101. હ ેમારા પાલનહાર ! િે મને શહરે 

આપ્્ ું અને િે મને સપનાના સ્પટટીકરણન ું 
જ્ઞાન તશખવાડ્ ું. હ ેઆકાશ અને િરિીન ું 
સર્જન કરનાર ! ત ું જ દ તનયા અને 

આલખરિમાું મારો દોસ્િ અને વયવસ્થાપક છે. 

ત ું મને ઇસ્લામની ક્સ્થતિમાું મતૃ્્  આપ અને 

સદાચારી લોકો માુંથી કરી દે. 

َبِ  تهیْتهِنْ  قهْد  ره   ِمْن  وهعهلَهمْتهِنْ  الْمُلِْك  ِمنه  اَٰ
اِدیِْث    تهاِْویِْل  وَِٰت  فهاِطره   اَْلهحه مَٰ   الَسه

هنْته  وهاَْلهْرِض  ِلَ   ا نْيها ِف  وه ةِ   الَدُ   وهاَْلَِٰخره
هلِْحْقِنْ  تهوهفَهِنْ  لِِحْيه  ُمْسلِمًا َوها  ِبالَصَٰ

102. (હ ેનબી) ! આ (દકસ્સો) પણ ગેબની 
વાિો માુંથી છે, જેની વહી અમે િમારી િરફ 

કરી રહ્યા છીએ, િે સમયે િેમની પાસે િમે ન 

હિા, જ્યારે ્સૂ ફના ભાઈઓ એક વાિ નક્કી 
કરી ચ ક્યા હિા, અને િેઓ તવદ્રોહ કરવા 
લાગ્યા હિા. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  ذَٰ ْيِب  ا   اِلهْيكه    نُْوِحْيهِ  الْغه
ا مه یِْهْم  ُكْنته  وه ا اِذْ  لهده هْجمهُعْو  ُهْم  ا هْمره  وهُهْم  ا

 یهمْكُُرْونه 
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103. ભલેને િમારી ઈચ્છા ઘણી હોય, પરુંત   
િે લોકો માુંથી વિારે પડિા લોકો ઈમાન 

લાવવાવાળા નથી. 

ا   مه ْكثهرُ  وه ه لهوْ  النَهاِس  ا ْصته  وه ره ِبمُْؤِمِنْيه   حه
 

104. િમે (આ પ્રચાર માટે) િેમની પાસે કોઈ 

વળિર નથી માુંગી રહ્યા, આ િો દરેક લોકો 
માટે સ્પટટ તશખામણ જ છે. 

ا مه هْجر     ِمْن  عهلهْيهِ  تهْسـ هلُُهْم  وه  ُهوهاََِله  اِْن   ا
ن  ِذْكر   لهِمْيه  لَِلْعَٰ

105. આકાશો અને િરિીમાું ઘણી 
તનશાનીઓ છે, જેના પરથી આ લોકો પસાર 

થિા રહ ેછે, અને િેની િરફ ધ્યાન પણ નથી 
કરિા. 

هیَِْن  ها ك یهة   َمِْن  وه وَِٰت  ِف  اَٰ مَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ْونه  ا یهمَُرُ ا وهُهْم  عهلهْيهه ْنهه  ُمْعِرُضْونه   عه

106. િેમના માુંથી વિારે પડિા લોકો 
અલ્લાહ પર ઇમાન િરાવે છે, પરુંત   સાથે 

સાથે તશકગ  પણ કરી રહ્યા છે. 

ا مه ْكثهُرُهْم  یُْؤِمُن  وه ه ِ  ا   وهُهْم  اََِله  ِباّلَلَٰ
 َمُْشِرُكْونه 

107. શ ું િેઓ આ વાિથી નીડર બની ગયા 
છે કે િેમની પાસે અલ્લાહનો અઝાબ આવી 
જાય અથવા અચાનક (કયામિનો સમય) 

આવી પહોંચે, અને િેમને કઈ જાણ પણ ન 

થાય. 

هفهاهِمُنْو ا هْن  ا ْ  ا ُ اِب  َمِْن  غهاِشيهة   تهاْتهِْیه   عهذه
 ِ هوْ  اّلَلَٰ ُ  ا ُ ةُ  تهاْتهِْیه اعه   َله  بهْغتهًة َوهُهْم  الَسه

 یهْشُعُرْونه 

108. િમે કહી દો કે, મારો માગગ આ જ છે, હ ું 
અને માર ું અન સરણ કરનારા અલ્લાહ િરફ 

બોલાવી રહ્યા છે, સુંપણૂગ ભરોસા સાથે. અને 

અલ્લાહ પતવત્ર છે અને હ ું મ શદરકો માુંથી 
નથી. 

ِذه   قُْل  ِبْيِلْ   هَٰ هدُْعْو ا سه ۬   اِله  ا ِ ر   عهلَٰ   اّلَلَٰ
ة   هنها بهِصْْیه ِن  ا مه ِنْ    وه تَهبهعه نه   ا ِ  وهُسْبحَٰ  اّلَلَٰ
ا   مه هنها وه  الْمُْشِرِكْيه  ِمنه  ا
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109. િમારા પહલેા અમે જેટલા પણ 

પયગુંબરો મોકલ્યા છે, બિાું પ ર ર્ જ હિા, 
અને િેમની જ વસ્િીઓના રહવેાસી હિા, 
જેમની િરફ અમે વહી કરિા રહ્યા, શ ું આ 

લોકો ઝમીન પર હરી-ફરીને જોિા નથી એ 

િેમનાથી પહલેા લોકોની દશા કેવી થઈ? 

અને જે લોકો અલ્લાહથી ડરે છે િેમના માટે 

આલખરિન ું ઘર જ ઉત્તમ છે, શ ું આ લોકો કઈ 

પણ સમજિા નથી? 

ا   مه لْنها وه هْرسه اًَل  اََِله  قهْبِلكه  ِمْن  ا   نَُْوِحْ   ِرجه
 ْ هْهِل  َمِْن  اِلههْْیِ ی    ا هفهلهْم   الُْقرَٰ ْوا ا   ِف  یهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا اَْلهْرِض    عهاقِبهةُ  ك
ارُ   قهْبِلِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  لهده ةِ  وه ْْی   اَْلَِٰخره  خه
َهِذیْنه  ْوا    لَِل تَهقه هفهله   ا  تهْعِقلُْونه  ا

110. (આ પહલેા પયગુંબરો સાથે આ બધ ું જ 

થત ું રહ્ ું) અહીં સ િી કે જ્યારે રસલૂ તનરાશ 

થઈ ગયા અને લોકોને પણ યકીન થઈ ગ્ ું 
કે િેમના દ્વારા જૂઠ ું કહવેામાું આવ્ ું છે, િો 
પયગુંબરો માટે અમારી મદદ આવી ગઇ, 

પછી અમે જેને ઇચ્છીએ િેને બચાવી લઈએ 

છીએ, જોન કે અપરાિી લોકો પરથી અમારો 
અઝાબ હટાવવામાું નથી આવિો. 

َتَٰ   ُسُل  اْستهْيـ هسه  اِذها حه ا   الَرُ نَُْو  هنَهُهْم  وهظه  ا
ٓاءهُهْم  ُكِذبُْوا قهْد  ه   نهْصُرنها جه ْن  فهُنَجِ  مه

ٓاُء    دَُ  وهَله   نَهشه ِن  بهاُْسنها یُره   الْقهْوِم  عه
 الْمُْجِرِمْيه 

111. આ દકસ્સાઓમાું બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે 

ઘણી તશખામણ છે, આ ક રઆન એવ ું નથી જે 

ઘઢી કાઢવામાું આવ્ ું હોય, પરુંત   આ ક રઆન 

પહલેાની દકિાબોની પ ષ્ટટ કરે છે, િેમાું દરેક 

વાિન ું સ્પટટીકર વણગન કરવામાું આવ્ ું છે, 

અને ઈમાન લાવવાવાળાઓ માટે દહદાયિ 

અને રહમેિ છે. 

هانه  لهقهْد  ِصِهْم  ِفْ  ك ة   قهصه ُوِل  ِعَْبه   ََلِ
ا  اَْلهلْبهاِب    هانه  مه ِدیْثًا ك ی حه َٰ َِٰكْن  یَُْفَته ل  وه
یْهِ  بهْيه  الَهِذْی  تهْصِدیْقه  تهْفِصْيله  یهده  كَُلِ  وه
ء   ْ ْحمهةً  َوهُهًدی َشه ن  لَِقهْوم   َوهره  یَُْؤِمُنْونه
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અર્-રઅ્દ الرعد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-તમમ-રૉ. આ અલ ્દકિાબની 
આયિો છે અને જે કુંઈ પણ િમારી િરફ 

િમારા પાલનહાર િરફથી ઉિારવામાું આવ્ ું 
છે, િે િદ્દન સાચ ું છે, પરુંત   ઘણા લોકો આ 

વાિ પર ઇમાન નથી લાવિા. 

یَُٰت  تِلْكه  الٓمَٓرَٰ  ِب    اَٰ الَهِذْی    الِْكتَٰ ُنِْزله  وه  ا
بَِكه  ِمْن  اِلهْيكه  َقُ  َره َِٰكَنه  الْحه ل ْكثهره  وه ه   ا
 یُْؤِمُنْونه  َله  النَهاِس 

2. અલ્લાહ િે છે, જેણે આકાશોને વગર સ્િુંભે 
ઊચ ું કરી રાખ્્ ું છે, કે િમે િેને જોઇ શકો 
પછી િે અશગ પર લબરાજમાન છે, િેણે સયૂગ 
અને ચુંદ્રને (એક ખાસ કાનનૂ માટે) તનયતમિ 

કરી રાખ્યા છે, (આ વયવસ્થાની) દરેક 

વસ્ત ઓ નક્કી કરેલ સમય સ િી ચાલી રહી 
છે, િે જ સષૃ્ટટના કાયોની વયવસ્થા કરે છે, િે 

સ્પટટ રીિે પોિાની તનશાનીઓન ું વણગન કરી 
રહ્યો છે કે િમે પોિાના પાલનહારની 
મ લાકાિને સાચી જાણો. 

 ُ هّلَلَٰ فهعه  الَهِذْی  ا وَِٰت  ره مَٰ ْْیِ  الَسه مهد   ِبغه  عه
ا ْونههه ْرِش  عهله  اْستهوَٰی ثَُمه  تهره ره  الْعه َخه  وهسه
مْسه  الْقهمهره    الَشه ل   یَهْجِرْی  كَُل    وه  َِلهجه
َمً    بَِرُ   َمُسه ُل  اَْلهْمره  یُده   اَْلَٰیَِٰت  یُفهَصِ
لَهُكْم  بَُِكْم  ِبِلقهٓاءِ  لهعه  ُتْوقُِنْونه  ره

3. િેણે જ િરિીને ફેલાવીને પાથરી દીિી છે 

અને િેમાું પવગિ અને નહરેોન ું સર્જન કરી 
દીધ ું છે અને િેમાું દરેક પ્રકારના ફળોની બે-
બે જોડ બનાવી, િે દદવસને રાિ વડે છૂપાવી 
દે છે, તન:શુંક લચિંિન-મનન કરનારાઓ માટે 

આમાું ઘણી જ તનશાનીઓ છે. 

َده  وهُهوهالَهِذْی  له  اَْلهْرضه  مه عه ا وهجه  فِْيهه
وهاِسه  ًرا    ره هنْهَٰ ا ِمْن   وه ِت  كَُلِ  وه له  الثَهمهرَٰ عه  جه
ا ْيِ  فِْيهه ثْنهْيِ  زهْوجه اره    الَهْيله  یُْغَِش  ا   النَههه
لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ  یَهتهفهَكهُرْونه   لَِقهْوم    َله
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4. અને િરિીમાું તવતવિ પ્રકારના ભાગ 

એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે અને (િેમાું) 
દ્રાક્ષના બગીચાઓ છે અને ખેિરો અને 

ખજૂરીના વકૃ્ષો છે, કેટલાકના મળૂીયા ઝમીન 

સાથે ભેગા હોય છે અને કેટલાક ભેગા નથી 
હોિા, સૌને એક જ પ્રકારન ું પાણી આપવામાું 
આવે છે, િો પણ સ્વાદમાું અમે કોઈ ફળને 

સ્વાદીટટ બનાવી દઈએ છીએ અને (કોઈ 

ફળને સ્વાદીટટદહન). આમાું પણ બ દ્ધદ્ધશાળી 
લોકો માટે ઘણી તનશાનીઓ છે. 

ِف  ع   اَْلهْرِض  وه نََٰت   قِطه ت  َوهجه وِرَٰ   َمِْن  َمُتهجَٰ
هْعنهاب  َوهزهْرع   ْْیُ  ِصْنوهان   َوهنهِخْيل   ا   َوهغه

ُل  َوهاِحد   ِبمهٓاء   یَُْسقَٰ  ِصْنوهان     وهنُفهَضِ
ا هه لِكه  ِفْ  اَِنه   اَْلُكُِل    ِف  بهْعض   عهلَٰ  بهْعضه   ذَٰ
َٰیَٰت    یَهْعِقلُْونه  لَِقهْوم   َله

5. જો િમને આશ્વયગ થત ું હોય, િો આના 
કરિા પણ વિારે આશ્વયગજનક વાિ િે 

લોકોની છે જેઓ કહ ેછે કે અમે માટી બની 
જઇશ ું, િો અમાર ું ફરી વખિ નવેસરથી 
સર્જન કરવામાું આવશે? આ જ િે લોકો છે, 

જેમણે પોિાના પાલનહારનો ઇન્કાર કયો, આ 

જ િે લોકો છે, જેમના ગળાઓમાું િોક 

(બેડીઓ) હશે અને આ જ લોકો જહન્નમમાું 
રહનેારા છે જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. 

اِْن  ْب  وه ب   تهْعجه اِذها قهْولُُهْم  فهعهجه بًا ُكنَها ءه  ُترَٰ
نَها اِ لْق   لهِفْ  ءه ۬   خه ِدیْد    َٰٓى ِكه   جه  الَهِذیْنه  اُول

بَِِهْم    كهفهُرْوا ُ   ِبره ا َٰٓى ِكه وه َُٰل  ول ْ   اَْلهغْل  ِف
هْعنهاقِِهْم    َٰٓى ِكه   ا اُول ُب  وه  ُهْم   النَهاِر    اهْصحَٰ

ا لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

6. આ લોકો ભલાઇથી પહલેા બ રાઇ માટે 

ઉિાવળ કરી રહ્યા છે, ખરેખર (િેમના જેવા 
લોકો પર અઝાબ આવી ગયો છે િે બાબિે) 

ઘણા દકસ્સાઓન ું વણગન થઈ ગ્ ું છે, અને 

ખરેખર િમારો પાલનહાર લોકોના ઝલ્મ 

કરવા છિાુંય માફ કરનાર છે, અને આ પણ 

ચોક્કસ વાિ છે કે િમારો પાલનહાર ઘણી જ 

સખિ સજા આપનાર પણ છે. 

یهْستهْعِجلُْونهكه  یَِئهةِ  وه نهةِ  قهْبله  ِبالَسه سه  الْحه
قهْد  لهْت  وه َُٰت    قهْبِلِهُم  ِمْن  خه اَِنه   الْمهثُل   وه
بَهكه  ة   لهُذوْ  ره ْغِفره  ُظلِْمِهْم    عهلَٰ  لَِلنَهاِس  مه
اَِنه  بَهكه  وه ِدیُْد  ره  الِْعقهاِب  لهشه
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7. કાદફર લોકો કહ ેછે કે, આ (નબી) પર િેના 
પાલનહાર િરફથી કોઈ તનશાની ઉિારવામાું 
કેમ ન આવી, (હ ેનબી િમે એ વાિની લચિંિા 
ના કરશો) િમે િો ફતિ સચેિ કરનારા છો 
અને દરેક કોમ માટે સત્ય માગગદશગન 

આપનાર થઈ ગયો છે. 

یهُقْوُل  ُنِْزله  لهْو َله   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه  عهلهْيهِ  ا
یهة   بَِه     َمِْن  اَٰ نَهمها    َره هنْته  اِ لِكَُلِ  ا   قهْوم   ُمْنِذر  َوه
 ههاد ن 

8. અલ્લાહ િો િે છે, દરેક માદા પોિાના 
પેટમાું જે કુંઈ પણ રાખે છે િેને અલ્લાહ ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે અને જે કઈ િેમના પેટમાું 
ઘટાડો-વિારો થાય છે િેને પણ જાણે છે, 

અને િેની પાસે દરેક વસ્ત  પ્રમાણસર છે. 

 ُ هّلَلَٰ ا یهْعلهُم  ا ُنْثَٰی كَُلُ  تهْحِمُل  مه ا ا مه  تهِغْيُض  وه
اُم  ا اَْلهْرحه مه ء   وهكَُلُ   تهْزدهادُ    وه ْ ه   َشه   ِعْنده
ار    ِبِمْقده

9. છૂપી અને જાહરે દરેક વાિોને િે જાણે છે, 

(બિા કરિા) મોટો અને (બિા કરિા) ઉચ 

અને પ્રતિષ્ટઠિ છે. 

ْيِب  عَِٰلُم  ادهةِ  الْغه هه اِل  الْكهِبْْیُ  وهالَشه الْمُتهعه
 

10. જો િમારા માુંથી કોઈ પોિાની વાિ 

છપાવીને કહ ેઅથવા ઊંચા અવાજે કહ ેિે 

િેના માટે બરાબર છે, એવી જ રીિે જો કોઈ 

રાિનાું (અંિારામાું) છપ ું હોય અને જે 

દદવસમાું ચાલી રહ્ ું હોય, બધ ું જ અલ્લાહ 

માટે સરખ ું છે. 

وهٓاء   َره  َمهْن  َمِْنُكْم  سه ْن  الْقهْوله  اهسه مه ره  وه هه  جه
ْن  ِبه   مه ٌۢ  ِبالَهْيِل  ُهوهُمْستهْخف    وه اِرب    وهسه

اِر   ِبالنَههه
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11. દરેક માનવીની આગળ-પાછળ અલ્લાહ ે

નક્કી કરેલ તનદરક્ષકો હોય છે, જે અલ્લાહના 
આદેશથી િેમની દહફાજિ કરે છે, કોઈ કોમની 
(સારી) ક્સ્થતિ અલ્લાહ િઆલા ત્યાું સ િી 
નથી બદલિો, જ્યાું સ િી કે િે પોિે પોિાના 
ગ ણો બદલી ન નાખે, અને જ્યારે અલ્લાહ 

િઆલા કોઈ કોમને મ સીબિ આપવાનો 
તનશ્વય કરી લે છે, િો િે પોિાનો તનણગય 

બદલિો નથી અને ન િો િેના તવર દ્ધ િે 

કોમની કોઈ મદદ કરી શકે છે. 

بَٰت   لهه   َقِ ْ  ُمعه یْهِ  بهْيِ  َمِنٌۢ ِمْن  یهده لِْفه   وه   خه
هْمرِ  ِمْن  یهْحفهُظْونهه   ِ    ا ه  اَِنه   اّلَلَٰ ُ  َله  اّلَلَٰ َْیِ  یُغه

ا َتَٰ  ِبقهْوم   مه ْوا حه ُ َْیِ ا یُغه اِذها    ِباهنُْفِسِهْم    مه  وه
اده  هره ُ  ا ًءا  ِبقهْوم   اّلَلَٰ دَه  فهله  ُسْوٓ ره ا  لهه     مه مه   وه
 َوهال    ِمْن  دُْونِه   َمِْن  لهُهْم 

12. િે અલ્લાહ જ છે, જે િેમને વીજળી દેખાડે 

છે, જેના પ્રકાશથી િમે ડરો પણ છો અને 

આશા પણ રાખો છો, અને િે જ (પાણીથી) 
ભારે વાદળોને ઉઠાવે છે. 

قه  یُِریُْكُم  ُهوهالَهِذْی  ْ مهًعا  الَْبه ْوفًا َوهطه خه
یُْنِشُئ  ابه  َوه حه  الثَِقهاله   الَسه

13. (વાદળની) ગર્જના, િેના નામન ું સ્મરણ 

અને િેની પ્રશુંસા કરે છે અને ફદરશ્િાઓ પણ 

િેના ભયથી (પાકીન ું વણગન કરે છે), િે જ 

આકાશ માુંથી વીજળી પાડે છે, અને જેના પર 

ઇચ્છે છે િેના પર જ િે વીજળી પડે છે, જો કે 

કાદફરો અલ્લાહ તવશે તવવાદ કરી રહ્યા છે અને 

અલ્લાહની ્ ક્તિ ખબૂ જ ઝબરદસ્િ છે. 

ُح  بَِ یُسه عُْد  وه مِْده   الَره كهةُ  ِبحه َٰٓى ِ الْمهل   ِمْن  وه
یُْرِسُل   ِخْيفهِته     وهاِعقه  وه ا فهُيِصْيُب  الَصه  ِبهه
ْن  ٓاءُ  مه اِدلُْونه  وهُهْم  یَهشه ِ    ِف  یُجه   اّلَلَٰ

ِدیُْد  اِل   وهُهوهشه  الِْمحه
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14. િેને જ પોકારવ ું સત્ય છે, જે લોકો િેને 

છોડીને અન્યને પોકારે છે, િે િેમનો કોઈ 

જવાબ નથી આપિા, િેમને પોકારવ ું િો એવ ું 
છે, જેવ ું કે કોઈ વયક્તિ પોિાના બને્ન હાથ 

પાણી િરફ એટલા માટે ફેલાયેલા રાખે કે 

પાણી િેના મોઢા સ િી આપોઆપ આવી 
જાય, જો કે આ રીિે િે પાણી િેના મોઢા સ િી 
ક્યારેય પહોચી શકત ું નથી િે કાદફરોની 
પોકાર પણ આ જ રીિે પથભ્રટટ થઈ જાય છે. 

َقِ    دهْعوهةُ  لهه   الَهِذیْنه   الْحه  ِمْن  یهْدُعْونه  وه
ء   لهُهْم  یهْستهِجیُْبْونه  َله  دُْونِه   ْ   اََِله  ِبَشه

َفهْيهِ  كهبهاِسِط  ا فهاهُ  لِیهْبلُغه  الْمهٓاءِ  اِله  كه مه  وه
ِببهالِِغه     ا  ُهوه مه   ِفْ  اََِله  الْكَِٰفِریْنه  دُعهٓاءُ  وه
َٰل   ل  ضه

15. આકાશો અને િરિીમાું જેટલી પણ 

વસ્ત ઓ છે દરેક અલ્લાહને ગમે િે રીિે 

તસજદો કરી રહી છે, કોઈ ખ શીથી અને કોઈ 

મજબ રી સાથે, (અને એવી જ રીિે) િેમના 
પડછાયા પણ સવાર સાુંજ તસજદો કરિા હોય 

છે. 

 ِ ّلِلََٰ ْن  یهْسُجُد  وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ْوعًا َوهكهْرًها َٰلُُهْم  طه   ِبالُْغُدوَِ  َوهِظل
اِل۩   وهاَْلَٰصه
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16. િમે િેમને પછૂો કે આકાશો અને 

િરિીનો પાલનહાર કોણ છે ? કહી દો કે 

“અલ્લાહ”. પછી િેમને કહી દો કે, શ ું િમે 

એવા લોકોને પોિાના વયવસ્થાપક બનાવી 
લીિા છે, જે પોિે પોિાના ફાયદા અને 

ન કસાન પર અતિકાર નથી િરાવિા? ફરી 
પછૂો શ ું આંિળો અને જે જોઇ શકે છે, િે બને્ન 

સરખા હોઇ શકે છે ? અથવા શ ું અંિાર ું અને 

પ્રકાશ બને્ન સરખા હોઇ શકે છે ? અથવા 
જેમને અલ્લાહના ભાગીદાર ઠેરવી રહ્યા છે, 

િેમણે પણ અલ્લાહ જેવ ું જ બીજ ું કોઈ સર્જન 

ક્ ું છે ? જે િેમના માટે શુંકાસ્પદ થઇ ગઇ 

હોય? કહી દો કે ફકિ અલ્લાહ જ દરેક 

વસ્ત નો સર્જનહાર છે, િે એકલો છે અને 

જબરદસ્િ પ્રભાવશાળી છે. 

ْن  قُْل  َبُ  مه وَِٰت  َره مَٰ ُ    قُِل   وهاَْلهْرِض    الَسه  اّلَلَٰ
ْذُتْم  قُْل  هفهاتَهخه ه  دُْونِه    َمِْن  ا   َله  ْولِيهٓاءه ا

ا    نهْفًعا َوهَله  َِلهنُْفِسِهْم  یهمِْلُكْونه  َرً  قُْل   ضه
۬   اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی ههْل  الْبهِصْْیُ   هْم   وه  ههْل  ا

لُمَُٰت  تهْستهوِی ۬   الَظُ هْم   وهالنَُوُْر   لُْوا ا عه ِ  جه  ّلِلََٰ
هٓاءه  ك لهُقْوا ُشره لِْقه   خه ابههه  كهخه لُْق  فهتهشه  الْخه
   ْ ُ  قُِل   عهلههْْیِ الُِق  اّلَلَٰ ء   كَُلِ  خه ْ   َشه

اُر  َوهُهوهالْوهاِحُد   الْقهَهه

17. િેણે જ આકાશ માુંથી પાણી વરસાવ્ ું, 
જેનાથી વાદીઓ પોિાના પ્રમાણે વહવેા 
લાગી, પછી પાણીના વહણેના કારણે ઉપરના 
ભાગ ેફીણ ઉત્પન્ન થવા લાગ્્ ું, જેવી રીિે 

ઘરેણા િથા વાસણો સાફ કરિી વખિે ફીણ 

ઉભરાઇ આવે છે, આવી જ રીિે અલ્લાહ 

િઆલા સત્ય અને અસત્યન ું ઉદાહરણ આપે 

છે, હવે ફીણ વયથગ થઇ ખિમ થઇ જાય છે, 

પરુંત   જે લોકોને ફાયદો આપનારી વસ્ત  છે િે 

િરિીમાું રહી જાય છે, અલ્લાહ િઆલા 
આવી જ રીિે ઉદાહરણોન ું વણગન કરે છે. 

له  هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا الهْت  مهٓاءً  الَسه ٌۢ  فهسه هْوِدیهة   ا
ِرهها ْيُل  فهاْحتهمهله   ِبقهده بهًدا الَسه اِبًيا    زه   َره
ِممَها ٓاءه  النَهارِ  ِف  عهلهْيهِ  یُْوقُِدْونه  وه   ابِْتغه
هوْ  ِحلْيهة   تهاع   ا بهد   مه لِكه   َمِثْلُه     زه  یهْضِرُب  كهذَٰ
 ُ َقه  اّلَلَٰ ۬   الْحه الْبهاِطله   ا  وه بهُد  فهاهَمه  فهيهْذههُب  الَزه
ا  فهٓاًء   جُ  هَمه ا ا وه   ِف  فهيهمْكُُث  النَهاسه  یهْنفهعُ  مه

لِكه   اَْلهْرِض    ُ  یهْضِرُب  كهذَٰ  اَْلهْمثهاله   اّلَلَٰ
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18. જે લોકોએ પોિાના પાલનહારના 
આદેશોન ું અન સરણ ક્ ું િેમના માટે ભલાઇ 

છે અને જે લોકોએ િેના આદેશોન ું અન સરણ 

ન ક્ ું, િે લોકો જ અલ્લાહની પકડથી બચવા 
માટે િરિીમાું જે કુંઈ પણ છે અને િેના જેટલ ું 
જ બીજ ું પણ હશે િો િે બધ ું જ (મ ક્તિદુંડ 

માટે) આપી દેશે, આવા જ લોકો માટે સખિ 

દહસાબ લેવામાું આવશ અને જેમન ું ઠેકાણ ું 
જહન્નમ છે જે અત્યુંિ ખરાબ જગ્યા છે. 

ابُْوا لِلَهِذیْنه  بَِِهُم  اْستهجه ۬   لِره   الُْحْسنَٰ ر
الَهِذیْ  هَنه  لهوْ  لهه   یهْستهِجیُْبْوا لهْم  نه وه ا  لهُهْم  ا  َمه
ِمثْلهه   اَْلهْرِض  ِف  ِمْيًعا َوه ه   جه عه ْوا مه فْتهده  َله
َٰٓى ِكه   ِبه     ۬   ُسْوٓءُ  لهُهْم  اُول اِب    الِْحسه

ىُهْم  اْوَٰ مه نَهُم    وه هه ِبْئسه   جه ادُن  وه  الِْمهه

19. શ ું િે એક વયક્તિ, જે આ જાણિો હોય કે 

િમારી િરફ િમારા પાલનહાર િરફથી જે 

કઈ પણ ઉિારવામાું આવ્ ું છે, િે સત્ય છે, િે 

વયક્તિ જેવો હોઇ શકે છે જે આંિળો હોય, 

તશખામણ િો િે જ લોકો પ્રાપ્િ કરે છે જે 

બ દ્ધદ્ધશાળી છે. 

هفهمهْن  هنَهمها   یَهْعلهُم  ا ُنِْزله  ا بَِكه  ِمْن  اِلهْيكه  ا   َره
َقُ  نَهمها  ُهوهاهْعمَٰ    كهمهْن  الْحه َكهرُ  اِ  اُولُوا یهتهذه

 اَْلهلْبهاِب  

20. જેઓ અલ્લાહને આપેલ વચન પરૂ ું કરે છે 

અને મજબ િ આપેલ વચનન ું ભુંગ નથી 
કરિા. 

ْهدِ  یُْوفُْونه  الَهِذیْنه  ِ  ِبعه   یهْنُقُضْونه  وهَله  اّلَلَٰ
 الِْمیْثهاقه  

21. અને અલ્લાહએ જે (સુંબુંિોને) જાળવી 
રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે, િે િેને જાળવી 
રાખે છે અને િે પોિાના પાલનહારથી ડરે છે 

અને દહસાબની કઠણાઇનો ભય રાખે છે. 

الَهِذیْنه  ا   یهِصلُْونه  وه ره  مه همه ُ  ا هْن  ِبه    اّلَلَٰ له  ا  یَُْوصه
ْونه  یهْخشه بَهُهْم  وه افُْونه  ره یهخه   ُسْوٓءه   وه
اِب    الِْحسه
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22. અને િે પોિાના પાલનહારની પ્રસન્નિા 
માટે િીરજ રાખે છે અને નમાઝ કાયમ કરે છે 

અને જે કુંઈ પણ અમે િેમને આપી રાખ્્ ું છે 

િેને છૂપી રીિે અને ક્યારેક જાહરેમાું દાન કરે 

છે અને બ રાઇને ભલાઇથી દૂર કરે છે, િેમના 
માટે જ આલખરિન ું ઘર છે. 

الَهِذیْنه  وا وه ُ َبه ٓاءه  صه بَِِهْم  وهْجهِ  ابِْتغه   ره
هقهاُموا ا َٰوةه  وه ل هنْفهُقْوا وه  الَصه ْ  ِممَها ا ُ زهقْٰنَٰ   ره

ُءْونه  یهْدره نِيهًة َوه نهةِ  ِسًرا َوهعهله سه   ِبالْحه
یَِئهةه  َٰٓى ِكه  الَسه اِر   ُعْقبه  لهُهْم   اُول  الَده

23. િે ઘર જે હુંમેશા કાયમ રહવેાવાળા 
બગીચાઓ છે, જ્યાું િે પોિે જશે અને િેમની 
સાથે પોિાના પવૂગજો અને પત્નીઓ અને 

સુંિાનો માુંથી જે સદાચારી હશે, િેઓ પણ 

પ્રવેશ પામશે, અને ફદરશ્િાઓ (જન્નિના) 
દરેક દરવાજા ઉપર (િેમન ું સન્માન કરવામ 

માટે) આવશે. 

نََُٰت  ا عهْدن   جه ْن  یَهْدُخلُْونههه مه لهحه  وه  ِمْن  صه
بهٓاى ِِهْم  هْزوهاِجِهْم  اَٰ ا ْ  وه یََٰهَِتِ كهةُ  وهذَُرِ َٰٓى ِ الْمهل  وه
ْ  یهْدُخلُْونه   بهاب    كَُلِ  َمِْن  عهلههْْیِ

24. (કહશેે) કે, િમારા પર સલામિી થાય 

કારણકે િમે (દ તનયામાું મ સીબિો પર) સબર 

કરિા રહ્યા. િેના માટે આલખિન ું ઘર, કેટલ ું 
સ ુંદર છે. 

َٰم   ل ُتْم  ِبمها عهلهْيُكْم  سه ْ َبه  ُعْقبه  فهِنْعمه  صه
اِر    الَده

25. અને જે અલ્લાહના મજબિૂ વચનનો 
ભુંગ કરે છે અને જે (સુંબુંિો)ને જાળવી 
રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે િેને જાળવી 
રાખિા નથી અને િરિીમાું ભ્રટટાચાર ફેલાવે 

છે, િેમના માટે લઅનિો (દફટકાર) છે અને 

િેમના માટે (આલખરિમાું) ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

الَهِذیْنه  ْهده  یهْنُقُضْونه  وه ِ  عه ْ  اّلَلَٰ   بهْعدِ  ِمنٌۢ
عُ  ِمیْثهاقِه   یهْقطه ا   ْونه وه ره  مه همه ُ  ا هْن  ِبه    اّلَلَٰ   ا
له  یُْفِسُدْونه  یَُْوصه َٰٓى ِكه   اَْلهْرِض    ِف  وه  اُول
لهُهْم  اللَهْعنهةُ  لهُهُم  اِر  ُسْوٓءُ  وه  الَده



 

અર્-રઅ્દ 

 

457 

 

 الرعد 

26. અલ્લાહ િઆલા જેને રોજી આપવાન ું 
ઇચ્છે છે, િેને વિારે આપે છે, અને જેના માટે 

ઇચ્છે િેની રોજીમાું ઘટાડો કરી દે છે, આ 

(કાદફરો) િો દ તનયાના જીવનમાું મગ્ન થઇ 

ગયા, જો કે દ તનયા પરલોકની સરખામણીમાું 
અત્યુંિ (ત ચ્છ) સામાન છે. 

 ُ هّلَلَٰ ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط  ا یهْقِدُر    یَهشه   وه
فهِرُحْوا وةِ  وه يَٰ ا    ِبالْحه نْيه ا  الَدُ مه وةُ  وه يَٰ  الْحه
نْيها ةِ  ِف  الَدُ تهاع ن  اََِله  اَْلَِٰخره  مه

27. કાદફરો કહ ેછે કે, આ (નબી ) પર િેના 
પાલનહાર િરફથી કોઈ તનશાની કેમ ન 

ઉિરી ? િમે િેમને જવાબ આપી દો કે 

અલ્લાહ (તનશાનીઓ જાહરે કરી દીિા પછી 
પણ) જેને ગ મરાહ કરવા ઇચ્છે , િેને ગ મરાહ 

કરી દે છે, અને જે િેની િરફ ઝૂકે િેને 

સત્યમાગગ બિાવી દે છે. 

یهُقْوُل  ُنِْزله  لهْو َله   كهفهُرْوا یْنه الَهذِ  وه  عهلهْيهِ  ا
یهة   بَِه     َمِْن  اَٰ ه  اَِنه  قُْل   َره ْن  یُِضَلُ  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه  یَهشه

یهْهِدْی   ْن  اِلهْيهِ  وه هنهابه ۬   مه  ا

28. જે લોકો ઇમાન લાવયા િેમના હૃદય 

અલ્લાહના લઝકરથી શાુંતિ પ્રાપ્િ કરે છે, યાદ 

રાખો ! અલ્લાહના લઝકરમાું જ દદલને શાુંતિ 

મળે છે. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه َنُ  اَٰ تهْطمهى ِ ِ    ِبِذْكرِ  قُلُْوبُُهْم   وه  اّلَلَٰ
ِ  ِبِذْكرِ  اهَله  َنُ  اّلَلَٰ  الُْقلُْوُب   تهْطمهى ِ

29. જે લોકો ઇમાન લાવયા અને જે લોકોએ 

સારા કાયો પણ કયાગ િેમના માટે પ્રસન્નિા છે 

અને ઉત્તમ ઠેકાણ ું. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  لهُهْم  ُطْوبَٰ  الَصَٰ
اَٰب   وهُحْسُن   مه
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30. આવી જ રીિે અમે િમને એવી કોમ 

િરફ મોકલ્યા છે, જેમના પહલેા કેટલીય 

કોમો પસાર થઇ ચ કી, જેથી િમે િે લોકોને િે 

કઈ પઢીને સુંભળાવો, જે અમે િમારી િરફ 

વહી દ્વારા ઉિારી રહ્યા છે, પરુંત   િે લોકો 
રહમાન (અલ્લાહ) નો ઇન્કાર કરી રહ્યા છે, 

િમે િે લોકોને કહી દો કે, મારો પાલનહાર િો 
િે જ છે, જેના તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, િેના 
પર જ મારો ભરોસો છે અને િેની જ િરફ 

મારો ઝૂકાવ છે. 

لِكه  لْنَٰكه  كهذَٰ هْرسه ْ   ا لهْت  قهْد   اَُمهة   ِف   ِمْن  خه
ا   ۡ  اُمهم   قهْبِلهه ُ  لَِتهْتلُوها یْنها   الَهِذْی   عهلههْْیِ  اهْوحه
ْحمَِٰن    یهْكُفُرْونه  وهُهْم  اِلهْيكه   قُْل   ِبالَره
 ْ َبِ َٰهه  َله   ُهوهره َهلُْت  عهلهْيهِ   ُهوه   اََِله  اِل اِلهْيهِ  تهوهك  وه
تهاِب   مه

31. અને જો ક રઆન એવ ું હોિ જેની (વાણી) 
દ્વારા પવગિો ચલાવવામાું આવિા અથવા 
િરિી લાુંબા અંિરને ટ ુંકી કરી દેવામાું આવત ું 
અથવા મિૃકો સાથે વાિાગલાપ કરાવી દેવામાું 
આવિો (િો પણ િેઓ ઇમાન ન લાવિા). 
વાિ એ છે કે દરેક કાયગ અલ્લાહના જ હાથમાું 
છે, િો શ ું ઇમાનવાળાઓને આ વાિ પર 

તવશ્વાસ નથી કે જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છે િો 
દરેક લોકોને સત્ય માગગદશગન આપી દે, કાદફર 

લોકોને િો િેમના ઇન્કારના બદલામાું હુંમેશા 
કોઈને કોઈ સખિ સજા પહોંચિી રહશેે 

અથવા િેમના મકાનોની નજીક આવિી 
રહશેે, ત્યાું સ િી કે નક્કી કરેલ સમય આવી 
જાય, ખરેખર અલ્લાહ િઆલા વચનભુંગ 

નથી કરિો. 

لهوْ  هَنه  وه نًا ا ْت  قُْراَٰ ه هوْ  الِْجبهاُل  ِبهِ  ُسَْیِ  ا
ْت  عه هوْ  اَْلهْرُض  ِبهِ  قَُطِ  بهْل   الْمهْوٰتَٰ    ِبهِ  مه كُلَِ  ا
 ِ ََٰ ِمْيًعا    اَْلهْمرُ  ّلَلِ هفهلهْم   جه  الَهِذیْنه  یهایْـ هِس  ا

ا ُنْو  مه هْن  اَٰ ٓاءُ  لَهوْ   ا ُ  یهشه ی اّلَلَٰ  النَهاسه  لهههده
ِمْيًعا    اُل  وهَله   جه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهزه

 ْ نهُعْوا ِبمها ُتِصْيُُبُ ة   صه هوْ  قهاِرعه  تهُحَلُ  ا
َتَٰ  دهاِرِهْم  َمِْن  قهِریًْبا ه  حه ِ    وهعُْد  یهاِْٰت  اَِنه  اّلَلَٰ
ه  ادهن  یُْخِلُف  َله  اّلَلَٰ  الِْمْيعه
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32. ખરેખર િમારા પહલેાના પયગુંબરોની 
પણ મજાક કરવામાું આવી હિી, અને મેં 
પહલેા પહલેા િો કાફીરોને થોડીક મહિેલ 

આપી હિી, પછી િેમને પકડી લીિા, પછી 
(જોઈ લો) ! મારો અઝાબ કેવો રહ્યો ? 

لهقهدِ    قهْبِلكه  َمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئه  وه
ْذُتُهْم  ثَُمه  كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه  فهاهْملهْيُت   اهخه
هانه  فهكهْيفه   ِعقهاِب  ك

33. શ ું િે અલ્લાહ, જે દરેક વયક્તિની કમાણી 
ઉપર નજર રાખનાર છે, (િે લોકોને સજા 

આપ્યા વગર જ છોડી દેશે?) જ્યારે કે િે 

લોકોએ અલ્લાહના ભાગીદાર ઠેરવી રાખ્યા 
છે, િમે િેમને કહી દો કે િમારા થોડાુંક 

ભાગીદારોના નામ િો લો, અથવા િમે 

અલ્લાહને િે વસ્ત ની જાણ આપી રહ્યા છો, જે 

િરિી પર િો છે પરુંત   િે િેને નથી જાણિો? 

જે કઇ મોઢાુંમાું આવે, બકી રહ્યા છો, વાિ 

ખરેખર એવી છે કે કાદફરો માટે િેમની 
્ ક્તિઓ શણગારી દેવામાું આવી છે, અને 

િેમને સત્ય માગગથી રોકી દેવામાું આવયા છે 

અને જેને અલ્લાહ ગ મરાહ કરી દે, િેને 

દહદાયિ આપનાર કોઈ નથી. 

هفهمهْن  بهْت    ِبمها نهْفس    كَُلِ  عهلَٰ  ُهوهقهٓاى ِم   ا  كهسه
لُْوا عه ِ  وهجه هٓاءه    ّلِلََٰ ك مَُْوُهْم    قُْل   ُشره هْم   سه   ا
ـ ُْونهه   هْم  اَْلهْرِض  ِف  یهْعلهُم  َله  ِبمها ُتنهبَِ اِهر   ا  ِبظه
ْوِل    َمِنه   كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه  ُزیَِنه  بهْل   الْقه

كُْرُهْم  ْوا مه ِن  وهُصَدُ ِبْيِل    عه ْن   الَسه مه   وه
ُ  یَُْضِلِل   ههاد   ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ

34. િેમના માટે દ તનયાના જીવનમાું પણ 

સજા છે અને આલખરિની સજા િો ઘણી જ 

સખિ છે, િેમને અલ્લાહના ગ સ્સાથી 
બચાવનાર કોઈ નથી. 

اب   لهُهْم  وةِ  ِف  عهذه يَٰ نْيها الْحه اُب  الَدُ ذه لهعه  وه
ةِ  َقُ    اَْلَِٰخره ا  اهشه مه ِ  َمِنه  لهُهْم  وه َوهاق    ِمْن  اّلَلَٰ
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35. િે જન્નિના ગ ણોન ું ડરવાવાળાઓને 

વચન આપવામાું આવી રહ્ ું છે, િેની શાન એ 

છે કે િેની નીચેથી નહરેો વહી રહી છે, િેન ું 
ફળ અને િેનો છાુંયડો હુંમેશા રહશેે, આ છે 

ડરવાવાળોન ું પદરણામ અને જેઓ કાદફર છે 

િેમન ું ઠેકાણ ું િો જહન્નમ છે. 

ثهُل  نَهةِ  مه  تهْجِرْی   الْمَُتهُقْونه    ُوعِده  الَهِتْ  الْجه
ا ْن مِ  ُر    تهْحِتهه ا  اَْلهنْهَٰ ا    دهٓاى ِم   اُكُلُهه   َوهِظلَُهه

۬   الَهِذیْنه  ُعْقبه  تِلْكه  ْوا   تَهقه   َوهُعْقبه   ا
 النَهاُر  الْكَِٰفِریْنه 

36. જેમને અમે (આ પહલેા) દકિાબ આપી 
હિી, િેઓ િો આ કીિાબથી ખ શ થાય છે, જે 

િમારી િરફ ઉિારવામાું આવી છે, અને 

િેમનામાું અમ ક જૂથ િેની થોડીક વાિોનો 
ઇન્કાર કરે છે, િમે િેમને કહી દો કે મને િો 
ફતિ એ જ આદેશ આપવામાું આવયો છે કે, હ ું 
અલ્લાહની બુંદગી કર ું અને િેની સાથે કોઈને 

ભાગીદાર ન ઠેરવ ું. હ ું િેની જ િરફ બોલાવી 
રહ્યો છું અને િેની જ િરફ મારે પાછા ફરવાન ું 
છે. 

الَهِذیْنه  ُ  وه ُ تهْيٰنَٰ ُحْونه  لِْكتَٰبه ا اَٰ   ِبمها   یهْفره
ُنِْزله  ِمنه  اِلهْيكه  ا اِب  وه   یَُْنِكرُ  مهْن  اَْلهْحزه
ه     نَهمها   قُْل   بهْعضه هْن  اُِمْرُت  اِ هْعُبده  ا ه  ا  وهَله   اّلَلَٰ
هدُْعْوا اِلهْيهِ   ِبه     اُْشِركه  اِلهْيهِ  ا اَِٰب  وه  مه

37. આવી જ રીિે અમે આ ક રઆનને અરબી 
ભાર્ામાું આદેશરૂપ ેઉિા્ ું છે, હવે આ ઇલ્મ 

પછી, જે િમારી પાસે આવી ગ્ ું છે, જો િમે 

િેમની મનેચ્છાઓન ું અન સરણ ક્ ું, િો 
અલ્લાહ તવરૂદ્ધ િમારી મદદ કરનાર કોઈ 

નહીં મળે અને ન િો કોઈ િમને િેની પકડથી 
બચાવી શકશે. 

لِكه  لْنَٰهُ  وهكهذَٰ هنْزه ِبَيًا    ُحكْمًا ا ره ِن   عه لهى ِ   وه
تَهبهعْ  هْهوهٓاءهُهْم  ته ا ا ا ٓاءهكه  بهْعده مه   ِمنه  جه
ا  الِْعلِْم    ِ  ِمنه  لهكه  مه ِلَ    ِمْن  اّلَلَٰ   َوهَله  َوه
ن   وهاق 
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38. િમારા પહલેા અમે ઘણા જ પયગુંબરોને 

મોકલ્યા, અને અમે િે સૌને પત્ની િથા 
બાળકોવાળા બનાવયા હિા, કોઈ પયગુંબર 

અલ્લાહની પરવાનગી વગર કોઈ તનશાની 
નથી લાવી શકિો, દરેક સમય માટે એક 

દકિાબ છે . 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه لْنها قهْبِلكه  َمِْن  ُرُسًل  ا عه  وهجه
یَهًة    لهُهْم  هْزوهاًجا َوهذَُرِ ا  ا مه هانه  وه ُسْول   ك هْن  لِره  ا
ه  ِ    ِباِذِْن  اََِله  ِباَٰیهة   یَهاِْٰت ل   لِكَُلِ   اّلَلَٰ ِكتهاب   اهجه

 

39. અલ્લાહ જે ઇચ્છે (િેમાુંથી) તમટાવી દે છે 

અને જે ઇચ્છે િેને બાકી રાખે, અને સચોટ 

દકિા િેની જ પાસે છે. 

ُ  یهمُْحوا ا اّلَلَٰ ٓاءُ  مه ۬   یهشه یُْثِبُت   ه     وه   اَُمُ  وهِعْنده
ِب   الِْكتَٰ

40. (હ ેનબી !) જે અઝાબની િમકી અમે 

કાદફરો ને આપી રહ્યા છે, િેનો થોડોક ભાગ 

અમે િમારા જીવનમાું જ બિાવી દઈએ 

અથવા િમારા મતૃ્્  પછી િેમને આઝાબ 

આપીએ, િો િમારા તશરે િો ફતિ પહોચાડી 
દેવ ું છે, દહસાબ લેવાની જવાબદારી િો 
અમારી છે. 

اِْن  ا وه هوْ  نهِعُدُهْم  الَهِذْی  بهْعضه  نُِریهنَهكه  َمه  ا
َهمها نهتهوهفَهیهنَهكه  َٰغُ  عهلهْيكه  فهاِن   وهعهلهیْنها الْبهل
اُب   الِْحسه

41. શ ું િે લોકો નથી જોિા કે અમે (િેમના 
માટ) િરિીને િેના દરેક દકનારા પરથી 
ઘટાડી રહ્યા છીએ, અલ્લાહ જ આદેશ આપે 

છે, જેના તનણગય પર કોઈ બીજ ું તનણગય 

કરવાવાળુું નથી િે નજીકમાું જ દહસાબ લેનાર 

છે. 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها یهره ا اَْلهْرضه  نهاِْٰت  ا   ِمْن  نهْنُقُصهه
ا    افِهه هْطره ُ   ا َقِبه  َله  یهْحكُُم  وهاّلَلَٰ   لُِحكِْمه     ُمعه

ِریْعُ  اِب  وهُهوهسه  الِْحسه
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42. િેમના પહલેાના લોકોએ પણ પોિાની 
ચાલાકીમાું કોઈ કસર છોડી ન હિી, પરુંત   
દરેક ્ ક્તિઓ અલ્લાહની જ છે, જે વયક્તિ જે 

કુંઈ પણ કરી રહ્યો છે અલ્લાહ િેને જાણે છે, 

કાદફરોને નજીકમાું જ ખબર પડી જશે કે 

આલખરિન ું ઘર કોના માટે છે? 

قهْد  كهره  وه  الْمهكْرُ  فهِللََٰهِ  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  مه
ِمْيًعا    ا یهْعلهُم   جه   نهْفس     كَُلُ  تهْكِسُب  مه

يهْعلهُم  ارِ  ُعْقبه   لِمهْن  الُْكَفَٰرُ  وهسه  الَده

43. કાદફરો િમને કહ ેછે કે િમે અલ્લાહના 
પયગુંબર નથી, િમે િેમને જવાબ આપી દો 
કે મારી અને િમારી વચ્ચે અલ્લાહની ગવાહી 
પરૂિી છે અને િે દરેકની જે અલ્લાહની 
દકિાબન ું જ્ઞાન િરાવે છે. 

یهُقْوُل  ًل    لهْسته  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه  قُْل   ُمْرسه
ِ  كهفَٰ  ا ِباّلَلَٰ ِهْيًدٌۢ بهیْنهُكْم    بهْيِنْ  شه ْن   وه مه  وه
ه   ِبن  عِلُْم  ِعْنده  الِْكتَٰ
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ઇબ્રાહીમ ابراهيم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-રૉ. આ દકિાબ અમે િમારી 
િરફ એટલા માટે ઉિારી છે, િમે લોકોને 

અંિકાર માુંથી કાઢી પ્રકાશ િરફ લાવો, 
(અથાગિ) િેમના પાલનહારના આદેશથી 
લોકોને િે માગગ િરફ લાવો, જે જબરદસ્િ 

અને પ્રશુંસાવાળા અલ્લાહનો માગગ છે. 

لْنَٰهُ  ِكتَٰب   آلرَٰ  هنْزه  النَهاسه  لُِتْخِرجه  اِلهْيكه  ا
لُمَِٰت  ِمنه  ۬   اِله  الَظُ بَِِهْم  ِباِذِْن   النَُوِْر     اِلَٰ  ره

اِط  ِزیْزِ  ِصره ِمْيِد   الْعه  الْحه

2. િે અલ્લાહ, જે આકાશો અને િરિીમાું જે 

કઈ પણ છે, િેનો માલલક છે, અને કાદફરો માટે 

સખિ અઝાબની ચેિના છે. 

 ِ ا لهه   الَهِذْی  اّلَلَٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   ِف  وه
وهیْل    اَْلهْرِض    اب   ِمْن  لَِلْكَِٰفِریْنه  وه   عهذه
ِدیِْد    شه

3. જે આલખરિની સરખામણીમાું દ તનયાના 
જીવનને પસુંદ કરે છે અને અલ્લાહના 
માગગથી લોકોને રોકે છે અને િેમાું પોિાની 
ઈચ્છા પ્રમાણે ટીકા કરવાન ું શોિે છે, આ જ 

લોકો છેલ્લી કક્ષાની ગ મરાહીમાું છે. 

وةه  یهْستهِحبَُْونه  لَهِذیْنه  يَٰ نْيها الْحه  عهله  الَدُ
ةِ  ْونه  اَْلَِٰخره یهُصَدُ ْن  وه ِبْيِل  عه ِ  سه   اّلَلَٰ
ا یهْبُغْونههه َٰٓى ِكه   ِعوهًجا    وه َٰل    ِفْ  اُول ل بهِعْيد   ضه

 

4. અને અમે જે પયગુંબરો પણ મોકલ્યાિ, 

િેણે પોિાની કોમની ભાર્ામાું જ આદેશો 
આપ્યા, જેથી િે પયગુંબર િે લોકો માટે સરેક 

વાિ સ્પટટ રીિે વણગન કરી શકે, હવે અલ્લાહ 

જેને ઇચ્છે િેને ગ મરાહ કરી દે અને જેને ઇચ્છે 

િેને સત્યમાગગ બિાવે છે, અને િે દરેક 

તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

ا   مه لْنها وه هْرسه اِن  اََِله  َرهُسْول   ِمْن  ا  قهْوِمه   ِبِلسه
ه  ُ  فهُيِضَلُ   لهُهْم     لِیُبهَيِ ٓاءُ  مهْن  اّلَلَٰ   یَهشه
یهْهِدْی  ْن  وه ٓاُء    مه ِزیْزُ   یَهشه ِكْيُم  وهُهوهالْعه الْحه
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5. અને અમે મસૂાને મ અત્જઝહ લઇ મોકલ્યા 
(અને કહ્ ું) કે ત ું પોિાની કોમને અંિકાર 

માુંથી કાઢી પ્રકાશ િરફ બોલાવો, અને િેમને 

અલ્લાહના (અઝાબ તવશે) યાદ જણાવો,, 
િેમાું દરેક િીરજ રાખનાર અને આભાર 

વયકિ કરનાર માટે તનશાનીઓ છે. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه هْن  ِباَٰیَِٰتنها   ُمْوسَٰ  ا هْخِرْج  ا  ا
لُمَِٰت  ِمنه  قهْومهكه  ۬   اِله  الَظُ ْرُهْم   النَُوِْر   َكِ  وهذه
ِ    ِباهیََٰىِم  لِكه  ِفْ  اَِنه   اّلَلَٰ َٰیَٰت   ذَٰ َُلِ  َله بَهار   لَِك   صه
كُوْر    شه

6. અને (યાદ કરો) જ્યારે મસૂાએ પોિાની 
કોમને કહ્ ું કે, અલ્લાહના િે ઉપકારો યાદ 

કરો જે િેણે િમારા પર કયાગ છે, જ્યારે િેણે 
િમને દફરઔનના લોકોથી છટકારો આપ્યો જે 

િમને ઘણી િકલીફ આપિા હિા, િમારા 
બાળકોને કિલ કરી દેિા અને િમારી 
બાળકીઓને જીતવિ છોડી દેિા હિા, િેમાું 
િમારા પાલનહાર િરફથી િમારા પર ઘણી 
કદઠન કસોટી હિી. 

اِذْ  ُكُرْوا  لِقهْوِمهِ  ُمْوسَٰ  قهاله  وه ِ  نِْعمهةه  اذْ  اّلَلَٰ
ىكُْم  اِذْ  عهلهْيُكْم  هنْجَٰ ِل  َمِْن  ا ْونه  اَٰ   فِْرعه

اِب  ُسْوٓءه  یهُسْوُمْونهُكْم  ذه بَُِحْونه  الْعه یُذه   وه
هبْنهٓاءهُكْم  یهْستهْحُيْونه  ا ُكْم    وه ٓاءه ِفْ   نِسه  وه
لِكُْم  ء   ذَٰ بَُِكْم  َمِْن  بهاَله ن  َره ِظْيم   عه

7. અને જ્યારે િમારા પાલનહારે િમને 

જણાવી દીધ ું હત ું કે જો િમે શ કર (આભાર) 

કરશો િો ખરેખર હ ું િમને વધ  આપીશ અને 

જો િમે શ કર નદહ કરો િો ખરેખર મારો 
અઝાબ પણ ઘણો સખિ છે. 

اِذْ  بَُُكْم  تهاهذَهنه  وه ْن  ره كهْرُتْم  لهى ِ نَهُكْم  شه هِزیْده  َله
ْن  لهى ِ اِبْ  اَِنه  كهفهْرُتْم  وه ِدیْد   عهذه  لهشه

8. અને મસૂાએ િમને કહ્ ું કે જો િમે બિા 
અને િરિીના દરેક લોકો ક ફર કરશો, િો 
પણ અલ્લાહ (િમારા બિાથી) બેતનયાઝ 

(તનરપેક્ષ) અને પ્રશુંસાવાળો છે. 

ا اِْن  ُمْوسَٰ   وهقهاله  هنُْتْم  تهْكُفُرْو  مهْن  ا   ِف  وه
ِمْيًعا    اَْلهْرِض  ه  فهاَِنه   جه ِنَ   اّلَلَٰ ِمْيد   لهغه  حه
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9. શ ું િમારી પાસે િમારા કરિા પહલેાના 
લોકોની ખબર નથી આવી ? એટલે કે નહૂ, 

આદ અને ર્મદૂની કોમની અને િેમના પછી 
આવનારા લોકોની, જેમને અલ્લાહ તસવાય 

કોઈ નથી જાણત , િેમની પાસે િેમના 
પયગુંબર સ્પટટ પ રાવા લઇને આવયા, પરુંત   
િેમણે પોિાના હાથ પોિાના મોઢામાું દબાવી 
દીિા અને સ્પટટ કહી દીધ ું કે જે કુંઈ િમે 

લઇનેઆવયા છો અમે િેનો ઇન્કાર કરીએ 

છીએ અને જે વસ્ત  િરફ િમે અમને બોલાવી 
રહ્યા છો અમને િો એવી શુંકમાું પડેલા છે, 

જેણે અમને બેચેન કરી દીિા છે. 

هلهْم    قهْوِم  قهْبِلُكْم  ِمْن  الَهِذیْنه  نهبهُؤا یهاْتِكُْم  ا
۬   َوهعهاد   نُْوح    ۬ همُْوده ۛ الَهِذیْنه   َوهث ْ  وه   ۬  بهْعِدِهْم ۛ  ِمنٌۢ
ُ    اََِله  یهْعلهمُُهْم  َله  ْتُهْم   اّلَلَٰ ٓاءه   ُرُسلُُهْم  جه

ِت  ا ِبالْبهیَِنَٰ دَُْو  هیِْدیهُهْم  فهره ْ   ا هفْوهاِهِهْم  ِف   ا
ا قهالُْو  نَها ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمها   كهفهْرنها اِنَها وه اِ  لهِفْ  وه
َك    ُمِریْب   اِلهْيهِ  تهْدُعْونهنها   َمِمَها شه

10. િેમના પયગુંબરોએ િેમને કહ્ ું કે, શ ું િે 

અલ્લાહ તવશે િમને શુંકા છે, જે આકાશો અને 

િરિીને બનાવનાર છે? િે િો િમને એટલા 
માટે બોલાવી રહ્યો છે કે િે િમારા બિા ગ ના 
માફ કરી દે અને એક નક્કી કરેલ સમય સ િી 
િમને મહિેલ આપે. િેઓ કહવેા લાગ્યા, 
િમે િો અમારી જેમ જ ઇન્સાન છો, િમે એવ ું 
ઇચ્છો છો કે અમને િે માબદૂોથી રોકી દો 
જેમની બુંદગી અમારા પવૂગજો કરિા હિાું, 
સાર ું િો અમારી સામે કોઈ સ્પટટ તનશાની 
લાવો. 

هِف  ُرُسلُُهْم  قهالهْت  ِ  ا َك   اّلَلَٰ  فهاِطرِ  شه
وَِٰت  مَٰ  لِيهْغِفره  یهْدُعْوُكْم   وهاَْلهْرِض    الَسه
ره  ذُنُْوِبكُْم  َمِْن  لهُكْم  یُؤهَخِ ل   اِلَٰ   ُكْم وه   اهجه
َمً    ا  َمُسه هنُْتْم  اِْن  قهالُْو  ر   اََِله  ا ا    بهشه   َمِثْلُنه

هْن  ُتِریُْدْونه  ْونها ا مَها تهُصَدُ هانه  عه   یهْعُبُد  ك
بهٓاُؤنها ن   فهاْتُْونها اَٰ ِبْي   ِبُسلْطَٰ  َمُ
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11. િેમના પયગુંબરોએ િેમને કહ્ ું કે આ િો 
સાચ ું છે કે અમે િમારી જેમ જ ઇન્સાન છે, 

પરુંત   અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓ 

માુંથી જેના પર ઇચ્છે છે, પોિાની કૃપા કરે છે. 

અલ્લાહના આદેશ વગર અમારી શક્તિ નથી 
કે અમે કોઈ તનશાની િમારી સામે લાવી 
બિાવીએ અને ઇમાનવાળાઓએ ફતિ 

અલ્લાહ િઆલા પર જ ભરોસો કરવો 
જોઇએ. 

ر   ََله اِ  نَهْحُن  اِْن  ُرُسلُُهْم  لهُهْم  قهالهْت    بهشه
َِٰكَنه  َمِثْلُُكْم  ل ه  وه ْن  عهلَٰ  یهمَُنُ  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه  یَهشه
ا  ِعبهاِده     ِمْن  مه هانه  وه هْن  لهنها   ك   نَهاْتِيهُكْم  ا

ن   ِ    ِباِذِْن  اََِله  ِبُسلْطَٰ ِ  وهعهله   اّلَلَٰ   اّلَلَٰ
َهِل   الْمُْؤِمُنْونه  فهلْیهتهوهك

12. છેવટે શ ું કારણ છે કે અમે અલ્લાહ 

િઆલા પર ભરોસો ન કરીએ, જ્યારે કે િેણે 
જ અમને સત્ય માગગ બિાવયો છે, અલ્લાહના 
સોગુંદ, જે િકલીફ િમે અમને આપશો, અમે 

િેના પર િીરજ રાખીશ ું, ભરોસો 
કરનારાઓએ અલ્લાહ પર જ ભરોસો કરવો 
જોઇએ. 

ا مه هََله  لهنها   وه َهله  ا ِ  عهله  نهتهوهك ىنها وهقهْد  اّلَلَٰ  ههدَٰ
لهنه   ُسُبلهنها    َنه وه ا   عهلَٰ  ْصَِبه   وهعهله   اَٰذهیُْتمُْونها    مه
 ِ َهِل  اّلَلَٰ ن  فهلْیهتهوهك  الْمُتهوهكَِلُْونه

13. કાદફરોએ પોિાના પયગુંબરોને કહ્ ું કે, 

અમે િમને શહરે માુંથી કાઢી મકૂીશ ું, અથવા 
િમે ફરીથી અમારા િમગનો સ્વીકાર કરી લો, 
િો િેમના પાલનહારે િેમની િરફ વહી 
મોકલી કે અમે િે જાલલમ લોકોને નટટ કરી 
દઇશ ું. 

 لُِرُسِلِهْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
نَهُكْم  هْرِضنها   َمِْن  لهُنْخِرجه هوْ  ا   ِفْ  لهتهُعْودَُنه   ا

ا    ْ  فهاهْوحَٰ    ِملَهتِنه بَُُهْم  اِلههْْیِ  لهُنْهِلكهَنه  ره
لِِمْيه    الَظَٰ

14. અને િેમના પછી અમે િમને આ િરિી 
પર વસાવીશ ું, આ (ઇનામ) છે િેમના માટે, જે 

મારી સામે (જવાબ આપવાથી) ઊભા 
રહવેાનો ડર રાખે. અને મારી ચેિવણીથી 
ડરિો રહ.ે 

لهنُْسِكنهنَهُكُم  ْ  اَْلهْرضه  وه  بهْعِدِهْم    ِمنٌۢ
لِكه  افه   لِمهْن  ذَٰ افه  مهقهاِمْ  خه  وهِعْيِد  وهخه
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15. પયગુંબરોએ તવજયની દ આ માુંગી હિી 
અને (િેના કારણે) દરેક તવદ્રોહી, દ શ્મન 

તનરાશ થઇ ગયા. 

ابه  وهاْستهْفتهُحْوا بَهار   كَُلُ  وهخه ِنْيد    جه  عه

16. ત્યારબાદ (િેમના માટે) જહન્નમ હશે, 

અને પીવા માટે િેમને પરૂન ું પાણી 
પીવડાવવામાું આવશે. 

ٓاى ِه   َمِْن  نَهُم  َوهره هه یُْسقَٰ  جه   َمهٓاء   ِمْن  وه
ِدیْد     صه

17. જેને મ શ્કેલીથી ઘ ુંટડો ઘ ુંટડો પીશે, િો 
પણ એને ગળે ઉિારી નહીં શકે અને િેને 

દરેક બાજ થી મતૃ્્  દેખાશે, પરુંત   િે મતૃ્્  નહીં 
પામે, ત્યાર પછી પણ િેના માટે સખિ 

અઝાબ હશે. 

ُعه   َره یهاْتِْيهِ  یُِسْيُغه   یهكهادُ  وهَله  یَهتهجه  الْمهْوُت  وه
ا كَُلِ  ِمْن  مه كهان  َوه ت    هُ  مه ِبمهَيِ ِمْن   وه ٓاى ِه   وه  َوهره

اب    غهِلْيظ   عهذه

18. જે લોકોએ પોિાના પાલનહારનો ઇન્કાર 

કયો, િેમના કાયોન ું ઉદાહરણ િે રાખ જેવ ું છે, 

જેને ભયુંકર વાવાઝોડાએ ઉડાવી દીધ ું હોય, 

િે લોકો પોિે કરેલા કાયો માુંથી કઈ પણ 

ફાયદો ઉઠાવી નદહ શકે. આ જ દૂરની 
ગ મરાહી છે. 

ثهُل  بَِِهْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  مه هْعمهالُُهْم  ِبره   ا
ادِ  مه ْت  كهره یُْح  ِبهِ  ْشتهَده  عهاِصف     یهْوم   ِفْ  الَرِ

ُبْوا ِممَها یهْقِدُرْونه  َله  ء     عهلَٰ  كهسه ْ لِكه   َشه   ذَٰ
َُٰل  ل  الْبهِعْيُد  ُهوهالَضه

19. શ ું િમે નથી જો્ ું કે અલ્લાહ િઆલાએ 

આકાશો અને િરિીને ઉત્તમ વયવસ્થા સાથે 

બનાવયા? જો િે ઇચ્છે િો િમને બિાને નટટ 

કરી દે અને (િમારી જગ્યા પર) નવ ું સર્જન 

લાવી દે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا لهقه  اّلَلَٰ وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
َقِ    ْ  اِْن   ِبالْحه ا یهاِْت  یُْذِهْبُكْم  یَهشه لْق   وه  ِبخه
ِدیْد     جه

20. અલ્લાહ માટે આ કાયગ સહજે પણ અશક્ય 

નથી. 
ا مه لِكه  َوه ِ  عهله  ذَٰ ِزیْز   اّلَلَٰ  ِبعه
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21. અને જ્યારે આ લોકો અલ્લાહની સમક્ષ 

હાજર થશે િો િે સમયે અશતિ લોકો 
અહુંકારીઓને કહશેે, અમે િો (દ તનયામાું) 
િમારી પાછળ લાગેલા હિા, હવે )બિાવો 
આજે) િમે અમને અલ્લાહના અઝાબથી 
બચાવવા માટે કઈ કામમાું આવી શકો છો? 

જો અલ્લાહ અમને દહદાયિ આપિો િો અમે 

પણ િમને દહદાયિ િરફ જ માગગદશગન 

આપિા, હવે િો અમારા પર અફસોસ કરો 
અથવા િૈયગ રાખો, બને્ન સરખ ું છે, આપણા 
માટે કોઈ છૂટકારો નથી. 

ُزْوا بهره ِ  وه ِمْيًعا ّلِلََٰ ُٓؤا فهقهاله  جه فَٰ عه  لِلَهِذیْنه  الَضُ
ااْستهكْ  ْو  ُ ْل  تهبهًعا لهُكْم  ُكنَها اِنَها َبه هنُْتْم  فههه  ا
ْغُنْونه  نَها َمُ اِب  ِمْن  عه ِ  عهذه ء     ِمْن  اّلَلَٰ ْ   َشه
ىنها لهوْ  قهالُْوا ُ  ههدَٰ ُكْم     اّلَلَٰ یْنَٰ ده وهٓاء    لههه   سه
ِزْعنها   عهلهیْنها   هجه هْم  ا نها ا ْ َبه ا صه  ِمْن  لهنها مه

ن   َمهِحْيص 

22. જ્યારે દરેક કમોનો ફેંસલો કરી દેવામાું 
આવશે િો શેિાન કહશેે કે અલ્લાહએ િો 
િમને સાચ ું વચન આપ્્ ું હત ું અને િે સાચો 
હિો, અને મેં પણ િમને વચન આપ્્ ું હત ું , 
જેન ું મેં વચનભુંગ ક્ ું, માર ું િમારા પર કોઈ 

દબાણ હત ું જ નહીં, હાું મે િમને પોકાયાગ અને 

િમે મારી વાિોને માની લીિી, િમે મારા પર 

આરોપ ન લગાવો, પરુંત   પોિે પોિાને જ 

દોર્ી માની લો, (આજ) ન હ ું િમારી ફદરયાદ 

સાુંભળી શક ું છું અને ન િો િમે મારી, આ 

પહલેા િમે લોકો મને અલ્લાહ સાથે 

ભાગીદાર ઠહરેાવિા રહ્યા,હ ું િો િેનો ઇન્કાર 

કર ું છું, આવા જાલલમ લોકો માટે સખિ 

અઝાબ છે. 

ُن  وهقهاله  ْيطَٰ ه  اَِنه  اَْلهْمرُ  قُِضه  لهمَها  الَشه  اّلَلَٰ
ُكْم  َقِ  وهعْده  وهعهده وهعهْدتَُُكْم  الْحه  وه

ا  فهاهْخلهْفُتُكْم    مه هانه  وه   َمِْن  عهلهْيُكْم  ِله  ك
ن   هْن  اََِله   ُسلْطَٰ ْوُتُكْم  ا ْبُتْم  دهعه  ِلْ    فهاْستهجه
ا تهلُْوُمْوِنْ  فهله  لُْوُمْو  كُْم    وه هنُْفسه ا    ا هنها مه   ا

ا   ِبمُْصِرِخُكْم  مه هنُْتْم  وه ْ   ِبمُْصِرِخَه    ا  اَِنِ
ْكُتمُْوِن  ِبمها   كهفهْرُت  هْشره   اَِنه   قهْبُل    ِمْن  ا
لِِمْيه  اب   لهُهْم  الَظَٰ هلِْيم   عهذه  ا
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23. જે લોકો ઇમાન લાવયા અને સત્કાયો કયાગ 
િેમને િે જન્નિોમાું પ્રવેશ આપવામાું આવશે, 

જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જ્યાું િેઓ 

પોિાના પાલનહારના આદેશથી હુંમેશા રહશેે, 

જ્યાું િેમન ું સ્વાગિ “સલામ” સાથે કરવામાું 
આવશે. 

اُدِْخله  ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
نََٰت   ا ِمْن  تهْجِرْی  جه رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ  خَٰ
ا بَِِهْم    اِذِْن بِ  فِْيهه ْ   ره ا تهِحَيههَُتُ َٰم   فِْيهه ل  سه

24. શ ું િમે જોિા નથી કે અલ્લાહ િઆલાએ 

કલલમએ િશ્ર્ય્યબહ (િોહીદ) ન ું શે્રટઠ ઉદાહરણ 

કઈ રીિે વણગન ક્ ું છે? એક પતવત્ર વકૃ્ષ વડે 

જેન ું મળૂ્્ ું મજબિૂ છે અને જેની ડાળીઓ 

આકાશો સાથે વાિચીિ કરી રહી હોય. 

هلهْم  به  ْيفه كه  تهره  ا ره ُ  ضه هلِمهةً  مهثهًل  اّلَلَٰ یَِبهةً  ك   طه
ة   ره جه یَِبهة   كهشه ا طه ا اهْصلُهه هاِبت  َوهفهْرُعهه   ِف  ث
مهٓاِء    الَسه

25. જે પોિાના પાલનહારના આદેશથી દરેક 

સમયે પોિાન ું ફળ ઉપજાવે છે અને અલ્લાહ 

િઆલા લોકોની સામે એટલા માટે 

ઉદાહરણન ું વણગન કરી રહ્યો છે જેથી િેઓ 

તશખામણ પ્રાપ્િ કરે. 

  ْ ا ُتْؤِٰت ا    ِباِذِْن  ِحْي    كَُله   اُكُلههه بَِهه یهْضِرُب   ره  وه
 ُ لَهُهْم  لِلنَهاِس  اَْلهْمثهاله  اّلَلَٰ َكهُرْونه  لهعه یهتهذه

 

26. અને અપતવત્ર વાિન ું ઉદાહરણ ખરાબ 

વકૃ્ષ જેવ ું છે, જે િરિી માુંથી ઉપરથી જ 

ઉખાડી દેવામાું આવ્ ું હોય, િેને કુંઈ 

મજબિૂાઇ નથી. 

ثهُل  مه هلِمهة   وه ِبیْثهة   ك ة   خه ره جه ِبیْثهةِ  كهشه   خه
ا اَْلهْرِض  فهْوِق  ِمْن  ْجتُثَهْت  ا مه ار   ِمْن  لههه قهره

 

27. ઇમાનવાળાઓને અલ્લાહ િઆલા સાચી 
વાિ સાથે દ તનયામાું જકડી રાખે છે અને 

આખેરિમાું પણ જકડી રાખશે, જે જાલલમ છે, 

અલ્લાહ િેને ગ મરાહ કરી દે છે, અને અલ્લાહ 

િે જ કરે છે, જેની ઈચ્છા કરે છે. 

ُت  ُ  یُثهبَِ ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه  الثَهاِبِت  ِبالْقهْوِل  اَٰ
وةِ  ِف  يَٰ نْيها الْحه ِف  الَدُ ةِ    وه یُِضَلُ   اَْلَِٰخره  وه
 ُ ۬   اّلَلَٰ لِِمْيه   ُل   الَظَٰ یهْفعه ُ  وه ا اّلَلَٰ ٓاُءن  مه  یهشه
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28. શ ું િમે િે લોકોની દશા િરફ ન જો્ ું જે 

લોકોએ અલ્લાહની નેઅમિ (ઈમાન)ને ક ફ્ર 

વડે બદલી નાખી, અને પોિાની કોમને 

તવનાશકના ઘરમાું ઉિારી દીિા. 

هلهْم  لُْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا ِ  نِْعمهته  بهَده ُكْفًرا  اّلَلَٰ
لَُْوا ُهْم  َوهاهحه  الْبهوهاِر   دهاره  قهْومه

29. એટલે કે જહન્નમમાું-જેમાું આ સૌ જશે, જે 

ઘણ ું જ ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

نَهمه    هه ا     جه ِبْئسه   یهْصلهْونههه اُر  وه  الْقهره

30. િેમણે અલ્લાહના કેટલાય ભાગીદાર 

બનાવી લીિા, જેથી લોકોને અલ્લાહના 
માગગથી હટાવી દે, િમે કહી દો કે ભલે મજા 

કરી લો, િમાર ું છેલ્લ ું ઠેકાણ ું િો જહન્નમ જ છે. 

لُْوا عه ِ  وهجه ادًا ّلِلََٰ هنْده ْن  لَُِيِضلَُْوا ا ِبْيلِه      عه   سه
ُكْم  فهاَِنه  تهمهَتهُعْوا قُْل  ِصْْیه  النَهاِر  اِله  مه

31. (હ ેનબી!) મારા ઇમાનવાળા બુંદાઓને 

કહી દો કે િેઓ નમાઝ કાયમ કરે અને જે કુંઈ 

પણ અમે િેઓને આપી રાખ્્ ું છે િેમાુંથી 
થોડ ુંક પણ છપી રીિે અથવા જાહરેમાું દાન 

કરિા રહ,ે એ પહલેા કે િે દદવસ આવી 
પહોંચે જેમાું ન િો લે-વેચ થશે અને ન િો 
તમત્રિા કામમાું આવશે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  لَِِعبهاِدیه  قُْل  مه َٰوةه  یُِقْيمُوا اَٰ ل  الَصه
یُْنِفُقْوا ْ  ِممَها وه ُ زهقْٰنَٰ نِيهةً  ره   َمِْن  ِسًرا َوهعهله
هْن  قهْبِل  ه  ا َٰل   وهَله  فِْيهِ  بهْيع   ََله  یهْوم   یَهاِْٰت ِخل
 

32. અલ્લાહ િે છે, જેણે આકાશો અને 

િરિીન ું સર્જન ક્ ું અને આકાશો માુંથી 
વરસાદ વરસાવી િેના દ્વારા િમારી રોજી 

માટે ફળ ઉપજાવયા અને હોડીઓને િમારા 
વશમાું કરી દીિી છે, જે સમ દ્રોમાું િેના 
આદેશથી ચાલ ેછે, િેણે જ નહરેોને પણ 

િમારી હઠેળ કરી દીિી છે. 

 ُ هّلَلَٰ لهقه  الَهِذْی  ا وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
له  هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه جه  مهٓاءً  الَسه   ِمنه  ِبه   فهاهْخره
ِت  ره   لَهُكْم    ِرْزقًا الثَهمهرَٰ َخه   الُْفلْكه  لهُكُم  وهسه
ره   ِباهْمِره     الْبهْحرِ  ِف  لِتهْجِریه  َخه   لهُكُم  وهسه
ره    اَْلهنْهَٰ
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33. િેણે જ િમારા માટે સયૂગ અને ચુંદ્રને કામે 

લગાડેલા છે, કે સિિ ચાલી રહ્યા છે. િથા 
રાિ અને દદવસને પણ િમારા કામ પર 

લગાડેલ છે. 

ره  َخه مْسه  لهُكُم  وهسه الْقهمهره  الَشه   دهٓاى ِبهْيِ    وه
ره  َخه اره   الَهْيله  لهُكُم  وهسه  وهالنَههه

34. િેણે જ િમારી ઇચ્છા પ્રમાણેની દરેક 

વસ્ત  આપી રાખી છે, જો િમે અલ્લાહની 
નેઅમિો ગણવા ઇચ્છો િો ક્યારેય િેનો 
દહસાબ નદહ કરી શકો, તન:શુંક માનવી ઘણો 
જ અન્યાયી અને કૃિઘ્ની છે. 

ىكُْم  تَٰ اَٰ ا كَُلِ  َمِْن  وه هلُْتمُْوهُ    مه ا اِْن   سه ْوا وه  تهُعَدُ
ِ  نِْعمهته  انه  اَِنه   ُتْحُصْوهها    َله  اّلَلَٰ   اَْلِنْسه
لُْوم   ن  لهظه َفهار   كه

35. અને યાદ કરો) જ્યારે ઇબ્રાહીમે દ આ કરી 
હિી, હ ેમારા પાલનહાર ! આ શહરેને 

શાુંતિપણૂગ બનાવી દે િથા મને અને મારા 
સુંિાનને મતૂિિપજૂાથી બચાવી લે. 

اِذْ  ِهْيُم  قهاله  وه َبِ  اِبْرَٰ ْل  ره ا اْجعه ذه  الْبهلهده  هَٰ
ِمًنا  بهِنَه  َوهاْجنُْبِنْ اَٰ هْن  وه  نَهْعُبده  ا

 اَْلهْصنهامه  

36. હ ેમારા પાલનહાર ! િેઓએ ઘણા 
લોકોને સત્ય માગગથી ગ મરાહ કરી દીિા, બસ 

! જેણે માર ું અન સરણ ક્ ું િે મારો (સાથી) છે 

અને જે મારી અવજ્ઞા કરે, િો ત ું ઘણો જ માફ 

કરનાર અને દયાળુ છે. 

َبِ  نَهُهَنه  ره هْضله  اِ ا ْله ا ِثْْیً   النَهاِس    َمِنه  كه
ِنْ  فهمهْن  َهه   تهِبعه ْ    فهاِن مهْن   ِمَنِ اِنْ  وه صه  عه
ُفوْر   فهاِنَهكه   َرهِحْيم   غه

37. હ ેમારા પાલનહાર ! મેં મારા અમ ક 

સુંિાનને આ વેરાન અને જ્યાું કોઈ ખેિી પણ 

નથી, એવી િરિી પર િારા પતવત્ર ઘર પાસે 

છોડયા છે, હ ેમારા પાલનહાર ! આ એટલા 
માટે કે િેઓ નમાઝ કાયમ કરે, બસ ! ત ું 
કેટલાક લોકોના હૃદયોને િેમની િરફ ઝૂકાવી 
દે અને િેમને ફળોની રોજી આપ, જેથી િે 

લોકો આભાર વયતિ કરે. 

بَهنها   ْ   ره یَهِتْ  ِمْن  اهْسكهْنُت  اَِنِ ْْیِ  ِبوهاد   ذَُرِ  ذِْی  غه
ِم    بهیِْتكه  ِعْنده  زهْرع   َره بَهنها  الْمُحه   لُِيِقْيمُوا ره

َٰوةه  ل ْل  الَصه ةً  فهاْجعه ده هفْى ِ  تهْهوِْی   النَهاِس  َمِنه  ا
 ْ اْرُزقُْهْم  اِلههْْیِ ِت  َمِنه  وه لَهُهْم  الثَهمهرَٰ   لهعه

 یهْشكُُرْونه 
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38. હ ેમારા પાલનહાર ! જે કઇ અમે 

છપાવીએ છીએ અને જે કઈ અમે જાહરે 

કરીએ છીએ િેને ત ું ખબૂ સારી રીિે જાણે છે , 

િરિી અને આકાશની કોઈ વસ્ત  અલ્લાહથી 
છપી નથી. 

بَهنها   ا تهْعلهُم  اِنَهكه  ره ا نُْخِفْ  مه مه ا  نُْعِلُ    وه مه  وه
ِ  عهله  یهْخفَٰ  ء   ِمْن  اّلَلَٰ ْ   ِف  وهَله  اَْلهْرِض  ِف  َشه

مهٓاِء   الَسه

39. િે અલ્લાહનો આભાર, જેણે મને આ 

વદૃ્ધાવસ્થામાું ઇસ્માઇલ અને ઇસ્હાક આપ્યા, 
ખરેખર મારો પાલનહાર દ આ સાભળે છે, 

مُْد  هلْحه ِ  ا ِ  عهله  ِلْ  وهههبه  الَهِذْی  ّلِلََٰ  الِْكَبه
قه    اِْسمَِٰعْيله  ْ  اَِنه   وهاِْسحَٰ َبِ ِمْيعُ  ره   لهسه
عهٓاِء   الَدُ

40. હ ેમારા પાલનહાર ! મને નમાઝ કાયમ 

કરનારો બનાવ અને મારા સુંિાનને પણ, હ ે

મારા પાલનહાર ! મારી દ આ કબલૂ કર. 

َبِ  لِْنْ  ره َٰوةِ  ُمِقْيمه  اْجعه ل ِمْن  الَصه ۬   وه یَهِتْ    ذَُرِ
بَهنها  دُعهٓاِء   وهتهقهبَهْل  ره

41. હ ેમારા પાલનહાર ! મને, મારા 
માિાતપિાને અને દરેક મોતમનોને િે દદવસે 

માફ કરી દે, જે દદવસે દહસાબ લેવામાું 
આવશે. 

بَهنها لِوهالِده  ِلْ  اْغِفرْ  ره لِلْمُْؤِمِنْيه  َیه وه   یهْومه  وه
اُبن  یهُقْوُم   الِْحسه

42. (મોતમનો) આવ ું ક્યારેય ન તવચારશો કે 

જાલલમ જે કઈ પણ કરે છે અલ્લાહ િેમનાથી 
અજાણ છે, િેણે િો િેઓને િે દદવસ સ િી 
મહિેલ આપી છે, જે દદવસે આંખો ફાટેલી રહી 
જશે. 

َه  وهَله  به ه  تهْحسه مَها غهافًِل  اّلَلَٰ  ُل یهْعمه  عه
  ۬ لِمُْونه   نَهمها  الَظَٰ ُرُهْم  اِ ُص  لِيهْوم   یُؤهَخِ  تهْشخه

اُر   فِْيهِ   اَْلهبْصه

43. િે પોિાના માથાને ઉપર ઉઠાવી ભાગ-

દોડ કરી રહ્યા હશે, િેઓ પોિાના િરફ પણ 

નહીં જ એ અને િેમના હૃદયો (ગભરાટના 
કારણે) ભટકી રહ્યા હશે. 

  یهْرتهَدُ  َله  ُرُءْوِسِهْم  ُمْقِنِعْ  ُمْهِطِعْيه 
 ْ ْرفُُهْم    اِلههْْیِ ُتُهْم   طه هفْـ ِده ا  ههوهٓاء    وه
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44. (હ ેનબી !) લોકોને િે દદવસથી સચેિ 

કરી દો, જ્યારે િેમની પાસે અઝાબ આવી 
પહોંચશે અને િે દદવસે જાલલમ કહશેે કે હ ે

અમારા પાલનહાર ! અમને થોડાુંક સમયની 
મહિેલ આપ જેથી અમે િારી વાિન ું 
અન સરણ કરી લઇએ અને િારા પયગુંબરોન ું 
પણ અન સરણ કરવા લાગીએ. (અલ્લાહ 

િઆલા િેઓને જવાબ આપશે) શ ું િમે િે જ 

લોકો છો, જેઓ આ પહલેા કસમો ખાિા હિા 
કે અમને નટટિા ક્યારેય સ્પશગ નદહ કરે? 

هنِْذرِ  ا ُ  یهْومه   النَهاسه  وه اُب  یهاْتهِْْیِ ذه   الْعه
بَهنها   لهمُْواظه  الَهِذیْنه  فهيهُقْوُل  ْرنها   ره هَخِ ل   اِلَٰ   ا  اهجه
نهتَهِبِع  دهْعوهتهكه  نَُِجْب   قهِریْب     ُسله    وه   الَرُ
لهْم  هوه ا ا مُْتْم  تهُكْونُْو  هقْسه ا قهْبُل  َمِْن  ا  لهُكْم  مه
 زهوهال    َمِْن 

45. જો કે િમે એવા લોકોની વસ્િીમાું રહિેા 
હિા, જે લોકોએ પોિાના પર જ લમ કયો 
હિો, અને િમને સ્પટટ કહી દેવામાું આવ્ ું 
હત ું કે અમે િે લોકોની કેવી દશા કરી હિી, 
અને િમારા માટે અમે િેમના ઉદાહરણ પણ 

વણગન કરી દીિા હિા. 

كهنُْتْم  ِكِن  ِفْ  َوهسه ا الَهِذیْنه  مهسَٰ لهمُْو   ظه
ُهْم  ه  اهنُْفسه تهبهَيه لْنها كهْيفه  لهُكْم  وه  ِبِهْم  فهعه
بْنها ره  اَْلهْمثهاله  ُم لهكُ  وهضه

46. આ લોકોએ (સત્યની તવર દ્ધ) ઘણી 
્ ક્તિઓ કરી અને અલ્લાહને િેમની દરેક 

્ ક્તિઓન ું જ્ઞાન છે અને િેમની ્ ક્તિઓ 

એટલી ખિરનાક રહિેી કે િેનાથી પવગિો 
પણ પોિાની જગ્યા પરથી ખસી જાય. 

قهْد  كهُرْوا وه ُهْم  مه كْره ِ  وهِعْنده  مه كُْرُهْم    اّلَلَٰ   مه
اِْن  هانه  وه كُْرُهْم  ك الِْجبهاُل  ِمْنهُ  لِتهُزْوله  مه
 

47. (હ ેનબી !) િમે ક્યારેય એવો તવચાર ન 

કરશો કે અલ્લાહ પોિાના પયગુંબરો સાથે 

વચનભુંગ કરશે, અલ્લાહ ઘણો જ તવજયી 
અને બદલો લેવાવાળો છે. 

َه  فهله  به ه  تهْحسه  اَِنه   ُرُسلهه     وهعِْده   ُمْخِلفه  اّلَلَٰ
ه  ِزیْز   اّلَلَٰ نِْتقهام    ذُو عه  ا
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48. જે દદવસે િરિી અને આકાશ બદલી 
નાખવામાું આવશે અને દરેક લોકો ફકિ એક, 

તવજયી અલ્લાહ સમક્ષ ઊભા હશે. 

ُل  یهْومه  ْْیه  اَْلهْرُض  ُتبهَده   اَْلهْرِض  غه
وَُٰت  مَٰ ُزْوا وهالَسه بهره ِ  وه اِر  الْوهاِحدِ  ّلِلََٰ  الْقهَهه

49. િમે િે દદવસે પાપીઓને જોશો કે એક 

જગ્યા પર સાુંકળોમાું જકડાયેલા હશે. 

ذ   الْمُْجِرِمْيه  وهتهرهی ى ِ نِْيه  یهْومه  ِف  َمُقهَره
اِد    اَْلهْصفه

50. િેમના વસ્ત્રો ગુંિકના હશે અને આગ 

િેમના મોઢાઓ પર વયાપેલી હશે. 

اِبْيلُُهْم  ره ان  َوهتهْغَشَٰ  َمِْن  سه  قهِطره
 ُر  النَها ُوُجْوههُهُم 

51. આ એટલા માટે કે અલ્લાહ િઆલા દરેક 

વયક્તિને િેના કમોનો બદલો આપશે, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલાને દહસાબ લેિા કુંઈ પણ 

વાર નહીં થાય. 

ُ  لِيهْجِزیه  ا نهْفس   كَُله  اّلَلَٰ بهْت    َمه  اَِنه   كهسه
ه  ِریْعُ  اّلَلَٰ اِب  سه  الِْحسه

52. આ ક રઆન દરેક લોકો સ િી 
પહોચાડવાની વસ્ત  છે, જેથી િેના દ્વારા 
િેઓને સચેિ કરવામાું આવે, અને એટલા 
માટે પણ કે િેઓ જાણી લે કે અલ્લાહ એકલો 
જ ઇલાહ છે, અને એટલા માટે પણ કે 

બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો તશખામણ પ્રાપ્િ કરે. 

ا َٰغ   هَٰذه ُرْوا لَِلنَهاِس  بهل لِیُْنذه ا ِبه   وه لِيهْعلهمُْو    وه
هنَهمها َٰه   ا َكهره  َوهاِحد   ُهوهاِل لِيهَذه   اُولُوا وه

 اَْلهلْبهاِبن 
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અલ તહજ્ર الحجر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-્રૉ. આ અલ્લાહની દકિાબની 
અને િે ક રઆનની આયિો છે, જે પોિાના 
આદેશો સ્પટટ રીિે વણગન કરે છે. 

یَُٰت  تِلْكه  آلرَٰ  ِب  اَٰ ن   الِْكتَٰ ِبْي    وهقُْراَٰ  َمُ

2. એક સમય આવશે, જ્યારે કાદફરો એવી 
આશા કરશે કે કદાચ િેઓ મ સલમાન બની 
ગયા હોિ. 

هانُْوا لهوْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهوهدَُ  ُربهمها   ك
 ُمْسلِِمْيه 

3. િમે િેઓને (િેમની હાલિ પર) છોડી દો, 
કે કઈક ખાઈ લે, થોડોક ફાયદો ઉઠાવી લે 
અને લાુંબી આશાઓએ િેઓને ગફલિમાું 
રાખ્યા છે, નજીકમાું જ િેઓને જાણ થઇ જશે. 

یهتهمهَتهُعْوا یهاْكُلُْوا ذهْرُهْم  یُلِْهِهُم  وه ُل  وه  اَْلهمه
ْوفه   یهْعلهمُْونه  فهسه

4. અમે જે વસ્િીને પણ નટટ કરી િો િેના 
માટે એક સમય પહલેાથી જ નક્કી કરેલો 
હિો. 

ا   مه هْهلهْكنها وه ا اََِله  قهْریهة   ِمْن  ا لههه   ِكتهاب   وه
 َمهْعلُْوم  

5. કોઈ કોમ િે નક્કી કરેલ સમય પહલેા નટટ 

નથી થઇ શકિી અને ન િો િે સમય પછી 
બાકી રહી શકે છે, 

ا ا اَُمهة   ِمْن  تهْسِبُق  مه لههه ا اهجه مه   وه
 یهْستهاِْخُرْونه 

6. કાદફરો કહ ેછે કે હ ેિે વયક્તિ ! જેના પર 

ક રઆન ઉિારવામાું આવે છે, ખરેખર ત ું િો 
કોઈ પાગલ છે. 

قهالُْوا ا وه ْكرُ  عهلهْيهِ  نَُزِله  الَهِذْی  یَٰ اهیَُهه نَهكه  الَذِ   اِ
 لهمهْجُنْون   

7. જો િમે સાચા જ છો, િો અમારી પાસે 

ફદરશ્િાઓને કેમ નથી લઇ આવિા? 

ا لهوْ  كهةِ  تهاْتِیْنها مه َٰٓى ِ   ِمنه  ُكْنته  اِْن  ِبالْمهل
ِدقِْيه   الَصَٰ
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8. (જો કે ) અમે ફદરશ્િાઓને સત્ય (તનણગય) 

ના સમયે જ ઉિારીએ છીએ અને િે સમયે 

િેમને મહિેલ આપવામાું નથી આવિી. 

ا ُِل  مه َ كهةه  نَُنه َٰٓى ِ َقِ  اََِله  الْمهل ا ِبالْحه مه ا وه هانُْو   اِذًا  ك
ِریْنه   َمُْنظه

9. ખરેખર અમે જ આ ક રઆનને ઉિા્ ું છે 

અને અમે જ િેની સ રક્ષા કરનાર છે. 

نَها لْنها نهْحُن  اِ ْكره  نهَزه نَها الَذِ اِ   لهه   وه
ِفُظْونه   لهحَٰ

10. અમે િમારા પહલેાની કોમમાું પણ 

પોિાના પયગુંબર મોકલ્યા હિા. 
لهقهْد  لْنها وه هْرسه لِْيه   ِشيهِع  ِفْ  قهْبلِكه  ِمْن  ا اَْلهَوه

 

11. અને જે પણ પયગુંબર િેમની પાસે 

આવયા, િેઓ િેમની ઠઠ્ઠામશ્કરી જ કરિા 
રહ્યા. 

ا مه ْ  وه هانُْوا اََِله  َرهُسْول   َمِْن  یهاْتهِْْیِ   ِبه   ك
 یهْستهْهِزُءْونه 

12. પાપીઓના હૃદયોમાું અમે આવી જ રીિે 

વાિો દાખલ કરીદઇએ છીએ. 

لِكه   الْمُْجِرِمْيه   قُلُْوِب  ِفْ  نهْسلُُكه   كهذَٰ

13. કે િેઓ િેમના પર ઇમાન નથી લાવિા 
અને તન:શુંક પહલેાના લોકોની પણ આજ રીિ 

ચાલિી આવી રહી છે. 

قهْد  ِبه   یُْؤِمُنْونه  َله  لهْت  وه   ُسنَهةُ   خه
لِْيه   اَْلهَوه

14. અને જો અમે િેમના માટે આકાશના કોઈ 

દ્વાર ખોલી પણ નાુંખીએ અને આ લોકો િેના 
પર ચઢવા પણ લાગે. 

لهوْ  ْ  فهتهْحنها وه مهٓاءِ  َمِنه  بهابًا عهلههْْیِ لَُْوا الَسه  فهظه
 یهْعُرُجْونه   فِْيهِ 

15. િો પણ િે લોકો આ પ્રમાણે જ કહશેે કે 

અમારી આંખો િોકો ખાઇ રહી છે અથવા િો 
અમારા પર જાદ  કરી દેવામાું આવ્ ું છે. 

الُْو ا ْت  اِنَهمها لهقه ره اُرنها ُسكَِ هبْصه  نهْحُن  بهْل  ا
ن  قهْوم    َمهْسُحوُْرْونه
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16. તન:શુંક અમે આકાશોમાું “બ રૂજ” બનાવયા 
અને જોનારાઓ માટે િેને શણગારી દેવામાું 
આવ્ ું છે. 

لهقهْد  لْنها وه عه مهٓاءِ  ِف  جه ا  الَسه یَهنََٰهه  بُُرْوًجا َوهزه
 لِلنََِٰظِریْنه  

17. અને દરેક તિક્કારેલા શેિાનથી િેની 
રક્ષા કરી. 

ا هه ِفْظنَٰ ن   كَُلِ  ِمْن  وهحه ْيطَٰ  َرهِجْيم    شه

18. હાું, જો કોઈ છપી રીિે સાુંભળવાનો 
પ્રયત્ન કરે, િો િેની પાછળ સળગેલો (ગોળો) 
લાગી જાય છે. 

ِن  اََِله  قه  مه ه مْعه  اْسَته ه   الَسه اب   فهاهتْبهعه   ِشهه
ِبْي    َمُ

19. અને િરિીને અમે ફેલાવી દીિી અને 

િેના પર પવગિોને જમાવી દીિા અને િેમાું 
અમે દરેક વસ્ત ને એક માપસર ઊપજાવી 
દીિી છે. 

ا وهاَْلهْرضه  هه دْنَٰ هلْقهیْنها مهده ا ا وه وهاِسه  فِْيهه  ره
هنٌْۢبهتْنها ا ا وه ء   كَُلِ  ِمْن  فِْيهه ْ  َمهوُْزْون   َشه

20. અને િે જ ઝમીનામાું અમે િમારા માટે 

રોજી બનાવી દીિી છે અને િેમના માટે પણ, 

જેમને િમે રોજી આપનારા નથી. 

لْنها عه ا لهُكْم  وهجه ایِشه  فِْيهه عه ْن  مه مه  لَهْسُتْم  وه
ِزقِْيه  لهه    ِبرَٰ

21. અને જેટલી પણ વસ્ત ઓ છે િે બિાુંના 
ખજાના અમારી પાસે છે અને અમે દરેક 

વસ્ત ને િેના માપસર જ ઉિારીએ છીએ. 

اِْن  ء   َمِْن  وه ْ نها اََِله  َشه ٓاى ُِنه   ِعْنده زه ا  ؗ خه مه  وه
ِلُه    َ ر   اََِله  نَُنه  َمهْعلُْوم   ِبقهده

22. અને અમે પાણીનો ભારે ઉઠાવેલી હવાઓ 

મોકલીએ છીએ, પછી આકાશ માુંથી પાણી 
વરસાવી િેના દ્વારા િમને પાણી પીવડાવીએ 

છીએ અને િે પાણીનો સુંગ્રહ કરનાર પણ 

અમે જ છીએ, િમે નથી. 

لْنها هْرسه ا یَٰحه  وه لْنها لهوهاقِحه  الَرِ  ِمنه  فهاهنْزه
مهٓاءِ  ُكمُْوهُ    مهٓاءً  الَسه ا    فهاهْسقهیْنَٰ مه هنُْتْم  وه  لهه    ا
ِزنِْيه   ِبخَٰ
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23. અમે જ જીવન પ્રદાન કરીએ છીએ અને 

અમે જ મતૃ્્  પણ આપીએ છીએ અને અમે જ 

(દરેક વસ્ત ઓના) વારસદાર છે. 

نَها اِ نهْحُن  وهنُِمْيُت  نُْح   لهنهْحُن  وه   وه
 الْوَِٰرثُْونه 

24. અને િે લોકોને પણ જાણીએ છીએ, જેઓ 

િમારા કરિા આગળ વિી ગયા અને (િે 

લોકોને પણ જાણ ેછે) જેઓ પાછળ રહી 
જનારા છે, 

لهقهْد  لهقهْد  ِمْنُكْم  الْمُْستهْقِدِمْيه  عهلِمْنها وه  وه
 الْمُْستهاِْخِریْنه  عهلِمْنها

25. િમારો પાલનહાર જ બિાુંને ભેગા કરશે, 

તન:શુંક િે ખબૂ જ દહકમિવાળો અને બધ ું જ 

જાણવાવાળો છે. 

اَِنه  بَهكه  وه یهْحُشُرُهْم    ره نَهه    ُهوه ِكْيم   اِ   حه
ن   عهِلْيم 

26. તન:શુંક અમે મન ટયન ું સર્જન, કાળી, 
સડેલી અને ખણખણ બોલનારી માટીથી ક્ ું. 

لهقهْد  لهْقنها وه انه  خه ال   ِمْن  اَْلِنْسه لْصه   َمِْن  صه
مها    َمهْسُنْون    حه

27. અને આ પહલેા અમે ત્જન્નાિોન ું સર્જન, લ ૂું 
વાળી આગ વડે ક્ ું. 

ٓاَنه  لهْقنَٰهُ  وهالْجه  نَهارِ  ِمْن  قهْبُل  ِمْن  خه
مُْوِم   الَسه

28. અને (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

િમારા પાલનહારે ફદરશ્િાઓને કહ્ ું કે હ ું 
કાળી, સડેલી અને ખણખણ બોલનારી માટી 
વડે એક મન ટયન ું સર્જન કરવાનો છું. 

اِذْ  بَُكه  قهاله  وه كهةِ  ره َٰٓى ِ ْ  لِلْمهل ٌۢ  اَِنِ الِق  ًرا  خه  بهشه
ال   َمِْن  لْصه مها   َمِْن  صه  َمهْسُنْون   حه

29. િો જ્યારે હ ું િેને સુંપણૂગ બનાવી લઉ અને 

િેમાું પોિાની રૂહ ફુંકી દઉં, િો િમે સૌ િેની 
સામે તસજદો કરજો. 

یُْته   فهاِذها َوه نهفهْخُت  سه ْوِحْ  ِمْن  فِْيهِ  وه   َرُ
ِجِدیْنه  لهه   فهقهُعْوا  سَٰ

30. છેવટે દરેક ફદરશ્િાઓએ (આદમ)ને 

તસજદો કયો. 
ده  جه كهةُ  فهسه َٰٓى ِ هْجمهُعْونه   كُلَُُهْم  الْمهل  ا
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31. ફતિ ઇબ્લલસ તસવાય, કે િેણ તસજદો 
કરવાવાળોનો સાથ આપવાથી ઇન્કાર કયો. 

هْن  اهبَٰ    یْسه   اِبِْل  اََِله     مهعه  یَهُكْونه  ا
ِجِدیْنه   الَسَٰ

32. (અલ્લાહ િઆલાએ) િેને કહ્ ું હ ેઇબ્લલસ 

! િને શ ું થઈ ગ્ ું છે કે ત ું તસજદો 
કરવાવાળોનો સાથ ન આપ્યો ? 

ا یَٰ اِبِْلیُْس  قهاله  هََله  لهكه  مه   مهعه  تهُكْونه  ا
ِجِدیْنه   الَسَٰ

33. િેણે કહ્ ું કે, મને યોગ્ય ના લાગ્્ ું કે હ ું 
એવા વયક્તિને તસજદો કર ું, જેને િે કાળી, 
સડેલી અને ખણખણ બોલનારી માટી વડે 

પેદા કયો હોય. 

ُكْن  لهْم  قهاله  ه هْسُجده  ا ر   ََلِ لهْقتهه    لِبهشه   ِمْن  خه
ال   لْصه مها   َمِْن  صه  َمهْسُنْون   حه

34. અલ્લ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું, હવે ત ું 
અદહયાથી નીકળી જા, કારણકે ત  તિક્કારેલો 
છે. 

ا فهاْخُرْج  قهاله  ِجْيم    فهاِنَهكه   ِمْنهه  ره

35. અને િારા પર મારી દફટકાર કયામિ 

સ િી રહશેે. 

اَِنه  یِْن  یهْوِم  اِلَٰ  اللَهْعنهةه  عهلهْيكه  وه  الَدِ

36. કહવેા લાગ્યો કે હ ેમારા પાલનહાર ! મને 

િે દદવસ સ િી (જીતવિ રહવેાની) મહિેલ 

આપી દે કે જ્યારે લોકો બીજી વાર જીતવિ 

કરવામાું આવશે. 

َبِ  قهاله  ثُْونه  یهْوِم  اِلَٰ  فهاهنِْظْرِنْ   ره  یُْبعه

37. કહ્ ું કે સાર ું િને મહિેલ આપવામાું આવે 

છે. 

ِریْنه   ِمنه  فهاِنَهكه  قهاله   الْمُْنظه

38. િે દદવસ સ િી જેનો સમય નક્કી જ છે.  َْٰعلُْوِم  الْمه  الْوهقِْت  یهْوِم  اِل 
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39. (શૈિાને) કહ્ ું કે હ ેમારા પાલનહાર ! જો 
કે િે મને (આદમ દ્વારા) ગેરમાગે કરી દીિો 
છે. હ ું પણ સોગુંદ ખાઉં છે કે હ ું પણ દ તનયામાું 
લોકોને (િેમના ગ નાહ) શણગારીને 

બિાવીશ, અને િે બિાને ગેર માગે દોરીશ. 

َبِ  قهاله  یْتهِنْ  ِبمها   ره هْغوه یَِنهَنه  ا ُزه   ِف  لهُهْم  َله
ْ  اَْلهْرِض  ُ یهَٰنه ُْغوِ هْجمهِعْيه   وهَله  ا

40. િારા આજ્ઞાકારી બુંદાઓ તસવાય (િેઓ 

બચી જાય િો બીજી વાિ છે). 

ُ  ِعبهادهكه  اََِله   الْمُْخلهِصْيه  ِمْٰنُ

41. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે, હાું, આ િે 

રસ્િો છે, જે સીિો મારા સ િી પહોચે છે. 

ا قهاله  ذه اط   هَٰ َه  ِصره له  ُمْستهِقْيم   عه

42. મારા (સાચા) બુંદાઓ પર િારો કોઈ 

પ્રભાવ નદહ પડે, પરુંત   િારો પ્રભાવ ફતિ િે 

ગ મરાહ લોકો પર હશે, જે િાર ું અન સરણ 

કરશે. 

ْ  لهكه  لهیْسه  ِعبهاِدْی  اَِنه  ن   عهلههْْیِ  اََِله  ُسلْطَٰ
ِن  تَهبهعهكه  مه یْنه  ِمنه  ا وِ  الْغَٰ

43. અને જહન્નમ જ િટે જગ્યા છે, જેન ું વચન 

આવા લોકોને આપવામાું આવ્ ું છે. 

اَِنه  نَهمه  وه هه هْجمهِعْيه ۬   لهمهْوعُِدُهْم  جه  ا

44. જેના સાિ દરવાજા છે, દરેક દરવાજા 

માટે એક વહેંચાયેલો ભાગ હશે. 

ا ةُ  لههه ْبعه هبْوهاب     سه ْ  بهاب   لِكَُلِ   ا  ُجْزء   َمِْٰنُ
ن   َمهْقُسْوم 

45. (િેની તવર દ્ધ) પરહજેગાર લોકો 
બગીચાઓ અને ઝરણાઓમાું હશે. 

نََٰت  َوهُعُيْون    ِفْ   الْمَُتهِقْيه  اَِنه   جه

46. (િેમને કહવેામાું આવશે) સલામિી અને 

શાુંતિ સાથે િેમાું પ્રવેશ કરો. 
َٰم   اُدُْخلُْوهها ل ِمِنْيه  ِبسه  اَٰ
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47. િેમના હૃદયોમાું જો કપટ અને તનરાશા 
હશે િો િેને કાઢી લઇશ ું, િેઓ ભાઇ-ભાઇ 

બની એક-બીજાની સામે આસનો પર બેઠા 
હશે. 

ْعنها نهزه ا وه   اِْخوهانًا غَِل   َمِْن  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  مه
ِبِلْيه   ُسُرر   عهلَٰ   َمُتهقَٰ

48. ન િો ત્યાું િેમને કોઈ િકલીફ ઉઠાવવી 
પડશે અને ન િો િેઓને ત્યાુંથી કાઢવામાું 
આવશે. 

ُهْم  َله  ا یهمهَسُ ب   فِْيهه ا نهصه مه ا ُهْم  وه   َمِْنهه
ِجْيه   ِبمُْخره

49. (હ ેનબી) ! મારા બુંદાઓને જણાવી દો કે 

હ ું ઘણો જ માફ કરનાર અને અત્યુંિ દયાળુ 

છું. 

ْئ  ْ   ِعبهاِدْی   نهبَِ هَنِ هنها ا ُفوْرُ  ا ِحْيُم   الْغه  الَره

50. અને સાથે સાથે એ પણ જણાવી દો કે 

મારો અઝાબ પણ અત્યુંિ દ :ખદાયી અઝાબ 

છે. 

هَنه  ا اِبْ  وه اُب  عهذه ذه  اَْلهلِْيُم  ُهوهالْعه

51. િેઓને ઇબ્રાહીમના મહમેાનો તવશે 

જણાવો. 
ْئُهْم  نهَبِ ْن  وه ْيِف  عه ِهْيمه   ضه  اِبْرَٰ

52. કે જ્યારે િેઓ િેમની પાસે આવયા િો 
ઇબ્રાહીમને સલામ કહ્ ું, ઇબ્રાહીમે કહ્ ું કે 

અમને િો િમારાથી ડર લાગ ેછે. 

لُْوا اِذْ  الُْوا عهلهْيهِ   دهخه َٰمًا    فهقه ل نَها قهاله   سه   اِ
 وهِجلُْونه  ِمْنُكْم 

53. િેઓએ કહ્ ું કે ડરો નહીં, અમે િમને એક 

જ્ઞાની બાળકની ખ શખબર આપીએ છીએ. 

ْل  َله  قهالُْوا نَها تهْوجه ُركه  اِ َٰم   نُبهَشِ  ِبُغل
 م  عهِليْ 

54. ઈબ્રાહીમે કહ્ ું, શ ું મને આ ક્સ્થતિમાું 
(બાળકની) ખ શખબર આપી રહ્યા છો, જ્યારે 

કે હ ું વદૃ્ધ થઇ ગયો છે, પછી િમે કેવી રીિે આ 

ખ શખબર આપી રહ્યા છો? 

ْرُتمُْوِنْ  قهاله  هبهَشه لَٰ   ا هْن  عه ِنه  ا ُ  َمهَسه   الِْكَبه
ُرْونه  فهِبمه   ُتبهَشِ
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55. િેઓએ કહ્ ું કે અમે િમને સાચી 
ખ શખબરી આપી રહ્યા છીએ. િમે તનરાશ ન 

થશો. 

ْرنَٰكه  قهالُْوا َقِ  بهَشه   َمِنه  تهُكْن  فهله  ِبالْحه
ِنِطْيه    الْقَٰ

56. ઇબ્રાહીમે કહ્ ું (હ ું તનરાશ નથી કારણકે) 

પોિાના પાલનહારની કૃપાથી તનરાશ િો 
ફકિ ગ મરાહ લોકો જ થાય છે. 

ْن  قهاله  مه بَِه    ْحمهةِ َره  ِمْن  یَهْقنهُط  وه   اََِله  ره
ٓالَُْونه   الَضه

57. પછી િેઓને પ છ્ ું કે, અલ્લાહએ 

મોકલેલા (ફદરશ્િાઓ) ! િમાર ું એવ ું શ ું 
અગત્યન ું કામ છે? 

ْطُبُكْم  فهمها قهاله  ا خه هیَُهه لُْونه  ا  الْمُْرسه

58. િેમણે જવાબ આપ્યો કે અમે એક 

અપરાિી કોમ િરફ મોકલવામાું આવયા છે. 

 َمُْجِرِمْيه   قهْوم   اِلَٰ  اُْرِسلْنها   اِنَها   قهالُْو ا

59. લિૂના ક ટ ુંબીજનો તસવાય, અમે િે સૌને 

જરૂર બચાવી લઇશ ું. 
نَها  لُْوط     اَٰله  اََِله   ْوُهْم  اِ هْجمهِعْيه   لهمُنهَجُ  ا

60. જો કે લિૂની પત્ની માટે (અલ્લાહના 
આદેશ પ્રમાણે) અમે નક્કી ક્ ું છે કે િેઓ 

પાછળ રહી જનારા લોકો માુંથી થઇ જશે. 

تهه   اََِله  ه ا ْرنها     اْمره ا  قهَده ن  لهِمنه  اِنَههه یْنه َِبِ  الْغَٰ

61. પછી જ્યારે મોકલેલા ફદરશ્િા લિૂ 

(અ.સ.) ના ક ટ ુંબીજનો પાસે પહોંચ્યા. 
ٓاءه   فهلهمَها له  جه لُْونه   لُْوِط  اَٰ  لْمُْرسه

62. િો લિેૂ િે લોકોને કહ્ ું કે િમે િો કોઈ 

અજાણ્યા લાગો છો. 
نَهُكْم  قهاله   َمُْنكهُرْونه   قهْوم   اِ

63. િેઓ કહવેા લાગ્યા, પરુંત   અમે િમાુંરી 
પાસે િે (અઝાબ) લઇને આવયા છીએ, જેના 
તવશે આ લોકો શુંકામાું હિા. 

هانُْوا ِبمها ِجْئنَٰكه  بهْل  قهالُْوا ْونه  فِْيهِ  ك ُ  یهمَْته
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64. અમે િો િમારી પાસે (ઠોસ) વાિ લઇને 

આવયા છીએ અને અમે પણ સાચા છે. 

تهیْنَٰكه  ه ا َقِ  وه نَها ِبالْحه اِ ِدقُْونه  وه  لهصَٰ

65. હવે િમે પોિાના ક ટ ુંબીજો સાથે રાતત્રના 
કોઈ પ્રહરમાું ચાલી નીકળો અને િમે િે સૌની 
પાછળ રહજેો અને (ખબરદાર) િમારા માુંથી 
કોઈ (પાછળ) ફરીને ન જ એ. અને ત્યાું જાઓ 

જે જગ્યા પર જવાનો િમને આદેશ 

આપવામાું આવયો છે. 

تَهِبعْ  الَهْيِل  َمِنه  ِبِقْطع   ِباهْهِلكه  فهاهْسرِ  ا   وه
ُهْم  هدْبهاره د   ِمْنُكْم  یهلْتهِفْت  وهَله  ا   وهاْمُضْوا اهحه
ْيُث  ُرْونه  حه  ُتْؤمه

66. અને અમે લિૂને અમારો તનણગય 

સભળાવી દીિો, કે સવાર થિાું જ િે લોકોના 
મળૂ ઉખાડી ફેંકીશ ું. 

یْنها   لِكه  اِلهْيهِ  وهقهضه هَنه  اَْلهْمره  ذَٰ ءِ  دهاِبره  ا  هَٰ ُؤاَله
ْقُطْوع    َمُْصِبِحْيه  مه

67. એટલા માુંજ શહરેવાળાઓ ખ શી ખ શી 
લિૂ પાસે આવયા. 

ٓاءه  هْهُل  وهجه  یهْستهْبِشُرْونه  الْمهِدیْنهةِ  ا

68. લિેૂ િેમને કહ્ ું, આ લોકો મારા મહમેાન 

છે િેમની સામે માર ું અપમાન ન કરશો . 
ءِ  اَِنه  قهاله  ْيِفْ  هَٰ ُؤاَله ُحْوِن   فهله  ضه  تهْفضه

69. અલ્લાહ િઆલાથી ડરો અને માર ું 
અપમાન ન કરશો. 

تَهُقوا ا ه  وه  ُتْخُزْوِن  وهَله  اّلَلَٰ

70. િેઓએ કહ્ ું શ ું અમે િમને દ તનયાની 
(ઠેકેદારી) લેવાથી રોક્યા નથી ? 

لهْم  قهالُْو ا هوه ِن  نهْنههكه  ا لهِمْيه  عه  الْعَٰ

71. લિેૂ કહ્ ું, જો િમારે કુંઈક કરવ ું જ હોય 

િો આ મારી બાળકીઓ છે. 

ءِ  قهاله  ِتْ   هَٰ ُؤاَله  فَِٰعِلْيه   ُكنُْتْم  اِْن  بهنَٰ

72. (હ ેનબી ملسو هيلع هللا ىلص) િમારી ઉંમરની કસમ ! િે 

સમયે પોિાની મસ્િીમાું પાગલ બની ગયા 
હિા. 

مُْركه  نَهُهْم  لهعه تِِهْم  لهِفْ  اِ كْره  یهْعمهُهْونه   سه
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73. બસ ! સયૂગ નીકળિા જ િેમને એક મોટા 
અવાજે પકડી લીિા. 

ْتُهُم  ذه ةُ  فهاهخه ْيحه  ُمْشِرقِْيه   الَصه

74. છેવટે અમે િે શહરેના ઉપરના ભાગને 

નીચે કરી દીિો અને િે લોકો પર કાુંકરીઓ 

જેવા પથ્થર વરસાવયા. 

لْنها عه اعهالِيه  فهجه ا هه افِلههه ْرنها سه هْمطه ا ْ  وه  عهلههْْیِ
ةً  اره ْيل    َمِْن  ِحجه  ِسَجِ

75. ખરેખર બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે આ 

દકસ્સામાું ઘણી તનશાનીઓ છે. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ ِمْيه   َله  لَِلْمُتهوهَسِ

76. આ વસ્િી સામાન્ય માગગની વચ્ચે 
આવિી હિી. 

ا نَههه اِ ِبْيل   وه  َمُِقْيم   لهِبسه

77. અને િેમાું ઇમાનવાળાઓ માટે ઘણી 
તનશાનીઓ છે. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهةً  ذَٰ  لَِلْمُْؤِمِنْيه    َله

78. “અયકહ”ના લોકો પણ અત્યુંિ જાલલમ 

લોકો હિા. 
اِْن  هانه  وه ُب  ك لِِمْيه   اَْلهیْكهةِ  اهْصحَٰ  لهظَٰ

79. અમે િેમનાથી )પણ) બદલો લઈ લીિો 
અને આ બને્ન શહરેના સામાન્ય માગગ ઉપર 

રહિેા હિા. 

ْ    فهانْتهقهمْنها نَهُهمها  ِمْٰنُ اِ ام   وه ِبْي  ۬ن  لهِباِمه  َمُ

80. અને દહજર વાળાઓએ પણ પયગુંબરોને 

જ ઠલાવયા હિા. 
لهقهْد  به  وه َذه ُب  كه  الِْحْجرِ  اهْصحَٰ

ِلْيه    الْمُْرسه

81. અને અમે િેમને પોિાની તનશાનીઓ 

પણ બિાવી. પરુંત   િે લોકો િે તનશાનીઓની 
અવગણના જ કરિા રહ્યા. 

 ْ ُ تهْيٰنَٰ اَٰ یَِٰتنها وه ا فهكهانُْوا اَٰ ْنهه  ُمْعِرِضْيه   عه

82. આ લોકો પવગિોને કોિરીને ઘરો બનાવી, 
શાુંતિપવૂગક િેમાું રહિેા હિા. 

هانُْوا ك ِمِنْيه   بُُيْوًتا الِْجبهاِل  ِمنه  یهْنِحُتْونه  وه اَٰ
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83. છેવટે સવારના સમયે િેઓને એક 

િમાકાએ પકડી લીિા. 
ْتُهُم  ذه ةُ  فهاهخه ْيحه  ُمْصِبِحْيه   الَصه

84. અને જે કઈ (પથ્થરના ઘરો વગેરે) 

બનાવિા હિા, સહજે પણ િેમના કામમાું ના 
આવયા. 

هْغنَٰ  فهمها   ْ  ا ا عهْٰنُ هانُْوا َمه  یهْكِسُبْونه   ك

85. અમે આકાશ અને િરિી અને િે બને્ન 

વચ્ચેની દરેક વસ્ત ઓને યોગ્યિા પ્રમાણે 
પેદા કરી છે, અને કયામિ જરૂર આવશે. 

એટલા માટે (હ ેનબી! આ કાદફરોની ભલૂો પર) 

િમે સારી રીિે િેમને દરગ જર કરી દો. . 

ا مه لهْقنها وه وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه  بهیْنهُهمها   وه
َقِ    اََِله  اَِنه   ِبالْحه ةه  وه اعه َٰتِيهة   الَسه  فهاْصفهِح  َله

ْفحه  ِمْيله  الَصه  الْجه

86. તન:શુંક િમારો પાલનહાર જ સર્જન 

કરનાર અને બધ ું જ જાણવાવાળો છે. 

بَهكه  اَِنه  لََُٰق  ره ِلْيُم  ُهوهالْخه  الْعه

87. તન:શુંક અમે િમને સાિ આયિો એવી 
આપી રાખી છે, જેને વારુંવાર પઢવામાું આવે 

છે અને પ્રભાવશાળી ક રઆન પણ આપી 
રાખ્્ ું છે. 

لهقهْد  تهیْنَٰكه  وه ْبًعا اَٰ نه  الْمهثهاِنْ  َمِنه  سه الُْقْراَٰ  وه
ِظْيمه   الْعه

88. એટલા માટે અમે ઘણા લોકોને જે 

દ તનયાનો સામાન આપી રાખ્યો છે, િે િરફ 

નજર ઊઠાવીને પણ ન જોશો, અને ન િો 
િેમના માટે તનરાશ ન થશો, અને 

ઇમાનવાળાઓ માટે પોિાની “બાજ ” ઝૂકાવી 
રાખો. 

َنه  َله  ا اِلَٰ  عهْينهْيكه  تهمَُده َتهْعنها مه هْزوهاًجا ِبه    مه   ا
 ْ ْن  وهَله  َمِْٰنُ ْ  تهْحزه  وهاْخِفْض  عهلههْْیِ

كه  نهاحه  لِلْمُْؤِمِنْيه  جه

89. અને કહી દો કે હ ું િો સ્પટટ રીિે 

(અઝાબથી) સચેિ કરનારો છું. 
ْ   وهقُْل  هنها اَِنِ  ْيُ  الْمُبِ  النَهِذیْرُ  ا
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90. જેવ ું કે અમે (અઝાબ) િે મિભેદ 

કરનારાઓ પર ઉિાયો. 
لْنها كهمها   هنْزه  الْمُْقتهِسِمْيه   عهله  ا

91. જેઓએ િે અલ્લાહની દકિાબના ટ કડે-

ટ કડા કરી નાખ્યા હિા. 
لُوا الَهِذیْنه  عه  ِعِضْيه  الُْقْراَٰنه  جه

92. િમારા પાલનહારની કસમ! અમે િેઓને 

(િે કાયો તવશે) જરૂર પછૂીશ ું. 
بَِكه  ْ  فهوهره ُ هْجمهِعْيه   لهنهْسـ هلهَٰنه  ا

93. દરેક િે બાબિ તવશે, જે િેઓ કરિા 
હિા. 

مَها هانُْوا عه  یهْعمهلُْونه  ك

94. બસ ! િમને જે આદેશ આપવામાું આવી 
રહ્યો છે. ખ લ્લી રીિે જણાવી દો અને મ શદરકો 
લોકોની પરવા ન કરશો. 

عْ  رُ  اِبمه  فهاْصده هْعِرْض  ُتْؤمه ا ِن  وه  عه
 الْمُْشِرِكْيه 

95. િમારી સાથે જે લોકો મશ્કરી કરે છે 

િેમની સજા માટે અમે પરૂિા છે. 

نَها  الْمُْستهْهِزِءیْنه   كهفهیْنَٰكه  اِ

96. જે અલ્લાહની સાથે બીજાને ઇલાહ નક્કી 
કરે છે, નજીકમાું જ િેઓને જાણ થઇ જશે. 

لُْونه  الَهِذیْنه  ِ  مهعه  یهْجعه ًَٰها اّلَلَٰ ره    اِل   اَٰخه
ْوفه   یهْعلهمُْونه  فهسه

97. અમે ખબૂ સારી રીિે જાણીએ છીએ કે 

િેમની વાિોથી િમાર ું હૃદય ખબૂ પરેશાન 

થાય છે. 

لهقهْد  هنَهكه  نهْعلهُم  وه ْدُركه   یهِضْيُق  ا  ِبمها صه
 یهُقْولُْونه  

98. િમે પોિાના પાલનહારના વખાણ કરિા 
િસ્બીહ પઢિા રહો, અને તસજદો કરો. 

ْح  بَِ مْدِ  فهسه بَِكه  ِبحه   َمِنه  وهُكْن  ره
ِجِدیْنه    الَسَٰ

99. અને પોિાના પાલનહારની બુંદગી મતૃ્્  
સ િી કરિા રહો. 

بَهكه  وهاْعُبْد  َتَٰ  ره ن  یهاْتِيهكه  حه  الْيهِقْيُ
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અન-્નહલ  النحل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. (હ ેકાદફરો !) અલ્લાહનો આદેશ આવી 
પહોંચ્યો, હવે િેના માટે ઉિાવળ ન કરો, િે 

પાક છે, અને િે ઉચ્ચ છે િે બિાથી, જેમને આ 

લોકો અલ્લાહ સાથે ભાગીદાર ઠેરવે છે. 

هْمرُ  اهٰتَٰ   ِ  ا نه   تهْستهْعِجلُْوهُ    فهله  اّلَلَٰ  ه  ُسْبحَٰ
لَٰ  مَها وهتهعَٰ  یُْشِرُكْونه  عه

2. િે પોિાના બુંદાઓ માુંથી જે બુંદા પર ઈચ્છે 

પોિાના આદેશથી ફદરશ્િાઓને વહી આપી 
મોકલે છે, અને (િે બુંદાઓને આદેશ આપે છે) કે 

સચેિ કરી દો કે મારા તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, 
એટલા માટે િમે ફતિ મારાથી જ ડરો. 

ُِل  َ كهةه  یَُنه َٰٓى ِ ْوِح  الْمهل هْمِره   ِمْن  ِبالَرُ   عهلَٰ  ا
ْن  ٓاءُ  مه هْن  ِعبهاِده    ِمْن  یَهشه ا ا هنِْذُرْو  هنَهه   ا  َله   ا
َٰهه  هنها اََِله   اِل  فهاتَهُقْوِن  ا

3. િેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન સત્ય સાથે 

ક્ ું છે, મ શદરકો જે કરે છે, અલ્લાહ િેનાથી 
બ લુંદ છે. 

لهقه  مَٰ  خه َقِ    وهاَْلهْرضه  وَِٰت الَسه لَٰ   ِبالْحه   تهعَٰ
مَها  یُْشِرُكْونه  عه

4. િેણે મન ટયન ું સર્જન વીયગના ટીપા વડે ક્ ું, 
પછી િે ખ લ્લો ઝઘડો કરનારો બની ગયો. 

لهقه  انه  خه   فهاِذها نَُْطفهة   ِمْن  اَْلِنْسه
ِصْيم   ِبْي   ُهوهخه  َمُ

5. િેણે જ ઢોરોન ું (પણ) સર્જન ક્ ું, જેમાુંથી 
કેટલાક (ના ચામડાથી ગરમ કપડાું) િૈયાર કરો 
છો અને બીજા ઘણા ફાયદોઓનો લાભ િમે 

ઉઠાવો છો અને કેટલાકને િમે ખાઓ પણ છો. 

امه  ا    وهاَْلهنْعه لهقههه ا لهُكْم   خه  ِدْفء   فِْيهه
نهافِعُ  مه ا وه ِمْنهه  تهاْكُلُْونه   وه

6. અને િેમાું િમારી ખબૂસરૂિી પણ છે, જ્યારે 

ચરાવી લાવો ત્યારે પણ અને જ્યારે ચરવા માટે 

લઇ જાવ ત્યારે પણ. 

لهُكْم  ا وه مهال   فِْيهه  ُتِریُْحْونه  ِحْيه  جه
ُحْونه   وهِحْيه   تهْسره



 

અન-્નહલ 

 

488 

 

 النحل

7. (અને િે ઢોરો) િમારા માલ સામાન િે શહરેો 
સ િી લઇ જાય છે, જ્યાું િમે કટટ તવના પહોંચી 
નથી શકિા, તન:શુંક િમારો પાલનહાર ઘણો જ 

માયાળુ અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

تهْحِمُل  الهُكْم  وه ثْقه ه   تهُكْونُْوا لَهْم  بهلهد   اِلَٰ  ا
بَهُكْم  اَِنه   اَْلهنُْفِس    ِبِشَقِ  اََِله  بَِٰلِغْيهِ    ره
ُءْوف    َرهِحْيم    لهره

8. િેણે ઘોડા, ખચ્ચર અને ગિેડા પણ પેદા 
કયાગ, જેથી િમે િેમનો સવારી માટે ઉપયોગ 

કરી શકો, અને િે િમારા માટે શણગારન ું કારણ 

પણ છે, અને િે બીજી ઘણી વસ્ત ઓન ું સર્જન 

કરે છે જેન ું િમને જ્ઞાન પણ નથી. 

ْيله  اله  وهالْخه الِْبغه ِمْْیه  وه ُكُبْوهها وهالْحه ْ  لَِته
یهْخلُُق   وهِزیْنهًة    ا وه  تهْعلهمُْونه  َله  مه

9. અને સત્ય માગગ બિાવી દેવો, અલ્લાહના 
તશરે છે જ્યારે કે કેટલાક ખોટા માગો પણ છે 

અને જો િે ઇચ્છે િો િમને સૌને દહદાયિ પર 

લાવી દેિ. 

ِ  وهعهله  ِبْيِل  قهْصُد  اّلَلَٰ ا  الَسه ِمْنهه ٓاى ِر     وه   جه
لهوْ  ٓاءه  وه ىكُْم  شه دَٰ ن  لههه هْجمهِعْيه  ا

10. િે જ િો છે, જેણે િમારા માટે આકાશ માુંથી 
પાણી વરસાવ્ ું, િે પાણીને િમે પીવો છો, 
િેનાથી ચારો ઉપજે છે, જે િમે પોિાના ઢોરોને 

ચરાવો છો. 

له  ُهوهالَهِذْی   هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا   لَهُكْم  مهٓاءً  الَسه
اب   َمِْنهُ  ره ِمْنهُ  شه ر   وه جه ُتِسْيمُْونه  فِْيهِ  شه
 

11. િે િે પાણીથી િમારા માટે ખેિી, ઝૈત  ન, 

ખજ ર, દ્રાક્ષ અને દરેક પ્રકારના ફળો ઉપજાવે 

છે. ધ્યાન આપનાર અને લચિંિન કરનારાઓ 

માટે આમાું એક મોટી તનશાની છે. 

ِْبُت  ْرعه  ِبهِ  لهُكْم  یُنٌۢ یُْتْونه  الَزه الَزه   وه
ِمْن  وهاَْلهْعنهابه  وهالنَهِخْيله  ِت    كَُلِ  وه   الثَهمهرَٰ

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهةً  ذَٰ  یَهتهفهَكهُرْونه  لَِقهْوم    َله

12. િેણે જ રાિ, દદવસ, સયૂગ અને ચુંદ્રને 

િમારા માટે કામે લગાડેલા છે અને િારાઓ 

પણ િેના જ આદેશન ું પાલન કરે છે. તન:શુંક 

આમાું બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે ઘણી તનશાનીઓ 

છે. 

ره  َخه اره    الَهْيله  لهُكُم  وهسه مْسه   وهالنَههه   وهالَشه
الْقهمهره    ٌۢ  وهالنَُُجْوُم   وه ت  رَٰ َخه  ِباهْمِره     ُمسه

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ  یَهْعِقلُْونه   لَِقهْوم    َله
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13. એવી જ રીિે િેણે િમારા માટે ઝમીનમાું 
રુંગબેરુંગી ઘણી વસ્ત ઓ પેદા કરી છે, તન:શુંક 

તશખામણ પ્રાપ્િ કરનારાઓ માટે આમાું ઘણી 
મોટી તનશાની છે. 

ا مه ه  وه ا  ُمْختهِلًفا اَْلهْرِض  ِف  لهُكْم  ذهره
نُه     هلْوها لِكه  ِفْ  اَِنه   ا َٰیهةً  ذَٰ   لَِقهْوم    َله

َكهُرْونه   یَهَذه

14. િે િો છે, જેણે સમ ન્દરને પણ િમારા 
વશમાું કરી દીિા છે, જેથી િમે િેમાુંથી 
(નીકળેલ ) િાજ ું માુંસ ખાઓ અને િેમાુંથી 
પોિાના પહરેવા માટેના ઘરેણાું કાઢી શકો અને 

િમે જ ઓ છો કે હોડીઓ સમ દ્રમાું પાણીને 

ચીરીને (ચાલ)ે છે. અને એટલા માટે પણ કે િમે 

િેની કૃપા શોિો અને શક્ય છે કે િમે આભાર 

વયકિ કરો. 

ره  وهُهوهالَهِذْی  َخه اْكُلُْوا الْبهْحره  سه  ِمْنهُ  لِته
ِریًا َوهتهْستهْخِرُجْوا لهْحمًا  ِحلْيهةً  ِمْنهُ  طه

ا    ی  تهلْبهُسْونههه وهاِخره  الُْفلْكه  وهتهره   فِْيهِ  مه
لِتهْبتهُغْوا لَهُكْم  فهْضلِه   ِمْن  وه لهعه  وه
 تهْشكُُرْونه 

15. એવી જ રીિે િેણે ઝમીન (માું હરકિ ન 

થાય િે માટે) િેમાું મજબિૂ પવગિો મકૂી દીિા, 
જેથી િમને લઈ હરકિ ન કરી શકે, અને નહરેો 
પણ બનાવી અને રસ્િાઓ પણ, જેથી િમે 

(અવર જવર કરિા) પોિાનો માગગ ઓળખી 
શકો. 

هلْقَٰ  ا وهاِسه  اَْلهْرِض  ِف  وه هْن  ره  ِبكُْم  تهِمْيده  ا
ًرا َوهُسُبًل  هنْهَٰ ا لَهُكْم  وه  تهْهتهُدْونه   لَهعه

16. બીજી ઘણી તનશાનીઓ બનાવી દીિી છે, 

અને કેટલાક લોકો િારાઓ દ્વારા રસ્િો મેળવે 

છે. 

َٰمَٰت     ِبالنَهْجِم   وهعهل  یهْهتهُدْونه   ُهْم  وه

17. (હવે સહજે તવચાર કરો) શ ું િે અલ્લાહ જે 

(આ બિી વસ્ત  પેદા કરે છે િેના જેવો હોઇ શકે 

છે, જે કુંઈ પણ પેદા નથી કરી શકિો? િો પણ 

િમે સમજિા નથી? 

هفهمهْن  هفهله   یهْخلُُق    ََله  كهمهْن  یَهْخلُُق  ا  ا
َكهُرْونه   تهذه
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18. અને જો િમે અલ્લાહની નેઅમિોને ગણવા 
માુંગો િો કયારેય િમે િેને ગણી નથી શકિા, 
તન:શુંક અલ્લાહ ઘણો જ માફ કરનાર, અત્યુંિ 

દયાળુ છે. 

اِْن  ْوا وه ِ  نِْعمهةه  تهُعَدُ  اَِنه   ُتْحُصْوهها    َله  اّلَلَٰ
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم    لهغه

19. અને જે કુંઈ પણ િમે છપાવો અને જાહરે 

કરો અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ જાણે છે. 

 ُ ا یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ْونه  مه ا ُتِسَرُ مه  ُتْعِلُنْونه  وه

20. અને અલ્લાહ તસવાય જેમને આ લોકો 
પોકારે છે, િે કોઈ વસ્ત  થોડી પેદા કરી 
શકવાના છે, િે પોિે જ પેદા કરવામાું આવયા 
છે. 

الَهِذیْنه  ِ  دُْوِن  ِمْن  یهْدُعْونه  وه   َله  اّلَلَٰ
ْيـ ًا َوهُهْم  یهْخلُُقْونه   یُْخلهُقْونه   شه

21. (િેઓ) મિૃકો છે, જીતવિ નથી, િેમને િો 
એ પણ ખબર નથી કે ક્યારે બીજી વાર ઉભા 
કરવામાું આવશે? 

هْموهات   ْْیُ  ا ا  اهْحيهٓاء     غه مه   یهْشُعُرْونه    وه
هیَهانه  ن  ا ثُْونه  یُْبعه

22. િમારો ઇલાહ ફકિ અલ્લાહ િઆલા 
એકલો છે અને જે લોકો આલખરિ પર ઈમાન 

નથી લાવિા િેમના હૃદયોમાું ઇન્કાર ભરાઈ 

ગયો છે અને િે પોિે અહુંકારથી ભરેલા છે. 

َُٰهكُْم  َٰه   اِل  یُْؤِمُنْونه  َله  فهالَهِذیْنه   َوهاِحد     اِل
ةِ  ة  َوهُهْم  قُلُْوبُُهْم  ِباَْلَِٰخره ْنِكره  َمُ

ْونه   َمُْستهْكَِبُ

23. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા િે દરેક વસ્ત ને, 

જેને િે લોકો છપાવે છે અને જેને જાહરે કરે છે, 

ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, િે અહુંકારી લોકોને 

પસુંદ નથી કરિો. 

مه  َله  ره هَنه  جه ه  ا ا یهْعلهُم  اّلَلَٰ ْونه  مه ا یُِسَرُ مه   وه
نَهه    یُْعِلُنْونه    یْنه   یُِحَبُ  َله  اِ الْمُْستهْكَِبِ

 

24. અને જ્યારે િેમને પછૂવામાું આવે છે કે 

િમારા પાલનહારે શ ું ઉિા્ ું છે ? ત્યારે િેઓ 

જવાબ આપે છે કે આગળના લોકોની વાિાગઓ 

િો છે. 

اِذها ا ذها   لهُهْم   قِْيله  وه له  َمه هنْزه بَُُكْم    ا  قهالُْو ا  ره
اِطْْیُ  لِْيه   اهسه  اَْلهَوه
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25. (અને આવ ું એટલા માટે કહ ેછે) કે 

કયામિના દદવસે િેઓ પોિાનો ભાર િો પરૂો 
ઉઠાવશે જ અને કેટલાક િે લોકોનો પણ ભાર 

ઉઠાવશે, જેમને િેઓએ ઇલ્મ વગર જ ગ મરાહ 

કરિા હિા, જ ઓ કેટલો ખરાબ ભાર છે, જેને 

િેઓ ઉઠાવી રહ્યા છે. 

ُهْم  لِيهْحِملُْو ا هْوزهاره هاِملهةً  ا مهِة    یَهْومه  ك   الِْقيَٰ
ِمْن  هْوزهارِ  وه ْْیِ  یُِضلَُْونهُهْم  الَهِذیْنه  ا  ِبغه
ٓاءه  اهَله   عِلْم     ا سه ن  مه  یهِزُرْونه

26. િેમનાથી પહલેાના લોકો પણ (સત્ય 

તવર દ્ધ) ્ ક્તિઓ કરિા રહ્યા, (છેવટે) અલ્લાહએ 

(િેમની ્ ક્તિઓ)ને મળૂ માુંથી જ કાપી નાખી 
અને િેમના (માથા) પર છિ ઉપરથી પડી ગઇ 

અને િેમના પર અઝાબ એવી જગ્યાએથી 
આવયો, જ્યાું િેઓ તવચારી પણ નથી શકિા, 

كهره  قهْد  ُ  فهاهٰته  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  مه  اّلَلَٰ
َره  لْقهوهاعِدِ ا َمِنه  بُنْيهانهُهْم  ُ  فهخه  عهلههْْیِ
ْقُف  هُىُ   فهْوقِِهْم  ِمْن  الَسه تَٰ ه ا اُب  وه ذه  الْعه

ْيُث  ِمْن   یهْشُعُرْونه  َله  حه

27. પછી કયામિના દદવસે પણ અલ્લાહ 

િઆલા િેમન ું અપમાન કરશે અને કહશેે કે 

મારા િે ભાગીદારો ક્યાું છે ? જેના તવશે િમે 

ઝઘડિા હિા, (અને) જે લોકોને (દ તનયામા) 
જ્ઞાન આપવામાું આવ્ ું હત ું, િે કહશેે કે આજે 

કાદફરો માટે અપમાન અને ખરાબી છે. 

مهةِ  یهْومه  ثَُمه  یهُقْوُل  یُْخِزیِْهْم  الِْقيَٰ هیْنه  وه   ا
هٓاِءیه  ك ٓاقَُْونه  ُكنُْتْم  الَهِذیْنه  ُشره   ُتشه
   ْ  اَِنه  الِْعلْمه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  قهاله   فهِْْیِ
ْوٓءه  ْومه الْيه  الِْخْزیه    عهله  وهالَسُ
 الْكَِٰفِریْنه  

28. િે કાદફર, જેઓ પોિાના પર ઝલ્મ કરી 
રહ્યાું છે, જ્યારે ફદરશ્િાઓ િેમના પ્રાણ કાઢવા 
માટે આવે છે, િે સમયે િેઓ ઝૂકી જાય છે (અને 

કહ ેછે) કે અમે િો બ રાઇના કયો કરિા ન હિા, 
(ફદરશ્િાઓ કહશેે) કેમ નહીં, (જરૂર કરિાું હિાું) 
અલ્લાહ િઆલા ખબૂ સારી રીિે જાણવાવાળો 
છે જે કુંઈ પણ િમે કરિા હિાું. 

كهةُ  تهتهوهفََٰهُىُ  الَهِذیْنه  َٰٓى ِ الِِمْ   الْمهل   ظه
هنُْفِسِهْم  لهمه  فهاهلْقهُوا ا ا الَسه   نهْعمهُل  ُكنَها مه

ه  اَِنه  بهلَٰ    ُسْوٓء     ِمْن  ٌۢ  اّلَلَٰ  ُكنُْتْم  ِبمها عهِلْيم 
 تهْعمهلُْونه 
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29. બસ ! હવે િો હુંમેશા માટે િમે જહન્નમના 
દ્વાર માુંથી દાખલ થઇ જાવ, બસ ! 

અહુંકારીઓન ું ઠેકાણ ું ખબૂ જ ખરાબ છે. 

هبْوهابه  فهادُْخلُْو ا نَهمه  ا هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ   فِْيهه
ثْوهی فهلهِبْئسه  یْنه  مه ِ  الْمُتهكهََبِ

30. અને (આ જ વાિ) જ્યારે પરહજેગારોને 

પછૂવામાું આવે છે કે િમારા પાલનહારે શ ું 
ઉિા્ ું છે? િો િેઓ જવાબ આપે છે કે 

“ભલાઈ”, જે લોકોએ સારા કાયો કયાગ િેમના 
માટે આ દ તનયામાું પણ ભલાઇ છે અને ખરેખર 

આલખરિન ું ઘર ઘણ ું જ ઉત્તમ છે. અને 

પરહજેગારો માટે ખબૂ જ ઉત્તમ ઘર છે. 

تَهقهْوا لِلَهِذیْنه  وهقِْيله  ا ذها   ا له  مه هنْزه بَُُكْم    ا   ره
ا    قهالُْوا ْْیً ُنْوا لِلَهِذیْنه   خه ِذهِ  ِفْ  اهْحسه   هَٰ
نْيها نهة     الَدُ سه ارُ   حه لهده ةِ  وه ْْی     اَْلَِٰخره  خه
لهِنْعمه   الْمَُتهِقْيه   دهارُ  وه

31. હુંમેશા રહનેારા બગીચાઓ, જ્યાું િેઓ 

રહશેે, જેમની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જે કુંઈ 

પણ િે લોકો ઇચ્છશે ત્યાું િેમના માટે હાજર 

હશે, પરહજેગારોને અલ્લાહ િઆલા આવી જ 

રીિે બદલો આપે છે. 

نََُٰت  ا عهْدن   جه  ِمْن  تهْجِرْی  یَهْدُخلُْونههه
ا رُ  تهْحِتهه ا لهُهْم  اَْلهنْهَٰ ا فِْيهه ٓاُءْونه    مه  یهشه
لِكه  ُ  یهْجِزی كهذَٰ  الْمَُتهِقْيه   اّلَلَٰ

32. િે પરહજેગારો, જે પતવત્ર હોય છે, જયારે 

ફદરશ્િાઓ િેમના પ્રાણ કાઢવા આવે છે િો કહ ે

છે કે િમારા માટે સલામિી જ સલામિી છે. 

જાઓ જન્નિમાું, પોિાના િે કમોના બદલામાું, 
જે િમે કરિા હિા. 

كهةُ  تهتهوهفََٰهُىُ  الَهِذیْنه  َٰٓى ِ یَِِبْيه    الْمهل  طه
َٰم   یهُقْولُْونه  ل نَهةه  ادُْخلُوا     عهلهْيُكُم  سه   الْجه

 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  ِبمها
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33. શ ું આ લોકો િે જ વાિની રાહ જોઇ રહ્યા છે 

કે િેમની પાસે ફદરશ્િાઓ આવી પહોંચે અથવા 
િારા પાલનહારનો આદેશ (અઝાબ) આવી 
પહોંચે ? આવ ું જ િમારાથી પહલેાના લોકોએ 

ક્ ું હત ું. િેમના પર અલ્લાહ િઆલાએ કોઈ 

ઝલ્મ નથી કયો, પરુંત   િે પોિે પોિાના પર 

ઝલ્મ કરિા રહ્યા. 

هْن  اََِله   یهْنُظُرْونه  ههْل  ُ  ا ُ كهةُ  تهاْتهِْیه َٰٓى ِ   الْمهل
هوْ  ه  ا هْمرُ  یهاِْٰت بَِكه    ا لِكه   ره له  كهذَٰ   الَهِذیْنه  فهعه
ا  قهْبِلِهْم    ِمْن  مه لهمهُهُم  وه ُ  ظه َِٰكْن  اّلَلَٰ ل   وه
ا هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  یهْظلِمُْونه  ا

34. બસ ! િેમના ખરાબ કાયોન ું પદરણામ 

િેમને મળી ગ્ ું અને જે અઝાબની મશ્કરી 
કરિા હિા િેણે િેમને ઘેરાવમાું લઇ લીિા. 

ابهُهْم  اَُٰت  فهاهصه َيِ ا سه ِملُْوا مه اقه  عه  ِبِهْم  وهحه
ا هانُْوا َمه ن  ِبه   ك  یهْستهْهِزُءْونه

35. આ મ શદરક લોકોએ કહ્ ું કે જો અલ્લાહ 

િઆલા ઇચ્છિો િો અમે અને અમારા પવૂગજો, 
િેને છોડીને બીજા કોઈની બુંદગી જ ન કરિા, 
ન િેના આદેશ વગર કોઈ વસ્ત ને હરામ 

ઠેરાવિા, આ જ વાિ િેમનાથી પહલેાના લોકો 
પણ કરિા રહ્યા. પયગુંબરોન ું જવાબદારી ફતિ 

સ્પટટ રીિે પહોંચાડી દેવાની છે. 

ُكوْ  الَهِذیْنه  وهقهاله  ٓاءه  لهوْ  ااهْشره ُ  شه ا اّلَلَٰ  مه
بهْدنها ء   ِمْن  دُْونِه   ِمْن  عه ْ   وهَله   نَهْحُن  َشه
بهٓاُؤنها ْمنها وهَله  اَٰ َره ء     ِمْن  دُْونِه   ِمْن  حه ْ   َشه
لِكه  له  كهذَٰ ْل   قهْبِلِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  فهعه   فههه
ُسِل  عهله  َٰغُ  اََِله  الَرُ  الْمُِبْيُ   الْبهل

36. અમે દરેક કોમમાું પયગુંબર મોતલ્યા, (જે 

િેમને આ જ વાિ કહિેા હિા) કે અલ્લાહની 
ઈબાદિ કરો, અને િાગિૂથી બચો, પછી 
કેટલાક એવા લોકો હિા જેમને અલ્લાહએ 

દહદાયિ આપી, અને કેટલાક એવા લોકો હિા, 
જેમના માટે ગ મરાહી નક્કી થઈ ગઈ, બસ ! 

િમે પોિે િરિી પર હરીફરીને જોઇ લો કે 

જ ઠલાવનારાઓની દશા કેવી થઇ ? 

لهقهْد  ْثنها وه ُسْوًَل  اَُمهة   كَُلِ  ِفْ  بهعه هِن  َره   ا
ه  اْعُبُدوا اُغْوته    وهاْجتهِنُبوا اّلَلَٰ  الَطه
 ْ ی َمهْن  فهِمْٰنُ ُ  ههده ْ  اّلَلَٰ ِمْٰنُ   َمهْن  وه
َقهْت  َٰلهُة    عهلهْيهِ  حه ل ْوا  الَضه   ِف  فهِسْْیُ
هانه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض    عهاقِبهةُ  ك

ِبْيه   الْمُكهَذِ
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37. આવા લોકોની દહદાયિ માટે ભલે િમે 

ઘણા ઇચ્છક રહ્યા હોય, પરુંત   અલ્લાહ િઆલા 
જે લોકોને ગ મરાહ કરી દે િેને કોઈ દહદાયિ 

નથી આપી શકત ું, અને િેમની મદદ કરનાર 

પણ કોઈ નથી હોત  ું. 

ىُهْم  عهلَٰ  تهْحِرْص  اِْن  ه  فهاَِنه  ُهدَٰ  َله  اّلَلَٰ
ْن  یهْهِدْی  ا یَُِضَلُ  مه مه نََِٰصِریْنه  َمِْن  لهُهْم  وه

 

38. િે લોકો મજબિૂ કસમો ખાઇને કહ ેછે કે જે 

લોકો મતૃ્્  પામે િેમને અલ્લાહ બીજી વાર નદહ 

ઉઠાવે, કેમ નદહ ઉઠાવે, આ િો એક એવ ું વચન 

છે, જેને પરૂ ું કરવ ું અલ્લાહના તશરે છે, પરુંત   
ઘણા લોકો જાણિા નથી. 

مُْوا اهقْسه ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ هیْمهانِِهْم    جه  َله   ا
ُث  ُ  یهْبعه ْن  اّلَلَٰ  عهلهْيهِ  وهعًْدا بهلَٰ   یَهمُْوُت    مه

َِٰكَنه  ل ًقا َوه ْكثهره  حه ه  یهْعلهمُْونه   َله  النَهاِس  ا

39. આ ઉઠાવવ ું એટલા માટે પણ (જરૂરી છે) કે 

અલ્લાહ િેમની સામે િે સત્યિા સ્પટટ કરી દે, 

જેમાું િેઓ તવવાદ કરી રહ્યા હિા, એટલા માટે 

(પણ જરૂરી) છે જે કાદફરો જાણી લે િેઓ પોિે જ 

જ ઠા લોકો હિા. 

ه   فِْيهِ  یهْختهِلُفْونه  الَهِذْی  لهُهُم   لِیُبهَيِ
لِيهْعلهمه  ا الَهِذیْنه  وه هنَهُهْم  كهفهُرْو  هانُْوا ا  ك
ِذِبْيه   كَٰ

40. અમે જ્યારે કોઈ વસ્ત ની ઇચ્છા કરીએ 

છીએ િો અમે ફકિ એવ ું કહીએ છીએ કે “થઇ 

જા” બસ િે થઇ જાય છે. 

نَهمها ء   قهْولُنها اِ ْ هُ  اِذها   لَِشه دْنَٰ هره هْن  ا  لهه    نَهُقْوله  ا
 فهيهُكْوُنن  ُكْن 

41. જે લોકોએ ઝલ્મ સહન કયાગ પછી અલ્લાહ 

િઆલાના માગગમાું વિનને છોડ્ ું છે, અમે 

િેમને દ તનયામાું પણ ઉત્તમ ઠેકાણ ું આપીશ ું 
અને આલખરિન ું વળિરિો ઘણ ું જ મોટ ું છે, 

કદાચ કે લોકો િેને જાણિા હોિ. 

الَهِذیْنه  ُرْوا وه ِ  ِف  ههاجه ْ  اّلَلَٰ ا بهْعدِ  ِمنٌۢ   مه
ْ  ُظلِمُْوا ُ نْيها ِف  لهنُبهَوِئهَٰنه نهًة    الَدُ سه   حه
هْجرُ  ةِ  وهَله ُ    اَْلَِٰخره ْكَبه هانُْوا لهوْ   اه  ك
 یهْعلهمُْونه  

42. (અથાગિ) િે લોકો, જેમણે સબર ક્ ું અને 

પોિાના પાલનહાર પર જ ભરોસો કરિા રહ્યા. 
ْوا الَهِذیْنه  ُ َبه بَِِهْم  وهعهلَٰ  صه َهلُْونه   ره  یهتهوهك
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43. િમારા પહલેા અમે જેટલા પયગુંબરો 
મોકલ્યા િે પ ર ર્ો જ હિા. જેમની િરફ અમે 

વહી કરિા હિા, બસ ! જો િમે ન જાણિા હોવ 

િો જ્ઞાનવાળાઓને પછૂી લો. 

ا   مه لْنها وه هْرسه اًَل  اََِله  قهْبِلكه  ِمْن  ا   نَُْوِحْ   ِرجه
 ْ ا اِلههْْیِ هْهله  فهْسـ هلُْو  ْكرِ  ا   ُكنُْتْم  اِْن  الَذِ
 تهْعلهمُْونه   َله 

44. (િે પયગુંબરોને અમે) સ્પટટ તનશાનીઓ 

અને દકિાબો (આપી મોકલ્યા હિા) અને િમારી 
િરફ આ લઝકર (ક રઆન) એટલા માટે ઉિા્ ું 
છે, જેથી િમે સ્પટટ રીિે િેમને જણાવી દો કે 

િેમની િરફ શ  ઉિારવામાું આવ્ ું છે. એટલા 
માટે કે િેઓ િેમાું લચિંિન મનન કરે. 

ِت  بُِر    ِبالْبهیَِنَٰ الَزُ لْنها    وه هنْزه ا  اِلهْيكه  وه
ْكره  ه  الَذِ ا لِلنَهاِس  لِتُبهَيِ ْ  نَُزِله  مه  اِلههْْیِ
لَهُهْم  لهعه  یهتهفهَكهُرْونه   وه

45. જે લોકો ખરાબ ્ ક્તિઓ કરી રહ્યા છે, શ ું િે 

લોકો એ વાિથી નીડર થઇ ગયા છે કે અલ્લાહ 

િઆલા િેમને િરિીમાું િસાવી દે, અથવા 
િેમની પાસે એવી જગ્યાએથી અઝાબ આવી 
પહોંચે, જેના તવશે િેમને તવચાર પણ ન હોય. 

هفهاهِمنه  كهُروا الَهِذیْنه  ا اَِٰت  مه َيِ هْن  الَسه   ا
ُ  یَهْخِسفه  هوْ  اَْلهْرضه  ِبِهُم  اّلَلَٰ ُ  ا ُ   یهاْتهِْیه
اُب  ذه ْيُث  ِمْن  الْعه  یهْشُعُرْونه   َله  حه

46. અથવા િેમને હરિાફરિા (અઝાબ) પકડી 
લે, આ લોકો અલ્લાહ િઆલાને ક્યારેય 

આજીજ કરી શકિા નથી. 

هوْ  ُهْم  ا ْ  ِفْ  یهاُْخذه   ُهْم  فهمها تهقهلَُُِبِ
 ِبمُْعِجِزیْنه  

47. અથવા િેમને ડરાવી, િમકાવી પકડી લે, 
બસ ! ખરેખર િમારો પાલનહાર અત્યુંિ દયાળુ 

અને માયાળુ છે. (જે િેમને મહિેલ આપી રહ્યો 
છે). 

هوْ  ُهْم  ا َوُف     عهلَٰ  یهاُْخذه بَهُكْم  فهاَِنه   تهخه  ره
ُءْوف    َرهِحْيم   لهره
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48. શ ું િે લોકોએ અલ્લાહએ પેદા કરેલી 
વસ્ત ઓ માુંથી કોઈ વસ્ત  નથી જોઈ? કે િેમનો 
પડછાયો કેવી રીિે ડાબેથી જમણે અને જમણે 
થી (ડાબે) અલ્લાહની સામે તસજદો કરિા 
આથમે છે અને આ બિી વસ્ત ઓ અત્યુંિ 

આજીજી જાહરે કરી રહી છે. 

لهْم  هوه ْوا ا ا اِلَٰ  یهره لهقه  مه ُ  خه ء   ِمْن  اّلَلَٰ ْ   َشه
َيهُؤا َٰلُه   یَهتهفه ِن  ِظل ِل  يهِمْيِ الْ عه مهٓاى ِ   وهالَشه
ًدا ِ  ُسَجه ََٰ  دَِٰخُرْونه  وهُهْم  ّلَلِ

49. ખરેખર આકાશ અને િરિીના દરેક સજીવ 

અને દરેક ફદરશ્િા, અલ્લાહ િઆલાની સામે 

તસજદો કરી રહ્યા છે અને જરા પણ ઘમુંડ નથી 
કરિા. 

 ِ ّلِلََٰ ا یهْسُجُد  وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   ِف  وه
كهةُ  ِمْن  اَْلهْرِض  َٰٓى ِ   َله  وهُهْم  دهٓابَهة  َوهالْمهل

ْونه   یهْستهْكَِبُ

50. અને પોિાના પાલનહારથી, જે િેમની 
ઉપર છે, ધ્ર જે છે અને િે જ કામ કરે છે, જેમનો 
આદેશ આપવામાું આવિો હોય. 

افُْونه  بَهُهْم  یهخه لُْونه  فهْوقِِهْم  َمِْن  ره یهْفعه  وه
ا ن۩  مه ُرْونه  یُْؤمه

51. અલ્લાહ િઆલા કહી ચકૂ્યો છે કે બે ઇલાહ 

ન બનાવો, ઇલાહ િો ફકિ િે એકલો જ છે, 

બસ ! િમે સૌ મારો જ ડર રાખો. 

ُ  وهقهاله  ا َله  اّلَلَٰ ْيِ  تهَتهِخُذْو  َٰهه ثْنهْيِ    اِل   ا
نَهمها َٰه   اِ َهایه   َوهاِحد     ُهوهاِل  فهاْرههُبْوِن   فهاِی

52. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ પણ છે, બધ ું 
િેન ું જ છે અને િેની જ બુંદગી કરવી જરૂરી છે. 

શ ું િો પણ િમે િેના તસવાય બીજાથી ડરો છો ? 

لهه   ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ لههُ  وهاَْلهْرِض  الَسه   وه
یُْن  ْْیه   وهاِصًبا    الَدِ هفهغه ِ  ا  تهَتهُقْونه  اّلَلَٰ

53. િમારી પાસે જેટલી પણ નેઅમિો છે, દરેક 

નેઅમિ િેણે જ આપી છે, હજ ું પણ િમારા પર 

કોઈ મ સીબિ આવી જાય િો િેની જ સમક્ષ 

ફદરયાદ કરો છો. 

ا مه ِ  فهِمنه  نَِْعمهة   َمِْن  ِبكُْم  وه   اِذها ثَُمه  اّلَلَٰ
كُُم  َسه رَُ  مه  تهْجـ هُرْونه   فهاِلهْيهِ  الَضُ
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54. પછી જ્યારે િે િમારા પરથી િે મ સીબિ 

દૂર કરી દે છે, િો િમારા માુંથી કેટલાક લોકો 
પોિાના પાલનહાર સાથે તશકગ  કરવા લાગે છે. 

فه  اِذها ثَُمه  َره  كهشه ْنُكْم  الَضُ  فهِریْق   اِذها عه
بَِِهْم  َمِْنُكْم   یُْشِرُكْونه   ِبره

55. જેથી અલ્લાહએ િેમને જે કુંઈ પણ આપી 
રાખ્્ ું છે (િેનો શ કર કરવાના બદલામાું) િેની 
નાશ કરી જ કરે, સાર ું (થોડોક સમય) ફાયદો 
ઉઠાવી લો, નજીક માુંજ (સત્યિા) ની જાણ 

િમને થઈ જશે. 

ْ    ِبمها   لِيهْكُفُرْوا ُ تهْيٰنَٰ   فهتهمهَتهُعْوا    اَٰ
ْوفه   تهْعلهمُْونه  فهسه

56. અને જે રોજી અમે િેમને આપી રાખી છે, 

િેમાુંથી એવા (ભાગીદારોનો) ભાગ નક્કી કરે છે, 

જેમના તવશે િેઓ જાણિા પણ નથી, 
અલ્લાહની કસમ ! જે કઈ િમે અલ્લાહ પર 

જ ઠાણ ું બાુંિી રહ્યા છો, િેના તવશે િે જરૂર િમને 

પછૂશે. 

لُْونه  یهْجعه  َمِمَها نهِصیًْبا یهْعلهمُْونه  َله  لِمها وه
   ْ ُ زهقْٰنَٰ ِ   ره ه  تهاّلَلَٰ مَها لهتُْسـ هُلَ   ُكنُْتْم  عه
ْونه  ُ  تهْفَته

57. અને િે પતવત્ર અલ્લાહ માટે બાળકીઓ 

નક્કી કરે છે જો કે અલ્લાહ આ પ્રમાણેની 
વાિોથી પાક છે, અને પોિાના માટે િે જે 

પોિાની ઇચ્છા અન સાર હોય. (અથાગિ 

દીકરાઓ) 

لُْونه  یهْجعه ِ  وه ِت  ّلِلََٰ نهه     الْبهنَٰ لهُهْم   ُسْبحَٰ  وه
ا  یهْشتهُهْونه  َمه

58. િેમના માુંથી કોઈને જ્યારે બાળકીની 
ખબર આપવામાું આવે િો િેનો ચહરેો દફક્કો 
પડી જાય છે અને મનમાું સુંકોચ અન ભવે છે. 

اِذها ره  وه ُدُهْم  بَُشِ َله  ِباَْلُنْثَٰی اهحه   وهْجُهه   ظه
 ُمْسوهدًا َوهُهوهكهِظْيم   

59. અને આ વાિના કારણે લોકોથી છપાઇને 

ફરે છે, તવચારે છે કે શ ું િેન ું અપમાન થયા પછી 
િે બાળકને જીતવિ છોડી દે અથવા ઝમીનમાું 
િસાવી દે? જ ઓ! કેટલો ખરાબ તનણગય કરે છે. 

ی ا ُسْوٓءِ  ِمْن  الْقهْوِم  ِمنه  یهتهوهارَٰ ره  مه   بَُشِ
هیُمِْسكُه    ِبه     هْم  ُهْون   عهلَٰ  ا ه   ا   ِف   یهُدَسُ

اِب    ه ٓاءه  اهَله   الََتُ ا سه  یهْحكُمُْونه  مه
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60. ખરાબ ઉદાહરણ િે લોકો માટે છે, જેઓ 

આલખરિ પર ઇમાન નથી િરાવિા, અલ્લાહ 

માટે િો શે્રટઠ ઉદાહરણ છે, િે ઘણો તવજયી અને 

દહકમિવાળો છે. 

ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  لِلَهِذیْنه  ثهُل  ِباَْلَِٰخره   مه
ْوِء    ِ   الَسه ّلِلََٰ   اَْلهْعلَٰ    الْمهثهُل  وه

ِزیْزُ  ِكْيُمن  وهُهوهالْعه  الْحه

61. જો લોકોના ઝલ્મ કરવાના કારણે અલ્લાહ 

િઆલા િેમની પકડ કરિો, િો િરિી પર એક 

પણ સજીવ ન રહિેો, પરુંત   િે િો એક મ દ્દિ 

સ િી ઢીલ આપી રહ્યો છે, જ્યારે િેમનો િે 

સમય આવી પહોંચે છે િો (અલ્લાહનો અઝાબ) 

િેમનાથી એક ક્ષણ બરાબર પણ આગળ 

પાછળ નથી થઈ શકિો. 

لهوْ  ُ  یُؤهاِخذُ  وه ا ِبُظلِْمِهْم  النَهاسه  اّلَلَٰ   َمه
كه  ا تهره َِٰكْن  ِمْن  عهلهْيهه ل ُرُهْم  دهٓابَهة  َوه  یَُؤهَخِ
ل   اِلَٰ   َمً    اهجه ٓاءه  فهاِذها  َمُسه لُُهْم  جه   َله  اهجه

ًة َوهَله  یهْستهاِْخُرْونه  اعه یهْستهْقِدُمْونه   سه
 

62. આ લોકો અલ્લાહ માટે િે વસ્ત  પસુંદ કરે 

છે, જે પોિાના માટે નાપસુંદ કરિ હોય છે, અને 

િે લોકો જ ઠ્ઠી વાિો વણગવે છે, કે િેમના માટે િો 
ભલાઈ જ ભલાઈ છે, િે માટે િો જહન્નમની 
આગ જ છે, અને િેમાું આ લોકો બિા કરિા 
(સૌથી આગળ) િકેલવામાું આવશે. 

لُْونه  یهْجعه ِ  وه ا ّلِلََٰ ُهْونه  مه   وهتهِصُف  یهْكره
 ُ هلِْسنههَُتُ هَنه  الْكهِذبه  ا   الُْحْسنَٰ    لهُهُم  ا

مه  َله  ره هَنه  جه هنَهُهْم  النَهاره  لهُهُم  ا ا  وه
ُطْونه    َمُْفره

63. અલ્લાહની કસમ ! અમે િમારા પહલેા 
ઘણી કોમો િરફ પયગુંબર મોકલી ચ ક્યા છે, િો 
(આ પ્રમાણે જ થત ું આ્  છે) કે શેિાને િેમના 
ખરાબ કાયોને િેમના માટે શણગારી બિાવે છે,   

આજે પણ શેિાન જ (િે મક્કાના કાદફરોનો) 
તમત્ર બની બેઠો છે, અને િેમના માટે દ િઃખદાયી 
અઝાબ હશે. 

ِ تها لْنها   لهقهْد  ّلَلَٰ هْرسه   قهْبِلكه   َمِْن  اُمهم   اِلَٰ   ا
یَهنه  ُن  لهُهُم  فهزه ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه   ا

 ُ ُ لهَِْیُ لهُهْم   الْيهْومه  فهُهوهوه اب   وه هلِْيم    عهذه ا
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64. અમે દકિાબ િમારા પર એટલા માટે 

ઉિારી છે, કે જે વાિોમાું આ લોકો મિભેદ કરી 
રહ્યા છે, િેમના માટે સત્ય વાિ સ્પટટ કરી દો, 
ખરેખર આ દકિાબ ઈમાનવાળાઓ માટે 

દહદાયિ પણ છે અને રહમિ (પણ) છે. 

ا   مه لْنها وه هنْزه ه  اََِله  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  ا   لِتُبهَيِ
  وهُهًدی  فِْيِه    اْختهلهُفْوا الَهِذی لهُهُم 

ْحمهةً   یَُْؤِمُنْونه  لَِقهْوم    وهره

65. અને અલ્લાહએ જ આકાશ માુંથી પાણી 
વરસાવે છે, િેનાથી મિૃક િરિીને જીતવિ કરી 
દે છે, ખરેખર આમાું, િે લોકો માટે તનશાની છે 

જે સાુંભળે. 

 ُ له  وهاّلَلَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا   ِبهِ  فهاهْحيها مهٓاءً  الَسه
ا    بهْعده  اَْلهْرضه  ْوتِهه لِكه  ِفْ  اَِنه   مه َٰیهةً  ذَٰ   َله
ن  لَِقهْوم    یَهْسمهُعْونه

66. િમારા માટે ઢોરોમાું પણ ઘણી તશખામણ છે 

કે િેમના પેટમાું ભોજનનો બગાડ િેમજ લોહી 
હોય છે, િો િે બને્નની વચ્ચેથી અમે િમને શ દ્ધ 

દૂિ પીવડાવીએ છીએ, જે પીનાર માટે ખબૂ જ 

સાર ું હોય છે. 

اَِنه  اِم  ِف  لهُكْم  وه ةً     اَْلهنْعه   لهِعَْبه
ْ  بُُطْونِه   ِفْ  َمِمَها نُْسِقْيُكْم   فهْرث   بهْيِ  ِمنٌۢ

الًِصا لَهبهنًا وهدهم   ٓاى ًِغا خه ِرِبْيه  سه  لَِلَشَٰ

67. ખજૂર અને દ્રાક્ષના ફળો વડે (અમે િમને 

એક પ્રવાહી પણ પીવડાવીએ છીએ) જેનાથી 
િમે નશો પણ કરો છો અને શે્રટઠ રોજી પણ 

મેળવો છો, જે લોકો બ દ્ધદ્ધ િરાવે છે, િેમના માટે 

િો આમાું મોટી તનશાની છે. 

ِمْن  همه   وه ِت ث   وهاَْلهْعنهاِب  النَهِخْيِل  رَٰ
كهًرا َوهِرْزقًا ِمْنهُ  تهَتهِخُذْونه  ًنا    سه سه  اَِنه   حه

لِكه  ِفْ  َٰیهةً  ذَٰ  یَهْعِقلُْونه   لَِقهْوم    َله

68. િમારા પાલનહારે મિમાખી િરફ વહી 
કરી કે પવગિોમાું, વકૃ્ષોમાું અને લોકોએ 

બનાવેલી ઊંચી, ઊંચી વેલોમાું પોિાન ું ઘર 

બનાવ. 

ه  ا بَُكه  ْوحَٰ وه هِن  النَهْحِل  اِله  ره تَهِخِذْی  ا  ا
رِ  بُُيْوًتا َوهِمنه  الِْجبهاِل  ِمنه  جه ِممَها  الَشه   وه

 یهْعِرُشْونه  
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69. અને દરેક પ્રકારના ફળો માુંથી િેનો રસ 

ચસૂી લે, અને પોિાના પાલનહારએ નક્કી 
કરેલ માગો પર ચાલ, િેમના પેટ માુંથી 
રુંગબેરુંગી પીણ ું નીકળે છે,  અને જેમાું લોકો 
માટે ઇલાજ છે. લચિંિન કરનારાઓ માટે આમાું 
પણ ખબૂ જ મોટી તનશાની છે. 

ِت  كَُلِ  ِمْن  كُِلْ  ثَُمه    ُسُبله  فهاْسلُِكْ  الثَهمهرَٰ
بَِِك  لًُل    ره ْ  یهْخُرُج   ذُ ا ِمنٌۢ اب   بُُطْونِهه ره   شه

نُه   َمُْختهِلف   هلْوها  اَِنه   لَِلنَهاِس    ِشفهٓاء   فِْيهِ  ا
لِكه  ِفْ  َٰیهةً  ذَٰ  یَهتهفهَكهُرْونه  لَِقهْوم    َله

70. અલ્લાહએ િમને પેદા કયાગ અને િે જ 

િમને મ ત્્  આપે છે, અને િમારા માુંથી કેટલાક 

લોકોને આિેડ વય સ િી પહોચાડી દઈએ છીએ, 

જેથી િે લોકો બધ ું જાણી લીિા પછી પણ કઈ 

પણ ન જાણી શકે, ખરેખર અલ્લાહ બધ ું જ 

જાણવાવાળો છે અને સપણૂગ ક દરિ િરાવે છે. 

 ُ لهقهُكْم  وهاّلَلَٰ ۬   ثَُمه   خه ِمْنُكْم   یهتهوهفََٰىكُْم     وه
دَُ  َمهْن  هْرذهِل  اِلَٰ   یَُره ْ  الُْعمُرِ  ا  یهْعلهمه  َله  لِكه
ْيـ ًا    عِلْم   بهْعده  ه  اَِنه   شه ن  عهِلْيم   اّلَلَٰ  قهِدیْر 

71. રોજી બાબિે અલ્લાહ િઆલાએ િમારા 
માુંથી એકને બીજા પર પ્રાથતમકિા આપી રાખી 
છે, બસ ! જેમને રોજી વિારે આપવામાું આવી 
છે, િે પોિાની રોજી પોિાની હઠેળ કામ 

કરનારા મજૂરોને નથી આપિા, એ ભયથી કે િે 

(જેમને વિારે આપ્્ ું છે) અને િેઓ (મજૂરો) 
બને્ન સરખા થઇ જાય. િો શ ું આ લોકો 
અલ્લાહની નેઅમિોનો ઇન્કાર કરી રહ્યા છે. 

 ُ كُْم  له فهَضه  وهاّلَلَٰ   ِف   بهْعض   عهلَٰ  بهْعضه
لُْوا الَهِذیْنه  فهمها  الَرِْزِق    ٓادَِْی  فَُضِ  ِبره
ا عهلَٰ  ِرْزقِِهْم  لهكهْت  مه هیْمهانُُهْم  مه   فهُهْم  ا
وهٓاء     فِْيهِ  هفهِبِنْعمهةِ   سه ِ  ا ُدْونه   اّلَلَٰ  یهْجحه

72. અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે િમારા 
માુંથી જ િમારી પત્નીઓન ું સર્જન ક્ ું અને 

િમારી પત્નીઓ દ્વારા િમારા માટે િમારા 
બાળકો અને પૌત્ર પેદા કયાગ અને િમને સારી 
અને ઉત્તમ વસ્ત ઓ ખાવા માટે આપી, શ ું િો 
પણ િે લોકો બાટેલ પર યકીન િરાવે છે? અને 

અલ્લાહ િઆલાની નેઅમિોને ઇન્કાર કરે છે? 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه هنْفُ  َمِْن  لهُكْم  جه هْزوهاًجا  ِسكُْم ا ا
له  عه هْزوهاِجكُْم  َمِْن  لهُكْم  َوهجه   بهِنْيه  ا

زهقهُكْم  ةً َوهره فهده ِت    َمِنه  وهحه یَِبَٰ  الَطه
هفهِبالْبهاِطِل  ِبِنْعمهِت  یُْؤِمُنْونه  ا ِ  وه   ُهْم  اّلَلَٰ
 یهْكُفُرْونه  
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73. અને િે લોકો અલ્લાહ િઆલાને છોડીને 

જેની બુંદગી કરે છે િેઓ આકાશો અને િરિી 
માુંથી િમને રોજી પહોચાડવાનો કઈ પણ 

અતિકાર નથી િરાવિા, અને ન િો િેઓ આ 

કાયગ કરી શકે છે. 

یهْعُبُدْونه  ِ  دُْوِن   ِمْن  وه ا اّلَلَٰ   یهمِْلُك  َله  مه
وَِٰت  َمِنه  ِرْزقًا لهُهْم  مَٰ ْيـ ًا  وهاَْلهْرِض  الَسه شه
 یهْستهِطْيُعْونه   َوهَله 

74. અલ્લાહ િઆલા માટે ઉદાહરણો ન આપો, 
અલ્લાહ િઆલા ખબૂ સારી રીિે જાણે છે અને 

િમે નથી જાણિા. 

ِ  تهْضِربُْوا فهله  ه  اَِنه   اَْلهْمثهاله    ّلِلََٰ  یهْعلهُم  اّلَلَٰ
هنُْتْم  ا  تهْعلهمُْونه  َله  وه

75. અલ્લાહ િઆલા એક ઉદાહરણન ું વણગન 

કરે છે કે, એક ગ લામ છે, જે પોિે કોઈની 
માલલકી હઠેળ છે, િે કઈ પણ અતિકાર નથી 
િરાવિો, અને એક બીજો વયક્તિ છે, જેને અમે 

પોિાની પાસેથી પરૂિી રોજી આપી છે, જેમાુંથી 
િે છૂપી રીિે િથા જાહરે રીિે દાન કરે છે, શ ું 
આ બને્ન સરખાું હોઇ શકે છે ? અલ્લાહ િઆલા 
માટે જ બિી પ્રશુંસા છે, પરુંત   ઘણા લોકો 
(આટલી સરળ વાિ પણ) નથી સમજિા. 

به  ره ُ  ضه ثهًل  اّلَلَٰ ْبًدا مه   یهْقِدرُ  ََله  َمهمْلُْوكًا عه
ء   عهلَٰ  ْ مهْن  َشه ًنا ِرْزقًا ِمنَها َرهزهقْنَٰهُ  وه سه  حه

یُْنِفُق  ْهًرا    ِمْنهُ  فهُهوه   ههْل   ِسًرا َوهجه
مُْد   یهْستهو نه    هلْحه ِ    ا ْكثهُرُهْم  بهْل   ّلِلََٰ ه  َله  ا
 یهْعلهمُْونه 

76. અલ્લાહ િઆલા એક બીજ ું ઉદાહરણ 

વણગન કરે છે, બ ેવયક્તિઓ છે, જેમાુંથી એક િો 
મ ૂુંગો છે અને કોઈ વસ્ત  પર અતિકાર નથી 
િરાવિો, પરુંત   િે પોિાના માલલક માટે બોજ 

છે, જ્યાું પણ િેને મોકલવામાું આવે િેનાથી 
ભલાઇની અપેક્ષા કરવામાું નથી આવિી, શ ું આ 

અને િે, જે ન્યાય કરવાનો આદેશ આપે છે િથા 
સત્યમાગગ પર જ ચાલે છે, બને્ન સરખાું હોઇ શકે 

છે ? 

به  ره ُ  وهضه ثهًل  اّلَلَٰ ُدُهمها   َرهُجلهْيِ  مه  اهحه
هبْكهُم  ء   عهلَٰ  یهْقِدرُ  َله  ا ْ هَل   َشه   عهلَٰ  وهُهوهك
َٰىُه    ْول هیْنهمها  مه ْههَُ  ا ْْی     یهاِْت  َله  یُوهَجِ ْل   ِبخه  هه
مهْن   ُهوه   یهْستهوِْی  ْدِل    یَهاُْمرُ  وه   ِبالْعه
اط   وهُهوهعهلَٰ  ن  ِصره  َمُْستهِقْيم 
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77. આકાશો અને િરિીમાું ગેબ(અદૃશ્ય)ન ું 
જ્ઞાન ફકિ અલ્લાહ િઆલાને જ છે અને 

કયામિનો સમય એવો છે જેવ ું કે પાુંપણ 

પલકવ ું, પરુંત   િેનાથી પણ વિારે નજીક 

(કયામિ આવી જશે), તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

 ِ ّلِلََٰ يْ  وه وَِٰت  ُب غه مَٰ ا    وهاَْلهْرِض    الَسه مه هْمرُ  وه  ا
ةِ  اعه هلهمِْح  اََِله  الَسه رِ  ك هوْ  الْبهصه ُب    ا هقْره   ُهوها

ه  اَِنه  ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیْر    َشه

78. અલ્લાહ િઆલાએ િમને િમારી માિાના 
પેટ માુંથી (એવી ક્સ્થતિમાું) કાઢયા છે કે િમે કુંઈ 

પણ નહિા જાણિા, િેણે જ િમારા કાન, આંખ 

અને દદલ બનાવયા, જેથી િમે આભાર વયતિ 

કરો. 

 ُ كُْم  وهاّلَلَٰ جه ْ  اهْخره ِتكُْم  بُُطْوِن  َمِنٌۢ  َله  اَُمههَٰ
ْيـ ًا    تهْعلهمُْونه  له   شه عه مْعه  لهُكُم  وهجه  الَسه
اره  ةه    وهاَْلهبْصه لَهُكْم   وهاَْلهفْـ ِده تهْشكُُرْونه  لهعه

 

79. શું િે લોકો પક્ષીઓને નથી જોિાું, જે 

આદેશન ું અન સરણ કરી હવામાું ઉડે છે, જેમને 

અલ્લાહ તસવાય કોઈ બીજાએ પકડી રાખ્યા 
નથી, તન:શુંક િેમાું ઇમાન લાવનારાઓ માટે 

ઘણી તનશાનીઓ છે. 

هلهْم  ْوا ا ْْیِ  اِله  یهره ت   الَطه رَٰ َخه َوِ  ِفْ  ُمسه   جه
مهٓاِء    ا  الَسه ُ    اََِله  یُمِْسكُُهَنه  مه   ِفْ  اَِنه   اّلَلَٰ
لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ  یَُْؤِمُنْونه   لَِقهْوم   َله

80. અને અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે 

િમારા ઘરોને શાુંતિની જગ્યા બનાવી દીિી 
અને િેણે જ િમારા માટે ઢોરોના ચામડા માુંથી 
એવા ઘર (િુંબ ) બનાવી દીિા છે, જેને િમે એક 

જગ્યાએથી બીજે જવામાું અથવા િો એક જગ્યા 
પર રોકાવવામાું, બને્ન ક્સ્થતિમાું િે િમને હલક ું 
લાગ ેછે, અને િેમના વાળ િથા ઉન વડે 

િમારા માટે ઘરોનો સામાન અને થોડાક સમય 

માટે રોજીનો સ્ત્રોિ પણ બનાવયો. 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه ْ  لهُكْم  جه كهًنا   بُُيْوتِكُْم  َمِنٌۢ سه
له  عه اِم  ُجلُْودِ  َمِْن  لهُكْم  َوهجه   بُُيْوًتا اَْلهنْعه

ا ْعِنكُْم  یهْومه  تهْستهِخَفُْونههه یهْومه  ظه   وه
ِتكُْم    ِمْن   اِقهامه ا وه هْوبهاِرهها اهْصوهافِهه ا  وه
اِرهها   اهْشعه هاثًا وه هث تهاعًا ا مه  ِحْي   اِلَٰ  وه
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81. અલ્લાહ એ જ િમારા માટે પોિાની સર્જન 

કરેલી વસ્ત ઓ માુંથી છાુંયડો બનાવયો અને િેણે 
જ િમારા માટે પવગિોમાું ગ ફા બનાવી છે અને 

િેણે જ િમારા માટે એવા પોશાક બનાવયા જે 

િમને ગરમીથી બચાવે છે અને જે િમને ્ દ્ધના 
સમયે કામ લાગ ેછે, િે આવી જ રીિે પોિાની 
નેઅમિો આપી રહ્યો છે જેથી િમે આજ્ઞાકારી 
બની જાવ. 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه لهقه  َمِمَها لهُكْم  جه ًَٰل   خه له  ِظل عه  وهجه
ْكنهانًا َوهجه  الِْجبهاِل  َمِنه  لهُكْم  ه له ا  لهُكْم  عه

اِبْيله  ره َره  تهِقْيُكُم  سه اِبْيله  الْحه ره   وهسه
كُْم    تهِقْيُكْم  لِكه   بهاْسه   نِْعمهتهه   یُِتَمُ  كهذَٰ
لَهُكْم  عهلهْيُكْم   ُتْسلِمُْونه  لهعه

82. િો પણ જો આ લોકો મોઢ ું ફેરવે િો (હ ે

નબી) િમાર ું કામ િો ફકિ (આદેશ) સ્પટટ રીિે 

પહોંચાડી દેવાન ું છે. 

لَهْوا فهاِْن  َهمها تهوه َٰغُ  عهلهْيكه  فهاِن الْمُِبْيُ  الْبهل
 

83. આ લોકો અલ્લાહની નેઅમિોને જાણવા 
છિાું ઇન્કાર કરી રહ્યા છે. પરુંત   િેમના માુંથી 
વિારે પડિા લોકો કૃિઘ્ન છે. 

ِ  نِْعمهته  یهْعِرفُْونه  ا ثَُمه   اّلَلَٰ   یُْنِكُرْونههه
ْكثهُرُهُم  ه ا ن  وه  الْكَِٰفُرْونه

84. અને અમે જે દદવસે દરેક ઉમ્મિ (કોમ) 

માુંથી સાક્ષીને ઊભોકરીશ ું, પછી ઇન્કાર 

કરનારાઓને ન િો (કારણ જણાવવાની) 
પરવાનગી આપવામાું આવશે અને ન િો 
િેમને િૌબા કરવાની િક આપવામાું આવશે. 

یهْومه  ُث  وه ِهْيًدا اَُمهة   كَُلِ  ِمْن  نهْبعه  َله   ثَُمه  شه
  ُهْم  وهَله  كهفهُرْوا لِلَهِذیْنه  یُْؤذهُن 

 یُْستهْعتهُبْونه 

85. અને જ્યારે જાલલમ લોકો અઝાબ જોઇ લેશે 

િો પછી િેમના (અઝાબને) હલકો કરવામાું 
નદહ આવે અને ન િો િેમને ઢીલ આપવામાું 
આવશે. 

اِذها ه  وه ا لهمُوا الَهِذیْنه  ره ابه  ظه ذه   فهله  الْعه
َفهُف  ْ  یُخه ُرْونه  ُهْم  وهَله  عهْٰنُ  یُْنظه
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86. અને જ્યારે મ શદરક લોકો પોિાના 
ભાગીદારોને જોઇ લેશે, િો કહશેે કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! આ જ અમારા િે ભાગીદારો છે, 

જેમને અમે િને છોડીને પોકારિા હિા, બસ ! 

િેઓ (ભાગીદારો) િેમને જવાબ આપશે કે િમે 

િદ્દન જ ઠ્ઠા છો. 

اِذها ه  وه ا ُكْوا الَهِذیْنه  ره هٓاءهُهْم  اهْشره ك   ُشره
ءِ  بَهنهاره  قهالُْوا هٓاُؤنها هَٰ ُؤاَله ك   ُكنَها الَهِذیْنه  ُشره
ُ  فهاهلْقهْوا  دُْونِكه    ِمْن  نهْدُعْوا  اِلههْْیِ
نَهُكْم  الْقهْوله   لهكَِٰذبُْونه   اِ

87. િે દદવસે િે સૌ (લાચાર બની) અલ્લાહના 
આજ્ઞાકારી હોવાન ું કહશેે, અને જે આરોપ 

લગાવિા હિા િે બિાું આરોપોને ભલૂી જશે. 

هلْقهْوا ا ِ  اِله  وه ذِ  اّلَلَٰ ى ِ لهمه  یهْومه َله  لَسه  وهضه
 ْ ا عهْٰنُ هانُْوا َمه ْونه  ك ُ  یهْفَته

88. (આ િે લોકો હશે) જેમણે ક ફર કયો હશે, 

અને અલ્લાહના માગગથી રોકિા રહ્યા, અમે 

િેમના માટે એક પછી એક અઝાબ વિારિા 
જઇશ ું, એટલા માટે કે િેઓ તવદ્રોહી હિા. 

هلَهِذیْنه  ْوا كهفهُرْوا ا َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه ِ  سه   اّلَلَٰ
ُهْم  ابًا ِزدْنَٰ اِب  فهْوقه  عهذه ذه هانُْوا ِبمها الْعه  ك

 یُْفِسُدْونه 

89. અને જે દદવસે અમે દરેક ઉમ્મિ માુંથી 
િેમના માુંથી જ સાક્ષી ઊભો કરીશ ું અને િેમના 
પર અમે િમને (હ ેનબી) સાક્ષી બનાવી લાવીશ ું 
અને અમે િમારા પર એવી દકિાબ ઉિારી છે, 

જેમાું દરેક વસ્ત ન ું સ્પટટ રીિે વણગન કરવામાું 
આવ્ ું છે. અને (િેમાું) મ સલમાનો માટે 

દહદાયિ, રહમિ (કૃપા) અને ખ શખબર છે. 

یهْومه  ُث  وه ِهْيًدا اَُمهة   كَُلِ  ِفْ  نهْبعه ْ  شه  عهلههْْیِ
هنُْفِسِهْم  َمِْن  ِهْيًدا ِبكه  وهِجْئنها ا  عهلَٰ  شه

ءِ  لْنها     هَٰ ُؤاَله نهَزه   تِْبيهانًا الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  وه
َُلِ  ء   لَِك ْ ی وهُهًدی َشه ْحمهًة َوهبُْشرَٰ   وهره

ن   لِلْمُْسلِِمْيه

90. અલ્લાહ િઆલા િમને ન્યાય કરવાનો, 
એહસાન કરવાનો અને ક ટ ુંબીજનોની (મદદ) 

કરવાનો આદેશ આપી રહ્યો છે અને અશ્લીલિા 
િથા વયથગ કાયો અને તવદ્રોહ કરવાથી રોકે છે, 

િે એટલા માટે નસીહિ કરી રહ્યો છે કે િમે 

(િેને કબ લ કરો) અને યાદ રાખો. 

ه  اَِنه  ْدِل  یهاُْمرُ  اّلَلَٰ اِن  ِبالْعه   وهاَْلِْحسه
اِیْتهٓاِئ  یهْنهَٰ  الُْقْربَٰ  ِذی وه ِن  وه   عه

ٓاءِ  الْمُْنكهرِ  الْفهْحشه الْبهْغِ    وه   یهِعُظكُْم   وه
لَهُكْم  َكهُرْونه  لهعه  تهذه
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91. અને જો િમે અલ્લાહ સાથે કોઈ કરાર કયો 
હોય િો િેને પરૂ ું કરો, અને મજબિૂ સોગુંદ 

લીિા પછી િેને ન િોડો, જો કે િમે પોિાની 
(વાિચીિમાું) અલ્લાહ િઆલાને જામીન 

ઠેરવી દીિો છે. િમે જે કુંઈ પણ કરો છો 
અલ્લાહ િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

هْوفُْوا ا ِ  ْهدِ ِبعه  وه ْدتَُْم  اِذها اّلَلَٰ هه   وهَله  عَٰ
قهْد  تهْوِكْيِدهها بهْعده  اَْلهیْمهانه  تهْنُقُضوا   وه
لُْتُم  عه ه  جه ِفْيًل    عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ ه  اَِنه   كه   اّلَلَٰ
ا یهْعلهُم  لُْونه  مه  تهْفعه

92. અને િે સ્ત્રી જેવા ન થઇ જાવ, જેણે પોિાન ું 
સ િર ખબૂ મહનેિ કરી બનાવ્ ું, પછી પોિે જ 

િેણે િેના ટ કડે-ટ કડા કરી દીિા, િમે પોિાની 
કસમોને પોિાના એકબીજા સાથે વયવહાર 

કરવા માટે ઉપયોગ કરિા હોવ છો, કે એક જૂથ 

બીજા જૂથ પાસેથી અયોગ્ય રીિે ફાયદો ઉઠાવી 
શકે, અલ્લાહ િઆલા િો િે (કસમો અને કરાર 

વડે) િમારી કસોટી કરી રહ્યો છે અને 

કયામિના દદવસે િે દરેક વસ્ત ન ું સ્પટટ રીિે 

વણગન કરી દેશે,જેમાું િમે મિભેદ કરી રહ્યા 
હિા. 

هالَهِتْ  تهُكْونُْوا وهَله  ْت  ك ا نهقهضه ْزلههه ْ  غه   ِمنٌۢ
هنْكهاثًا    قَُوهة   بهْعدِ  هیْمهانهُكْم  تهَتهِخُذْونه   ا  ا
ًلٌۢ  هْن  بهیْنهُكْم  دهخه هْربَٰ  ِِهه  اَُمهة   تهُكْونه  ا   ا
نَهمها  اَُمهة     ِمْن  ُ  یهْبلُْوُكُم  اِ   ِبه     اّلَلَٰ

لهُيبهیَِنهَنه  مهةِ  یهْومه  لهُكْم  وه ا الِْقيَٰ   ُكنُْتْم  مه
 تهْختهِلُفْونه  فِْيهِ 

93. જો અલ્લાહ ઇચ્છે િો િમને સૌને એક જ 

ઉમ્મિ બનાવી દેિો, પરુંત   િે જેને ઇચ્છે િેને 

ગ મરાહ કરે છે અને જેને ઇચ્છે છે દહદાયિ આપે 

છે. ખરેખર િમે જે કુંઈ પણ કરી રહ્યા છો િેના 
તવશે પછૂપરછ કરવામાું આવશે. 

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه لهُكْم   اّلَلَٰ عه ةً   لهجه ًة َوهاِحده اَُمه
َِٰكْن  ل ْن  یَُِضَلُ  َوه ٓاءُ  مه یهْهِدْی  یَهشه ْن  وه   مه
ٓاُء    ه   یَهشه لهتُْسـ هُلَ مَها وه تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  عه
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94. અને િમે પોિાની કસમોને એકબીજાને 

િોકો આપવાન ું કારણ ન બનાવો, નદહ િો 
િમારા પગ મજબિૂ થઇ ગયા પછી ફરી ડગી 
જશે અને િમને સખિ સજા ભોગવવી પડશે. 

કારણકે િમે અલ્લાહના માગગથી રોકિા હિા 
અને િમારા માટે ખબૂ જ સખિ સજા હશે. 

ا وهَله  هیْمهانهُكْم  تهَتهِخُذْو  ًلٌۢ  ا   بهیْنهُكْم  دهخه
ٌۢ  فهتهِزَله  م  ا بهْعده  قهده تهُذْوقُوا ثُُبْوتِهه   وه
ْوٓءه  دْتَُْم  ِبمها الَسُ ده ْن  صه ِبْيِل  عه ِ    سه  اّلَلَٰ
لهُكْم  اب   وه ِظْيم   عهذه  عه

95. િમે અલ્લાહને આપેલ વચનને નજીવી 
દકિંમિે ન વેચો, યાદ રાખો ! જે કઈ (બદલો) 
અલ્લાહ પાસે છે, િે જ િમારા માટે ઉત્તમ છે, 

શરિ એ કે િમે જાણિા હોવ. 

ْوا وهَله  ُ ْهدِ  تهْشَته ِ  ِبعه همهًنا اّلَلَٰ نَهمها  قهِلْيًل    ث  اِ
ِ  ِعْنده  ْْی   اّلَلَٰ   ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  ُهوهخه

 تهْعلهمُْونه 

96. િમારી પાસે જે કુંઈ પણ છે બધ ું નટટ થઇ 

જશે અને અલ્લાહ િઆલા પાસે જે કુંઈ પણ છે 

િે બાકી રહશેે, અને સબર કરનારાઓ માટે 

િેમના ભલાઇના બદલામાું શે્રટઠ બદલો 
આપીશ ું. 

ا ُكْم  مه ا یهْنفهُد  ِعْنده مه ِ  ِعْنده  وه   بهاق     اّلَلَٰ
لهنهْجِزیهَنه  ا الَهِذیْنه  وه ْو  ُ َبه ُهْم  صه هْجره   ا
ِن  ا ِباهْحسه هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

97. જે વયક્તિ પણ નેક કાયગ કરે, પછી િે પ ર ર્ 

હોય કે સ્ત્રી હોય, શરિ એ કે િે મોતમન હોવા 
જોઈએ, િો અમે િેમને ખરેખર અત્યુંિ શે્રટઠ 

જીવન આપીશ ું અને આલખરિમાું િેમના 
સત્કાયોનો ઉત્તમ બદલો પણ િેમને જરૂર 

આપીશ ું. 

ْن  ِمله  مه الًِحا عه هوْ  ذهكهر   َمِْن  صه ُنْثَٰی  ا   ا
وةً  فهلهُنْحِيیهنَهه   وهُهوهُمْؤِمن   يَٰ یَِبهًة    حه   طه

 ْ ُ لهنهْجِزیهَٰنه ُهْم  وه ِن  اهْجره ا ِباهْحسه هانُْوا  مه  ك
 یهْعمهلُْونه 

98. ક રઆન પઢિી વખિે, ધતૃ્કારેલા શેિાનથી 
અલ્લાહન ું શરણ માુંગો. 

اْته  فهاِذها نه  قهره ِ  فهاْستهِعذْ  الُْقْراَٰ  ِمنه  ِباّلَلَٰ
ِن  ْيطَٰ ِجْيِم  الَشه  الَره
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99. ઇમાનવાળાઓ અને પોિાના પાલનહાર 

પર ભરોસો કરનારાઓ પર (શેિાન)નો પ્રભાવ 

ક્યારેય નથી પડિો. 

نَهه   ن   لهه   لهیْسه  اِ ُنْوا الَهِذیْنه  عهله  ُسلْطَٰ مه   اَٰ
بَِِهْم  وهعهلَٰ  َهلُْونه  ره  یهتهوهك

100. હાું, િેનો પ્રભાવ િેમના પર િો જરૂર પડે 

છે, જે િેની સાથે જ દોસ્િી કરે અને આવા લોકો 
જ અલ્લાહ સાથે ભાગીદાર ઠેરવિા હોય છે. . 

نَه  ُنه   مهااِ لَهْونهه   الَهِذیْنه  عهله  ُسلْطَٰ  یهتهوه
الَهِذیْنه  ن  ِبه   ُهْم  وه  ُمْشِرُكْونه

101. અને જ્યારે અમે એક આયિનાું બદલામાું 
બીજી આયિ બદલીને ઉિારીએ છીએ, અને 

અલ્લાહ જે કઈ પણ ઉિારે છે, િેની (યોગ્યિા) 
િે ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, િો િેઓ લોકો કહ ે

છે કે િમે પોિે પોિાની પાસેથી આ આયિ 

બનાવી લાવયા છો, વાિ એ છે કે િેમના માુંથી 
વિારે પડિા લોકો જાણિા જ નથી. 

اِذها لْنها   وه یهةً  بهَده یهة     َمهكهانه  اَٰ ُ   اَٰ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ   ا
ُِل  ِبمها َ ا یَُنه هنْته  اِنَهمها   قهالُْو   بهْل   ُمْفَته     ا

ْكثهُرُهْم  ه  یهْعلهمُْونه  َله  ا

102. કહી દો કે આ (ક રઆન) િમારા 
પાલનહાર િરફથી ત્જબ્રઇલ સત્ય સાથે લઇને 

આવયા છે, જેથી અલ્લાહ િઆલા 
ઇમાનવાળાઓના ઈમાનને મજબ િ કરી દે, 

અને મ સલમાનો માટે દહદાયિ અને ખ શખબર 

છે. 

لهه   قُْل  بَِكه  ِمْن  الُْقُدِس  ُرْوُح  نهَزه   َره
َقِ  ته  ِبالْحه ُنْوا الَهِذیْنه  لُِيثهبَِ مه  ًدیوههُ  اَٰ
ی بُْشرَٰ  لِلْمُْسلِِمْيه  وه

103. અમે ખબૂ સારી રીિે જાણીએ છીએ કે 

કાદફરો કહ ેછે કે એક વયક્તિ છે, જે આ (નબી) ને 

(આ ક રઆન) તશખવાડે છે, જો કે આ લોકો જેની 
િરફ ઈશારો આપી રહ્યા છે િે િો અજમી 
(અરબ તસવાયના લોકો) છે, અને આ (ક રઆન) 

િો સ્પટટ અરબી ભાર્ામાું છે. 

لهقهْد  هنَهُهْم  نهْعلهُم  وه نَهمها یهُقْولُْونه  ا لَِمُه   اِ   یُعه
ر     اُن   بهشه   اِلهْيهِ  یُلِْحُدْونه  الَهِذْی  لِسه

ِمَ   ا اهْعجه ذه ان   وههَٰ َ   لِسه ِب ره  َمُِبْي   عه



 

અન-્નહલ 

 

508 

 

 النحل

104. જે લોકો અલ્લાહ િઆલાની આયિો પર 

ઇમાન નથી િરાવિા, િેમને અલ્લાહ િરફથી 
કોઈ માગગદશગન નથી મળત ું અને િેમના માટે 

દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

ِ    ِباَٰیَِٰت  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه    َله   اّلَلَٰ
ُ  یهْهِدیِْهُم  لهُهْم  اّلَلَٰ اب   وه هلِْيم   عهذه  ا

105. જ ઠી વાિ િો િે લોકો જ ઘડે છે, જેઓ 

અલ્લાહની આયાિો પર ઈમાન નથી લાવિા, 
આ જ લોકો જ ઠ્ઠા છે. 

نَهمها ِی اِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  الْكهِذبه  یهْفَته
ِ    ِباَٰیَِٰت  َٰٓى ِكه   اّلَلَٰ اُول  الْكَِٰذبُْونه  ُهُم  وه

106. જે વયક્તિ ઇમાન લાવયા પછી અલ્લાહનો 
ઇન્કાર કરે, હા જે લોકોને મજબ ર કરી દેવામાું 
આવે, પરુંત   િેમન ું દદલ ઈમાન પર જ સુંત  ટટ 

પામત ું હોય િો (િે માફ કરી દેવામાું આવશે) 

પરત ું જે લોકો ખ શી ખ શી ક ફર કરે િો આવા 
લોકો પર અલ્લાહનો ગઝબ (ગ સ્સો) છે, અને 

િેમના માટે જ મોટો અઝાબ છે. 

ْن  ِ  كهفهره  مه ْ  ِباّلَلَٰ ْن  اََِله  اِیْمهانِه    بهْعدِ  ِمنٌۢ   مه
ْكِرهه  ُ ٌۢ  وهقهلُْبه   ا َن  َِٰكْن  ِباَْلِیْمهاِن  ُمْطمهى ِ ل   وه
حه  َمهْن  ره ْدًرا ِبالُْكْفرِ  شه ْ  صه لههْْیِ  فهعه

ب   ِ    َمِنه  غهضه لهُهْم   اّلَلَٰ اب   وه ِظْيم    عهذه عه
 

107. આ એટલા માટે કે િે લોકોએ આલખરિના 
બદલામાું દ તનયાના જીવનને પસુંદ ક્ ું, 
ખરેખર અલ્લાહ િઆલા ક ફર કરનારાઓને 

સત્ય માગગદશગન નથી આપિો. 

لِكه  َهُهُم  ذَٰ بَُوا ِباهن وةه  اْستهحه يَٰ نْيها الْحه   الَدُ
ةِ    عهله  هَنه   اَْلَِٰخره ا ه  وه   الْقهْومه  یهْهِدی َله  اّلَلَٰ

 الْكَِٰفِریْنه 

108. આ િે લોકો છે, જેમના દદલો, કાન અને 

જેમની આંખો પર અલ્લાહએ મહોર લગાવી 
દીિી છે અને આ જ લોકો બેદરકાર છે. 

َٰٓى ِكه  بهعه  الَهِذیْنه  اُول ُ  طه   قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  اّلَلَٰ
مِْعِهْم  اِرِهْم    وهسه هبْصه ا َٰٓى ِكه   وه اُول   ُهُم  وه
ِفلُْونه   الْغَٰ

109. કોઈ શુંકા નથી કે આ જ લોકો આલખરિમાું 
સખિ ન કસાન ઉઠાવનારા હશે. 

مه  َله  ره هنَهُهْم  جه ةِ  ِف  ا  ُهُم  اَْلَِٰخره
ِسُرْونه   الْخَٰ
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110. જે લોકોને (ઇમાન લાવયા પછી) 
સિાવવામાું આવયા અને ત્યાર પછી િે લોકોએ 

દહજરિ કરી પછી જેહાદ ક્ ું અને સબર કરિા 
રહ્યા, િો તન:શુંક િમારો પાલનહાર આ વાિો 
પછી િેમને માફ કરવાવાળો અને દયા 
કરવાવાળો છે. 

بَهكه  اَِنه  ثَُمه  ُرْوا لِلَهِذیْنه  ره ْ  ههاجه  بهْعدِ  ِمنٌۢ
ا ُدْوا ثَُمه  فُتُِنْوا مه هه ْو   جَٰ ُ َبه بَهكه  اَِنه   ا   وهصه  ره
 ْ ُفوْر   بهْعِدهها ِمنٌۢ ن  لهغه  َرهِحْيم 

111. જે દદવસે દરેક વયક્તિ પોિાના માટે 

ઝઘડો કરિો આવશે અને દરેક વયક્તિને, િેણે 
કરેલા કાયોનો પરેૂપરૂો બદલો આપવામાું 
આવશે અને િેમના પર ઝલ્મ કરવામાું નહીં 
આવે. 

ْ  یهْومه  اِدُل  نهْفس   كَُلُ  تهاِْٰت ْن  ُتجه ا عه  نَهْفِسهه
ُتوهَفَٰ  ا نهْفس   كَُلُ  وه ِملهْت  َمه  َله  وهُهْم  عه

 یُْظلهمُْونه 

112. અલ્લાહ િઆલા એક વસ્િીન ું ઉદાહરણ 

આપે છે, િે વસ્િીના લોકો સુંપણૂગ શાુંતિ અને 

સુંિોર્થી જીવન તવિાવી રહ્યા હિા, અને 

િેમની રોજી િેઓની પાસે પ ટકળ પ્રમાણમાું 
દરેક જગ્યાએથી આવિી હિી, પછી િે લોકોએ 

અલ્લાહ િઆલાની નેઅમિોનો ઇન્કાર કયો, 
િો અલ્લાહ િઆલાએ િેમને પોિાના કાયોના 
બદલામાું ભ ખમરા અને ભયનો સ્વાદ ચખાડયો. 

به  ره ُ  وهضه ثهًل  اّلَلَٰ هانهْت  قهْریهةً  مه ِمنهةً  ك   اَٰ
نَهةً  ا َمُْطمهى ِ ا یَهاْتِْيهه   كَُلِ  َمِْن  رهغهًدا ِرْزقُهه
كهان   ْت  مه ِ  ِباهنُْعِم  فهكهفهره ا اّلَلَٰ ُ  فهاهذهاقههه  اّلَلَٰ
ْوِف  الُْجْوِع  لِبهاسه  هانُْوا ِبمها وهالْخه   ك

 یهْصنهُعْونه 

113. િેમની પાસે િેમના માુંથી જ પયગુંબર 

આવયા હિા, જેમને િેઓએ જ ઠલાવયા, બસ ! 

િે લોકો પર અઝાબ આવી પહોંચ્યો અને િે 

લોકો ઝાલલમ લોકો જ હિા. 

له  ٓاءهُهْم  قهْد وه ُسْول   جه ْ  ره بُْوهُ  َمِْٰنُ  فهكهَذه
ُهُم  ذه اُب  فهاهخه ذه لِمُْونه  وهُهْم  الْعه  ظَٰ
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114. જે કુંઈ પણ હલાલ અને પતવત્ર રોજી 

અલ્લાહએ િમને આપી છે, િેને ખાઓ અને 

અલ્લાહની નેઅમિનો આભાર માનો, જો િમે 

િેની જ બુંદગી કરિા હોવ. 

زهقهُكُم  ِممَها فهكُلُْوا ُ  ره ًَٰل  اّلَلَٰ ل یًَِبا  حه   طه
ِ  نِْعمهته  وهاْشكُُرْوا یَهاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ   اِ
 تهْعُبُدْونه 

115. િમારા માટે ફકિ મિૃ (ઢોર), લોહી, 
ડ ક્કરન ું માુંસ અને િે દરેક વસ્ત  જે અલ્લાહના 
નામ તસવાય અન્ય નામ પર ઝબેહ કરવામાું 
આવી હોય, િે હરામ છે. પછી જો કોઈ વયક્તિને 

(આ બિી વસ્ત  ખાવા માટે) લાચાર કરી દેવામાું 
આવે, શરિ એ કે શરીઅિના તનયમોન ું ઉલુંઘન 

કરવાવાળો હોય અને ન િો જરૂરિ કરિા 
વિારે ખાવાવાળો હોય, (િો આવા વયક્તિને) 

અલ્લાહ માફ કરવાવાળો અને િેના પર રહમ 

કરવાવાળો છે. 

نَهمها مه  اِ َره مه وه  الْمهیْتهةه  عهلهْيُكُم  حه   الَده
لهْحمه  ا   الِْخَْنِیْرِ  وه مه ْْیِ  اُِهَله  وه ِ  لِغه   ِبه     اّلَلَٰ
ْْیه  اْضُطَره  فهمهِن  ه  فهاَِنه  عهاد    وهَله  بهاغ   غه  اّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

116. જે જ ઠી વાિ િમાદર ઝબાન પર આવી 
જાય, િો િેના કારણે એમ ન કહો કે આ વસ્ત  
હલાલ છે, અને આ વસ્ત  હરામ છે, આવ ું 
કરવાથી િમે ક્યાુંક અલ્લાહ પર જૂઠાણ ું બાુંિી 
શકો છો, સમજી લો કે અલ્લાહ િઆલા પર 

જૂઠાણ ું બાુંિનાર ક્યારેય સફળ થિો નથી. 

هلِْسنهُتُكُم  تهِصُف  لِمها تهُقْولُْوا  وهَله    ا
ا الْكهِذبه  ذه َٰل   هَٰ ل ا حه ام   وههَٰذه ره  حه
ْوا ُ ِ  عهله  لَِتهْفَته   الَهِذیْنه  اَِنه   الْكهِذبه    اّلَلَٰ
ْونه  ُ ِ  عهله  یهْفَته   َله  الْكهِذبه  اّلَلَٰ
 یُْفلُِحْونه  

117. (આવી જ ઠી વાિનો ) ફાયદો સામાન્ય 

મળે છે, પરત ું (આલખરિમાું) િેમના માટે 

દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

تهاع   لهُهْم  قهِلْيل   مه اب   وه هلِْيم   عهذه  ا
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118. અને યહદૂી લોકો માટે, જે કુંઈ પણ અમે 

હરામ ઠેરાવ્ ું હત ું, િેન ું વણગન અમે પહલેા જ 

કરી ચકૂ્યા છે, અમે િેમના પર ઝલ્મ નથી કયો, 
પરુંત   િે પોિે પોિાના પર ઝલ્મ કરિા રહ્યા. 

ْمنها ههادُْوا الَهِذیْنه  وهعهله  َره ا حه ْصنها مه  قهصه
ا  قهْبُل    ِمْن  عهلهْيكه  مه ْ  وه ُ لهمْٰنَٰ َِٰكْن  ظه ل   وه
ا هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  یهْظلِمُْونه  ا

119. જે કોઈ વયક્તિ અજાણિામાું ખરાબ કાયગ 
કરી લે, પછી િૌબા કરી લે અને પોિાની 
ઈસ્લાહ (સ િારો) પણ કરી લે િો પછી િમારો 
પાલનહાર ખરેખર ઘણો જ માફ કરવાવાળો 
અને અત્યુંિ કૃપાળુ છે. 

بَهكه  اَِنه  ثَُمه  ِملُوا لِلَهِذیْنه  ره ْوٓءه  عه   الَسُ
الهة   هه ْ  تهابُْوا ثَُمه  ِبجه لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ   ذَٰ
ا    هْصلهُحْو  ا بَهكه  اَِنه   وه ْ  ره ُفوْر   بهْعِدهها ِمنٌۢ  لهغه
ن   َرهِحْيم 

120. તન:શુંક ઇબ્રાહીમ (પોિાનામાું) એક ઉમ્મિ 

હિા, અને અલ્લાહ િઆલાના આજ્ઞાકારી બુંદા, 
અને સુંપણૂગ તનખાલસિાવાળા હિા, િે મ શદરક 

લોકો માુંથી ન હિા. 

ِهْيمه  اَِنه  هانه  اِبْرَٰ ِ  قهانًِتا اَُمهةً  ك ََٰ ِنْيًفا    ّلَلِ   حه
لهْم   الْمُْشِرِكْيه   ِمنه  یهُك  وه

121. અલ્લાહ િઆલાની નેઅમિોનો આભાર 

વયકિ કરિા હિા, અલ્લાહ િઆલાએ િેમને 

પસુંદ લીિા હિા અને િેમને સત્ય માગગન ું 
માગગદશગન આપી દીધ ું. 

ِكًرا ا ه  شه ىهُ  اِْجتهبَٰىهُ   نُْعِمه    ََلِ   اِلَٰ  وهههدَٰ
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

122. અમે િેમને દ તનયામાું પણ શે્રટઠિા આપી 
હિી અને તન:શુંક િે આલખરિમાું પણ સદાચારી 
લોકો માુંથી છે. 

هُ  تهیْنَٰ اَٰ نْيها ِف  وه نهًة    الَدُ سه نَهه    حه اِ   ِف  وه
ةِ  لِِحْيه   لهِمنه  اَْلَِٰخره  الَصَٰ

123. પછી અમે િમારી િરફ વહી ઉિારી કે 

િમે ઇબ્રાહીમના પુંથન ું અન સરણ કરો, જે 

મ શદરક લોકો માુંથી ન હિા. 

یْنها   ثَُمه  هِن  اِلهْيكه  اهْوحه تَهِبعْ  ا  ِملَهةه  ا
ِهْيمه  ِنْيًفا    اِبْرَٰ ا  حه مه هانه  وه   ِمنه  ك

 الْمُْشِرِكْيه 
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124. શતનવારના દદવસની મહત્વિા િો ફકિ 

િે લોકો માટે જ હિી, જે લોકોએ િેમાું તવવાદ 

કયો હિો, વાિ એ છે કે િમારો પાલનહાર પોિે 

જ િેમની વચ્ચે િેમના મિભેદનો તનણગય 

કયામિના દદવસે કરશે. 

نَهمها ْبُت  ُجِعله  اِ   الَهِذیْنه  عهله  الَسه
اَِنه   فِْيِه    اْختهلهُفْوا بَهكه  وه   لهيهْحكُُم  ره
 ْ ُ مهةِ  یهْومه  بهْيٰنه هانُْوا فِْيمها الِْقيَٰ  فِْيهِ  ك

 یهْختهِلُفْونه 

125. (હ ેનબી !) િમે (લોકોને) પોિાના 
પાલનહારના માગગ િરફ દહકમિ અને ઉત્તમ 

તશખામણ દ્વારા બોલાવો અને િેમની સાથે 

ઉત્તમ રીિે વાિાગ-લાપ કરો, તન:શુંક િમારો 
પાલનહાર ગ મરાહ લોકોને ખબૂ સારી રીિે 

જાણે છે. અને િે લોકોને પણ ખબૂ સારી રીિ 

જાણે છે, જે લોકો સત્ય માગગ પર છે. 

ِبْيِل  اِلَٰ  اُدْعُ  بَِكه  سه   ِبالِْحكْمهةِ  ره
ةِ  الْمهْوِعظه نهةِ  وه سه اِدلُْهْم  الْحه  ِبالَهِتْ  وهجه

ُن    ِِهه  بَهكه  اَِنه   اهْحسه هعْلهُم  ره َله   ِبمهْن  ُهوها  ضه
ْن  ِبْيلِه   عه هعْلهُم  سه  ْهتهِدیْنه ِبالْمُ  وهُهوها

126. અને જો બદલો લેવો હોય િો એટલો જ 

લો, જેટલી િકલીફ િમને પહોંચાડવામાું આવી 
હોય અને જો સબર કરી લો િો, તન:શુંક સબર 

કરનાર માટે આ જ વાિ ઉત્તમ છે. 

اِْن  اقُِبْوا عهاقهْبُتْم  وه ا ِبِمثِْل  فهعه   مه
ْن   ِبه     ُعْوقِْبُتْم  لهى ِ ُتْم  وه ْ َبه ْْی   صه  لهُهوهخه
یْنه  َِبِ  لَِلَصَٰ

127. િમે સબર કરો અને િમાર ું સબર કરવ ું 
(અલ્લાહની જ િૌફીક) થી છે, અને િેમની 
ક્સ્થતિ પર તનરાશ ન થશો અને જે ્ ક્તિઓ આ 

લોકો કરિા રહ ેછે િેનાથી સુંક લચિ ન થશો. 

ا وهاْصَِبْ  مه كه  وه َْبُ ِ  اََِله  صه ْن  وهَله  ِباّلَلَٰ  تهْحزه
 ْ ْيق   ِفْ  تهُك  وهَله  عهلههْْیِ یهمْكُُرْونه   َمِمَها ضه

 

128. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા પરહજેગારો અને 

સદાચારી લોકો સાથે છે. 

ه  اَِنه  تَهقهْوا الَهِذیْنه  مهعه  اّلَلَٰ الَهِذیْنه  ا  ُهْم  وه
ن   َمُْحِسُنْونه
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ઈસ્રા  الإسراء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. પતવત્ર છે િે ઝાિ (અલ્લાહ િઅલા), જેણે 
એક રાતત્રમાું પોિાના બુંદાને મક્સ્જદે હરામથી 
મક્સ્જદે અકસા સ િી લઇ ગયો, જેની 
આજ બાજ  અમે બરકિ આપી રાખી છે, 

એટલા માટે કે અમે અમારા બુંદાને અમારી 
(ક દરિની) કેટલીક તનશાનીઓ બિાવીએ. 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ખબૂ સાુંભળવાવાળો 
અને જોવાવાળો છે. 

نه  ی الَهِذْی   ُسْبحَٰ ْبِده   اهْسرَٰ   َمِنه  لهْيًل  ِبعه
اِم  الْمهْسِجدِ  ره ا الْمهْسِجدِ  اِله  الْحه  اَْلهقْصه
ْكنها الَهِذْی  ْولهه   بَٰره ا    ِمْن  لُِنِریهه   حه یَِٰتنه نَهه    اَٰ  اِ

ِمْيعُ   الْبهِصْْیُ  ُهوهالَسه

2. અમે મસૂાને દકિાબ આપી અને િેને બની 
ઇસ્રાઇલ માટે દહદાયિ માટેન ું કારણ બનાવી 
દીધ ું, (અને િેમાું િે લોકોને આદેશ આપવામાું 
આવયો) કે મારા તસવાય કોઈને પોિાનો 
વયવસ્થાપક ન બનાવશો. 

تهیْنها اَٰ هُ   الِْكتَٰبه  ُمْوسه  وه لْنَٰ عه   ُهًدی وهجه
ٓاِءیْله  لَِبهِنْ   هََله  اِْسره   دُْوِنْ  ِمْن  تهَتهِخُذْوا ا
 وهِكْيًل  

3. આ બની ઇસ્રાઈલ િે લોકોનાું સુંિાન હિા, 
જેમને અમે નહૂ સાથે હોડીમાું સવાર કયાગ 
હિા, ખરેખર નહૂ અમારો આભારી બુંદો હિો. 

یَهةه  ْن  ذَُرِ مهلْنها مه نَهه    نُْوح     مهعه  حه هانه  اِ ْبًدا ك  عه
كُوًْرا   شه

4. આ દકિાબમાું અમે બની ઇસ્રાઇલના 
લોકોને સ્પટટ રીિે કહી દીધ ું હત ું કે િમે 

િરિી પર ફરી વાર તવદ્રોહ કરશો અને િમે 

ખબૂ જ અતિરેક કરશો. 

یْنها   ٓاِءیْله  بهِنْ   اِلَٰ  وهقهضه ِب  ِف  اِْسره   الِْكتَٰ
تهْيِ  اَْلهْرِض  ِف  لهُتْفِسُدَنه  َره ه  مه لهتهْعُلَ   وه

ا  عُلَُوًا ِبْْیً  كه
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5. પછી જ્યારે અમાર ું પ્રથમ વચન સાલબિ 

થ્ ું િો હ ેબની ઇસ્રાઈ લ ! અમે િમારી 
તવર દ્ધ અમારા બહાદ ર યોદ્વા લાવી દીિા, જે 

િમારા શહરેોમાું ઘસૂીને (દૂર સ િી ફેલાય) 

ગયા, આ (અલ્લાહ)ન ું વચન હત ું, જે પરૂ ું 
થવાન ું જ હત ું. 

ٓاءه  فهاِذها َٰىُهمها وهعُْد  جه ْثنهابه  اُْول  عهلهْيُكْم  عه
ِدیْد   بهاْس   اُوِلْ  لَهنها   ِعبهادًا اُسْوا شه َٰله  فهجه  ِخل
یهارِ  هانه  الَدِ ْفُعْوًَل  وهعًْدا وهك  َمه

6. પછી અમે િેમના પર િમને તવજય 

અપાવયો અને િરિ જ િન અને સુંિાન દ્વારા 
િમારી મદદ કરી અને િમાર ું ખબૂ જ મોટ ું 
જૂથ બનાવી દીધ ું. 

دهدْنها ثَُمه  ةه  لهُكُم  ره ْ  الْكهَره ُكْم  عهلههْْیِ دْنَٰ اهْمده  وه
بهِنْيه  ُكْم  ِباهْموهال  َوه لْنَٰ عه ْكثهره  وهجه ه ا  ا نهِفْْیً

 

7. (જો) િમે સારા કમો કયાગ િો િે િમારા 
પોિાના જ ફાયદા માટે છે અને જો િમે ખોટાું 
કમો કયાગ િો િે પણ િમારા પોિાના માટે જ 

છે. ફરી જ્યારે બીજા વચનનો સમય આવયો, 
(કે અત્યાચારી તવજયી) િમારા ચહરેા બગાડી 
નાખે અને મક્સ્જદે (અતસા)માું એ રીિે જ 

પ્રવેશ કરે જે રીિે પ્રથમ વખિ પ્રવેશ કયો 
હિો, અને જ્યાું જ્યાું પોિાન ું બળ ચાલ ેિે 

જગ્યાને અસ્િ વયસ્િ કરી નાખે. 

نُْتْم  اِْن  نُْتْم  اهْحسه اِْن   ِسكُْم َِلهنْفُ  اهْحسه  وه
اْتُْم  ا    اهسه ٓاءه  فهاِذها  فهلههه ةِ  وهعُْد  جه   اَْلَِٰخره
ا لِيهْدُخلُوا ُوُجْوههكُْم  لِیهُسْوٓء   الْمهْسِجده  وه

لُْوهُ  كهمها هَوهله  دهخه ْوا ا ُ لِیُتهََبِ ة  َوه َره ا مه   عهلهْوا مه
ا   تهتِْبْْیً

8. આશા છે કે િમારો પાલનહાર િમારા પર 

કૃપા કરે, હાું જો િમે પાછા તવદ્રોહ કરશો િો 
અમે પણ બીજી વખિ આવ ું જ કરીશ ું. અને 

અમે આવા કાદફરો માટે જહન્નમને કેદખાન ું 
બનાવી રાખી છે. 

بَُُكْم  عهسَٰ  هْن  ره مهكُْم    ا اِْن   یَهْرحه  عُْدتَُْم  وه
لْنها  عُْدنها    عه نَهمه   وهجه هه ا  لِلْكَِٰفِریْنه  جه ِصْْیً حه
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9. તન:શુંક આ ક રઆન િે માગગ બિાવે છે, જે 

િદ્દન સાચો છે અને ઇમાનવાળાઓ િથા જે 

લોકો સત્કાયગ કરે છે, િે વાિની ખ શખબર 

આપે છે કે િેમના માટે ખબૂ જ મોટ ું વળિર 

છે. 

ا اَِنه  ذه َهِتْ  یهْهِدْی  الُْقْراَٰنه  هَٰ هقْوهُم  ِِهه  لِل   ا
رُ  یُبهَشِ  یهْعمهلُْونه  الَهِذیْنه  الْمُْؤِمِنْيه  وه
ِت  لِحَٰ هَنه  الَصَٰ هْجًرا ْم لههُ  ا ا   ا ِبْْیً  كه

10. અને જે લોકો આલખરિ પર ઇમાન નથી 
િરાવિા િેમના માટે અમે દ :ખદાયી અઝાબ 

િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

هَنه  ا ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  وه هْعتهْدنها ِباَْلَِٰخره  ا
ابًا لهُهْم  هلِْيمًان  عهذه  ا

11. અને માનવી બરૂાઈ માટે પણ આવી જ 

દ આ કરે છે, જેવી રીિે ભલાઇની માગે છે, 

ખરેખર માનવી ખબૂ જ ઉિાવળીયો છે. 

یهْدعُ  اُن  وه رَِ  اَْلِنْسه ه   ِبالَشه ْْیِ    دُعهٓاءه   ِبالْخه
هانه  اُن  وهك ُجْوًَل  اَْلِنْسه  عه

12. (જ ઓ) અમે રાિ અને દદવસને પોિાની 
બે તનશાનીઓ બનાવી છે, રાિની તનશાનીને 

િો અમે અંિકારમય બનાવી દીિી છે અને 

દદવસની તનશાનીને પ્રકાતશિ કરી દીિી છે, 

જેથી િમે પોિાના પાલનહારની કૃપા શોિી 
શકો અને એટલા માટે પણ કે મદહના અને 

વર્ોની ગણિરી કરી શકો અને અમે દરેક 

વસ્ત ન ું વણગન ખબૂ જ સ્પટટ રીિે ક્ ું છે. 

لْنها عه اره  الَهْيله  وهجه یهتهْيِ  وهالنَههه ْونها   اَٰ یهةه  فهمهحه  اَٰ
لْنها   الَهْيِل  عه یهةه  وهجه ارِ  اَٰ ةً   النَههه  لَِتهْبتهُغْوا ُمْبِصره
بَُِكْم  َمِْن  فهْضًل  لِتهْعلهمُْوا َره ده   وه ِنْيه  عهده   الَسِ

ابه    ء   وهكَُله   وهالِْحسه ْ لْنَٰهُ  َشه تهْفِصْيًل  فهَصه
 

13. દરેક વયક્તિનો અમલ અમે િેના ગળામાું 
લટકાવી દીિો છે, જેને અમે કયામિના 
દદવસે દકિાબની ક્સ્થતિમાું કાઢીશ ું, જેને િે આ 

દકિાબને પોિાના માટે સ્પટટ જોઇ લેશે. 

ان   وهكَُله  نْسه هُ  اِ ْمنَٰ هلْزه ه   ا ره ى ِ ٓ  ُعُنِقه     ِفْ  طَٰ
مهةِ  یهْومه  لهه   وهنُْخِرُج    یَهلْقَٰىهُ  ِكتًَٰبا الِْقيَٰ
ْنُشوًْرا   مه

14. (અમે િેને કહીશ ું) લે, પોિે જ પોિાની 
દકિાબ વાુંચી લ,ે આજે િો ત ું પોિે જ પોિાનો 
દહસાબ લેવા માટે પરૂિો છે. 

 ْ ا  عهلهْيكه  الْيهْومه  ِبنهْفِسكه  كهفَٰ   ِكتَٰبهكه    اِقْره
ِسیًْبا    حه



 

ઈસ્રા 
 

516 

 

 الإسراء 

15. જે વયક્તિ દહદાયિ કબલૂ કરશે િો િે 

પોિાના જ ફાયદા માટે છે, અને જે ગ મરાહ 

થશે, િો િેનો ભાર િેના પર જ છે, અને કોઈ 

ગ નાહનો ભાર ઉઠાવનાર બીજાનો ભાર નહીં 
ઉઠાવે અને અમે ત્યાું સ િી અઝાબ નથી 
આપિા જ્યાું સ િી અમે અમારા પયગુંબરને 

મોકલી ન દેિા. 

ِن  ی مه َهمها اْهتهدَٰ ْن   لِنهْفِسه     یهْهتهِدْی  فهاِن مه   وه
َله  َهمها ضه ا    یهِضَلُ  فهاِن ة   تهِزرُ  وهَله   عهلهْيهه  وهاِزره
ی    َوِْزره  مه   اُْخرَٰ ِبْيه  ُكنَها اوه َذِ َتَٰ  ُمعه  حه

ُسْوًَل  نهْبعهثه   ره

16. અને જ્યારે અમે કોઈ વસ્િીને નટટ 

કરવાનો તનણગય કરી લઇએ છીએ િો ત્યાુંના 
સ ખી લોકોને આદેશ આપીએ છે અને િે ત્યાું 
સ્પટટ રીિે અવજ્ઞા કરવા લાગ ેછે િો િેમના 
પર અઝાબની વાિ નક્કી થઇ જાય છે. પછી 
અમે િે વસ્િીને સુંપણૂગ નટટ કરી દઇએ છીએ. 

اِذها   دْنها   وه هره هْن  ا ْرنها قهْریهةً  نَُْهِلكه  ا همه  ا
ا فِْيهه ُقْوا ُمَْته ا فهفهسه َقه  فِْيهه ا فهحه  عهلهْيهه
ا الْقهْوُل  هه َمهْرنَٰ ا  فهده  تهْدِمْْیً

17. નહૂ પછી અમે ઘણી કોમોને નટટ કરી 
ચકૂ્યા છીએ અને િમારો પાલનહાર પોિાના 
બુંદાઓના ગ નાહોને ખબૂ જ સારી રીિે 

જાણવાવાળો છે અને જોવા માટે પ રિો છે. 

ْم  هْهلهْكنها وهكه ْ  الُْقُرْوِن  ِمنه  ا   نُْوح     بهْعدِ  ِمنٌۢ
بَِكه  وهكهفَٰ  ٌۢا ِعبهاِده   ِبُذنُْوِب  ِبره ِبْْیً ا  خه بهِصْْیً

 

18. જેની ઇચ્છા ફતિ આ ઝડપથી પ્રાપ્િ 

થનારી દ તનયાની જ હોય િો અમે િેને આ 

દ તનયામાું જ જેટલ ું ઇચ્છીએ પરેૂપરૂ ું આપીએ 

છીએ, છેવટે અમે િેના માટે જહન્નમ નક્કી 
કરી દઇએ છીએ, જ્યાું િે ધતૃ્કારેલ બનીને 

પ્રવેશ પામશે. 

ْن  هانه  مه اِجلهةه  یُِریُْد  ك ا الْعه لْنه َجه ا لهه   عه ا فِْيهه   مه
ٓاءُ  لْنها ثَُمه   نَُِریُْد  لِمهْن  نهشه عه نَهمه    لهه   جه هه   جه
ا َٰىهه ْذُمْوًما یهْصل  َمهْدُحْوًرا  مه
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19. અને જેની ઇચ્છા આલખરિ પ્રાપ્િ 

કરવાની હોય અને જેવો પ્રયત્ન િેના માટે 

કરવો જોઇએ િે પણ કરે છે અને િે મોતમન 

પણ હોય, િો આવા લોકોના પ્રયત્નોને 

સન્માન આપવામાું આવશે. 

ْن  مه اده  وه هره ةه  ا عَٰ  اَْلَِٰخره ا  وهسه عْ  لههه اسه  يههه
َٰٓى ِكه  وهُهوهُمْؤِمن   هانه  فهاُول ْ  ك ْعهُْیُ َمهْشكُوًْرا  سه

 

20. અમે દરેકને અમારી કૃપા માુંથી (રોજી) 

આપીએ છીએ, આ લોકોને પણ અને િેમને 

પણ, િમારા પાલનહારની કૃપા કોઈના માટે 

બુંિ નથી. 

ءِ  نَُِمَدُ  كَُلً  ءِ  هَٰ ُؤاَله ٓاءِ  ِمْن  وههَٰ ُؤاَله طه بَِكه    عه   ره
ا مه هانه  وه ٓاءُ  ك طه بَِكه  عه ْحُظوًْرا  ره  مه

21. જોઇ લો, અમે કેવી રીિે એકબીજા પર 

પ્રાથતમકિા આપી છે અને આલખરિમાું (બીજા 

પ્રકારના લોકો અથાગિ આલખરિનો ઈરાદો 
કરનાર) િેમના હોદ્દા વિારે ઉત્તમ હશે અને 

પ્રભ ત્વ માટે પણ ખબૂ જ ઉત્તમ છે.a 

ُنُْظرْ  لْنها كهْيفه  ا ُهْم بهعْ  فهَضه   بهْعض     عهلَٰ  ضه
ةُ  لهْلَِٰخره ُ  وه ْكَبه ُ  اه ْكَبه ت  َوهاه تهْفِضْيًل  دهرهجَٰ

 

22. અલ્લાહની સાથે બીજા કોઈને ઇલાહ ન 

બનાવશો નહીં િો લાચાર અને તનરાશ બની 
બેસી રહશેો. 

ْل  َله  ِ  مهعه  تهْجعه ًَٰها اّلَلَٰ ره  اِل  فهتهْقُعده  اَٰخه
ْذُمْوًما  َمهْخُذْوًَلن  مه

23. અને િમારા પાલનહારે તનણગય કરી દીિો 
છે કે િમે િેના તસવાય બીજા કોઈની ઈબાદિ 

ના કરશો, અને માિા-તપિા સાથે સદવિગન 

કરજો અને જો િમારી હાજરીમાું િેમના માુંથી 
એક અથવા બને્ન વદૃ્ધાવસ્થામાું પહોંચી જાય 

િો િેમને “ઉફ” પણ ન કહશેો, ન િો િેમને 

ઠપકો આપશો, પરુંત   િેમની સાથે સભ્યિાથી 
વાિ કરજો. 

بَُكه  وهقهضَٰ  هََله  ره ا ا َهاهُ  اََِله   تهْعُبُدْو    اِی
یِْن  ِبالْوهالِده انًا    وه ا  اِْحسه َنه  اَِمه كه  یهْبلُغه   ِعْنده

ه  ُدُهمها   الِْكَبه هوْ  اهحه َُٰهمها ا   اَُف   لَهُهمها   تهُقْل  فهله  كِل
ْرُهمها وهَله   كهِریْمًا  قهْوًَل  لَهُهمها وهقُْل  تهْنهه
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24. અને તવનમ્રિા િથા પ્યારભયાગ અંદાજથી 
િેમની સામે પોિાના બાજ  ઝકાયેલા રાખજો 
અને દ આ કરિા રહજેો કે હ ેમારા પાલનહાર ! 

િેમના પર િેવી જ રીિે દયા કર જેવી રીિે 

િેમણે મારા બાળપણમાું માર ું ભરણપોર્ણ 

ક્ ું. 

نهاحه  لهُهمها وهاْخِفْض  َلِ  جه ْحمهةِ  ِمنه  الَذُ  الَره
َبِ  وهقُْل  مُْهمها َره ِنْ  كهمها اْرحه بَهيَٰ ا   ره ِغْْیً  صه

25. અને જે કુંઈ પણ િમારા દદલમાું છે િેને 

િમારો પાલનહાર ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, 

જો િમે સદાચારી લોકો માુંથી હોવ િો િે 

ઝૂકવાવાળાને માફ કરવાવાળો છે. 

بَُُكْم  هعْلهُم  ره  تهُكْونُْوا اِْن   نُُفْوِسكُْم    ِفْ  ِبمها ا
َهه   لِِحْيه صَٰ  هانه  فهاِن هَوهاِبْيه  ك ُفوًْرا  لِْل  غه

26. અને સગાુંસુંબુંિીઓ િથા લાચારો અને 

મ સાફરોના હક પરૂા કરિા રહો અને ઇસ્રાફ 

(ખોટા ખચાગ)થી બચો. 

ِت  اَٰ َقهه   الُْقْربَٰ  ذها وه   وهابْنه  وهالِْمْسِكْيه  حه
ِبْيِل  رْ  وهَله  الَسه  تهْبِذیًْرا  ُتبهَذِ

27. ખોટા ખચગ કરનાર શેિાનના ભાઇ છે અને 

શેિાન પોિાના પાલનહારનો ઘણો જ કૃિક્ઘ્ન 

છે. 

ِریْنه  اَِنه  ا الْمُبهَذِ هانُْو  ِطْيِ    اِْخوهانه  ك يَٰ   الَشه
هانه  ُن  وهك ْيطَٰ بَِه    الَشه ُفوًْرا  لِره  كه

28. અને જો િમને િે (સગા સુંબુંિી, લાચારો 
અને મ સાફરો)થી મોઢ ું ફેરવવ ું પડે, કે (હમણા 
િમારી પાસે એમને આપવા માટે કઇ જ નથી 
પરુંત  ) િમે પોિાના પાલનહારની આ કૃપાની 
આશા જરૂર રાખો છો, િો પણ િમે સારી રીિે 

અને નમ્રિા પવૂગક િેઓને સમજાવી દો. 

ا اَِمه َنه  وه ُ  ُتْعِرضه ٓاءه  عهْٰنُ ْحمهة   ابِْتغه   َمِْن  ره
بَِكه  یْ  قهْوًَل  لَهُهْم  فهُقْل  تهْرُجْوهها َره  ُسوًْرا َمه

29. પોિાનો હાથ પોિાના ગળા સાથે 

બાુંિેલો ન રાખ અને ન િો િેને િદ્દન ખોલી 
નાખ, નદહ િો પોિે જ ઠપકાન ું કારણ કુંગાળ 

બની જશો. 

ْل  وهَله  كه  تهْجعه ْغلُْولهةً  یهده  وهَله  ُعُنِقكه  اِلَٰ  مه
ا لُْوًما فهتهْقُعده  الْبهْسِط  كَُله  تهْبُسْطهه   مه
 َمهْحُسوًْرا 
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30. તન:શુંક િમારો પાલનહાર જેના માટે 

ઇચ્છે િેને પ ટકળ રોજી આપે છે અને જેના 
માટે ઇચ્છે, િેની રોજી િુંગ કરી દે છે, તન:શુંક 

િે પોિાના બુંદાઓને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે 

અને જ એ છે. 

بَهكه  اَِنه  ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط  ره یهْقِدُر    یَهشه   وه
نَهه   هانه  اِ ٌۢا ِبِعبهاِده   ك ِبْْیً ان  خه  بهِصْْیً

31. અને લાચારીના ભયથી પોિાના 
સુંિાનને મારી ન નાખો, િેમને પણ અને 

િમને પણ અમે જ રોજી આપીએ છીએ, 

તન:શુંક િેમને કિલ કરવ ું ખબૂ જ મોટો ગ નોહ 

છે. 

ا وهَله  ُكْم  تهْقُتلُْو  ده هْوَله ْشيهةه  ا ق     خه   اِْمله
ُكْم    نهْرُزقُُهْم  نهْحُن  یَها اِ هانه  قهْتلهُهْم  اَِنه   وه  ك
ا  ِخْطاً  ِبْْیً  كه

32. ખબરદાર ! અશ્લીલિાની નજીક પણ ન 

જશો, કારણકે િે સ્પટટ તનલગજ્જ્િા છે અને 

ખબૂ જ ખોટો માગગ છે. 

بُوا وهَله  نَهه   الَزِنَٰ   تهْقره هانه  اِ ًة    ك ٓاءه   فهاِحشه  وهسه
ِبْيًل   سه

33. અને કોઈ એવા વયક્તિને કિલ ન કરો, 
જેન ું કિલ કરવાને અલ્લાહએ હરામ ઠેરવ્ ું 
છે, જો કે સાચા િરીકા પર (કિલ કરી શકો 
છો) અને જો કોઈ વયક્તિને કારણ વગર જ 

કિલ કરવામાું આવે િો અમે િેમના સગા 
સબુંિીનો અતિકાર આપ્યો છે, િેણે કિલ 

કરવામાું અતિરેક ના કરવો જોઈએ, ખરેખર 

િેની મદદ કરવામાું આવશે. 

مه  الَهِتْ  النَهْفسه  تهْقُتلُوا وهَله  َره ُ  حه   اََِله  اّلَلَٰ
َقِ    ْن   ِبالْحه مه ْظلُْوًما قُِتله  وه ا فهقهْد  مه لْنه عه  جه
ه   ًنا لِوهلَِيِ نَهه    الْقهْتِل    َفِ  یُْسِرْف  فهله  ُسلْطَٰ  اِ
هانه  ْنُصوًْرا  ك  مه

34. અને અનાથના િનની નજીક પણ ન 

જાઓ, તસવાય ઉત્તમ રીિે, ત્યાું સ િી કે િે 

પોિાની પ ખ્િવયે પહોંચી જાય અને વચનો 
પરૂા કરો, કારણકે વચનો તવશે પછૂપરછ 

કરવામાું આવશે. 

بُْوا وهَله  اله  تهْقره  ِِهه  ِبالَهِتْ  اََِله  الْيهتِْيِم  مه
ُن  َتَٰ  اهْحسه ه   یهْبلُغه  حه هُشَده هْوفُْوا ا ا ْهِد    وه   ِبالْعه

ْهده  اَِنه  هانه  الْعه ْسـ ُ  ك  ْوًَل مه
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35. અને જ્યારે િોલો િો પરેૂપરૂ ું િોલીને 

આપો, અને સીિા ત્રાજવાથી િોલો, આ જ 

ઉત્તમ િરીકો છે અને પદરણામ સ્વરૂપ ેપણ 

ખબૂ જ ઉત્તમ છે. 

هْوفُوا ا   وهِزنُْوا كِلُْتْم  اِذها الْكهْيله  وه
اِس  لِكه   الْمُْستهِقْيِم    ِبالِْقْسطه ْْی    ذَٰ خه
ُن   تهاِْویًْل  َوهاهْحسه

36. જે વાિની િમને ખબર પણ ન હોય િેની 
પાછળ ન પડી જશો, કારણ કે કાન, આંખ 

અને દદલ દરેકની પછૂિાછ કરવામાું આવશે. 

ا تهْقُف  وهَله   اَِنه   عِلْم     ِبه   لهكه  لهیْسه  مه
مْعه  ره  الَسه الْبهصه الُْفؤهاده  وه َٰٓى ِكه  كَُلُ  وه هانه  اُول  ك
ْنهُ  ْسـ ُْوًَل  عه  مه

37. અને િરિી પર ઇિરાઇને ન ચાલ, 

કારણકે ન િો ત ું િરિીને ફાડી શકે છે અને ન 

િો લુંબાઇમાું પવગિો સ િી પહોંચી શકે છે. 

ًحا    اَْلهْرِض  ِف  تهمِْش  وهَله  ره  لهْن  اِنَهكه   مه
لهْن  اَْلهْرضه  تهْخِرقه  ُطْوًَل  الِْجبهاله  تهْبلُغه  وه

 

38. આ બિાું કાયો એવા છે, જે િમારા 
પાલનહારને ખબૂ જ નાપસુંદ છે. 

لِكه  كَُلُ  هانه  ذَٰ یَُِئه   ك بَِكه  ِعْنده  سه كُْرْوًها  ره مه
 

39. આ બિી દહકમિની વાિો છે, જે િમારા 
પાલનહારે િમારી િરફ વહી કરી છે, અને (હ ે

માનવી) ! અલ્લાહ સાથે બીજા કોઈને ઇલાહ 

ન બનાવશો, ક્યાુંક તનિંદાના ભોગી બની અને 

હાુંકી કાઢી જહન્નમમાું નાખી દેવામાું આવશો. 

لِكه  هْوحَٰ   ِممَها   ذَٰ بَُكه  اِلهْيكه  ا   الِْحكْمهِة    ِمنه  ره
ْل  وهَله  ِ  مهعه  تهْجعه ًَٰها اّلَلَٰ ره  اِل   ِفْ  فهُتلْقَٰ  اَٰخه

نَهمه  هه لُْوًما جه  َمهْدُحوًْرا  مه

40. શ ું િમારા પાલનહારે પ ત્રો માટે િો િમને 

પસુંદ કરી લીિા છે અને પોિાના માટે 

ફદરશ્િાઓને દીકરીઓ બનાવી દીિી છે ? 

કેટલી મોટી (ગ નાહની) ની વાિ છે, જે િમે 

કહી રહ્યા છો. 

ىكُْم  هفهاهْصفَٰ بَُُكْم  ا ذه  ِبالْبهِنْيه  ره تَهخه ا   ِمنه  وه
كهةِ  َٰٓى ِ نهاثًا    الْمهل   قهْوًَل  لهتهُقْولُْونه  اِنَهُكْم   اِ
ِظْيمًان   عه
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41. અમે િો આ ક રઆનમાું (સત્યિાને) 

અલગ અલગ રીિે વણગન કરી દીિી છે, જેથી 
લોકો સમજી જાય, પરુંત   િેનાથી િે લોકોમાું 
નફરિ જ વિિી ગઈ. 

لهقهْد  فْنها وه َره ا ِفْ  صه ذه ِن  هَٰ َكهُرْوا    الُْقْراَٰ   لِيهَذه
ا مه  نُُفوًْرا  اََِله  یهِزیُْدُهْم  وه

42. િમે િેમને કહી દો કે જો અલ્લાહ સાથે 

બીજો કોઈ ઇલાહ હોિ, જેવ ું કે આ મ શદરક 

લોકો કહ ેછે, િો જરૂર અત્યાર સ િી અશગના 
માલલક સ િીનો માગગ શોિી કાઢિા. 

هانه  لَهوْ  قُْل  ه    ك عه ة   مه لِهه   اِذًا یهُقْولُْونه  كهمها اَٰ
ْوا بْتهغه ْرِش  ِذی اِلَٰ  ََله ِبْيًل  الْعه  سه

43. િે ઘણો જ પતવત્ર છે, અને િે વાિોથી 
ખબૂ જ ઉચ્ચ છે, જે કુંઈ આ લોકો કરી રહ્યા 
છે. 

نهه   لَٰ  ُسْبحَٰ مَها وهتهعَٰ ا  عُلَُوًا  یهُقْولُْونه  عه ِبْْیً كه
 

44. સાિ આકાશો અને િરિી અને જે કુંઈ 

પણ િેમાું છે, િેના જ નામની િસ્બીહ કરી 
રહ્યા છે, એવી કોઈ વસ્ત  નથી, જે િેના 
વખાણ સાથે િેની િસ્બીહ ન કરિી હોય, હાું 
આ સાચ ું છે કે િમે િેમની િસ્બીહ સમજી 

શકિા નથી, િે ખબૂ જ પ્રતિષ્ટઠિ અને માફ 

કરનાર છે. 

ُح  بَِ وَُٰت  لههُ  ُتسه مَٰ ْبعُ  الَسه  وهاَْلهْرُض  الَسه
ْن  مه اِْن   فِْيِهَنه    وه ء   َمِْن  وه ْ ُح  اََِله  َشه بَِ   یُسه
مِْده   َِٰكْن  ِبحه ل ُهْم    تهْفقهُهْونه  ََله  وه   تهْسِبْيحه
نَهه   هانه  اِ لِْيمًا ك ُفوًْرا  حه  غه

45. અને િમે જ્યારે ક રઆન પઢો છો, અમે 

િમારી અને િે લોકોની વચ્ચે એક છૂપો 
પરદો નાખી દઇએ છીએ, જે આલખરિ પર 

ઈમાન નથી િરાવિા. 

اِذها اْته  وه نه  قهره لْنها الُْقْراَٰ عه بهْيه  بهیْنهكه  جه   وه
ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  ابًا ِباَْلَِٰخره   ِحجه
 وًْرا  َمهْستُ 
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46. અમે િેમના દદલો ઉપર પરદા નાુંખી 
દીિા છે કે િેઓ આ (ક રઆનને) સમજી જ 

નથી શકિા અને િેમના કાનમાું બોજ છે અને 

જ્યારે િમે ફકિ એક અલ્લાહના જ નામન ું 
લઝકર કરો છો, િો િે લોકો નફરિ સાથે પીઠ 

ફેરવી પાછા ફરી જાય છે. 

لْنها عه ِكنَهةً  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  وهجه ه هْن  ا  یَهْفقهُهْوهُ  ا
  ْ ِف نِِهْم  وه ذها قًْرا    اَٰ اِذها  وه بَهكه  ذهكهْرته  وه   ِف  ره

ِن  ه   الُْقْراَٰ لَهْوا وهْحده هدْبهاِرِهْم  عهلَٰ   وه نُُفوًْرا  ا
 

47. અમે સારી રીિે જાણીએ છીએ કે જ્યારે 

િેઓ િમારી િરફ કાન લગાવે છે િો કઈ 

વસ્ત  િરફ લગાવે છે, અને િેઓ જે ગ પચ પ 

કરી રહ્યા છે િેને પણ સારી રીિે જાને છે , 

જ્યારે આ જાલલમ લોકો કહ ેછે કે િમે િેન ું 
અન સરણ કરી રહ્યા છો જેની ઉપર જાદ  કરી 
દેવામાું આવ્ ું છે. 

هعْلهُم  نهْحُن    اِذْ  ِبه    یهْستهِمُعْونه  ِبمها ا
اِذْ  اِلهْيكه  یهْستهِمُعْونه    یهُقْوُل  اِذْ  نهْجوَٰ ی ُهْم  وه
لِمُْونه  ُجًل  اََِله  تهتَهِبُعْونه  اِْن  الَظَٰ َمهْسُحوًْرا  ره

 

48. જ ઓ િો ખરા, િે િમારા માટે કેવા કેવા 
ઉદાહરણ વણગન કરી રહ્યો છે. િે લોકો એવા 
ભટકી ગયા છે કે હવે િેઓ સત્યમાગગ પામી 
શકિા નથી. 

ُنُْظرْ  بُْوا كهْيفه  ا ره لَُْوا  اَْلهْمثهاله  لهكه   ضه  فهضه
ِبْيًل  تهِطْيُعْونه یهْس  فهله   سه

49. િે લોકોએ કહ ેછે કે કે જ્યારે અમે 

હાડકાુંઓ અને કણ કણ થઇ જઇશ ું િો શ ું 
અમાર ું સર્જન ફરીથી કરવામાું આવશે ? 

قهالُْو ا اِذها وه اًما َوهُرفهاتًا ُكنَها ءه نَها ِعظه اِ   ءه
لًْقا لهمهْبُعْوثُْونه  ِدیًْدا  خه  جه

50. િમે િેમને કહી દો, કે િમે પથ્થર બની 
જાવો અથવા લોખુંડ. 

ةً  ُكْونُْوا قُْل  اره هوْ  ِحجه ِدیًْدا   ا  حه
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51. અથવા બીજ ું કોઈ એવ ું સર્જન, જે િમારા 
મિે ઘણ ું જ સખિ હોય, (બની જાઓ િો પણ 

અલ્લાહ ફરી વખિ જીતવિ કરી દેશે) પછી િે 

લોકો એમ પછેૂ, કે અમને બીજી વાર કોણ 

જીતવિ કરશે? િમે જવાબ આપી દો કે િે જ 

પેદા કરશે, જેણે િમને પ્રથમ વખિ પેદા 
કયાગ, પછી િેઓ િમારી સમક્ષ મા્ ું 
હલાવીને પછૂશે કે સાર ું િો આવ ું ક્યારે થશે ? 

િમે જવાબ આપી દો કે કદાચ િે સમય 

નજીક જ હોય. 

هوْ  لًْقا ا   ُصُدْوِرُكْم    ِفْ  یهْكَُبُ  َمِمَها خه
يهُقْولُْونه  ْن  فهسه  ِذْی الَه  قُِل   یَُِعْيُدنها    مه
ُكْم  ره هَوهله  فهطه ة     ا َره یُْنِغُضْونه   مه  اِلهْيكه  فهسه
ُهْم  یهُقْولُْونه  ُرُءْوسه   عهسَٰ    قُْل   ُهوه   مهتَٰ  وه

هْن   قهِریًْبا  یَهُكْونه  ا

52. જે દદવસે િે િમને બોલાવશે, િમે િેની 
પ્રશુંસા કરિા, િેના આદેશોન ું અન સરણ 

કરશો અને તવચારશો કે અમે (દ તનયામાું) ખબૂ 

જ ઓછા રોકાયા. 

مِْده   فهتهْستهِجیُْبْونه  یهْدُعْوُكْم  یهْومه    ِبحه
تهُظنَُْونه   قهِلْيًلن   اََِله  لَهِبْثُتْم  اِْن  وه

53. િમે મારા બુંદાઓને કહી દો કે િે જ વાિ 

ઝબાનથી કાઢે જે સારી હોય, કારણકે શેિાન 

અંદરોઅંદર તવવાદ કરાવે છે. તન:શુંક શેિાન 

માનવીનો ખ લ્લો દ શ્મન છે. 

ُن    ِِهه  الَهِتْ  یهُقْولُوا لَِِعبهاِدْی  وهقُْل   اَِنه   اهْحسه
نه  ْيطَٰ ْ    یهَْنهغُ  الَشه ُ نه  اَِنه   بهْيٰنه ْيطَٰ هانه  الَشه  ك
اِن  ِبیًْنا  عهُدَوًا لِْلِنْسه  َمُ

54. િમારો પાલનહાર િમારી ક્સ્થતિ ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે, િે ઇચ્છે િો િમારા પર 

દયા કરે અથવા ઇચ્છે િો િમને અઝાબ 

આપે, (હ ેનબી !) અમે િમને િેઓના વકીલ 

બનાવી નથી મોકલ્યા. 

بَُُكْم  هعْلهُم  ره ْ  اِْن   ِبكُْم    ا ا مْكُْم  یَهشه هوْ  یهْرحه  ا
ْ  اِْن  ا بُْكْم    یَهشه َذِ ا    یُعه مه لْنَٰكه  وه هْرسه ْ  ا  عهلههْْیِ

 وهِكْيًل 
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55. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ પણ છે 

િમારો પાલનહાર િે બધ ું જ ખબૂ સારી રીિે 

જાણે છે, અમે કેટલાક પયગુંબરોને કેટલાક 

પર પ્રાથતમકિા આપી છે અને દાઉદને અમે 

ઝબ ર આપી. 

بَُكه  هعْلهُم  وهره وَِٰت  ِف  ِبمهْن  ا مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
لهقهْد  لْنها وه ه  بهْعضه  فهَضه   بهْعض   عهلَٰ  النَهِبَي 
تهیْنها اَٰ  زهبُوًْرا   دهاو ده  وه

56. િમે િેમને કહી દો કે િેમને પોકારો, 
જેમને િમે અલ્લાહ તસવાય મઅબદૂ સમજો 
છો , ન િો િે િમારી કોઈ િકલીફને દૂર કરી 
શકે છે અને ન િો બદલી શકે છે. 

مُْتْم  الَهِذیْنه  ادُْعوا قُِل   فهله  دُْونِه    َمِْن  زهعه
رَِ  كهْشفه  یهمِْلُكْونه  ْنُكْم  الَضُ یًْل  وهَله   عه تهْحوِ

 

57. જેમને આ લોકો પોકારે છે િે પોિે જ 

પોિાના પાલનહારની તનકટિા શોિે છે, કે 

િેઓ માુંથી કોઈ િેની તનકટિા પ્રાપ્િ કરી લે, 
િે પોિે અલ્લાહની દયાની આશા રાખે છે 

અને િેના અઝાબથી ભયભીિ રહ ેછે. ખરેખર 

િમારા પાલનહારનો અઝાબ એવી વસ્ત  છે, 

જેનાથી ડરવ ું જોઈએ. 

 ُ َٰٓى ِكه ا بَِِهُم  اِلَٰ  یهْبتهُغْونه  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  ول  ره
هیَُُهْم  الْوهِسْيلهةه  ُب  ا هقْره یهْرُجْونه  ا ْحمهتهه   وه  ره
افُْونه  یهخه ابهه     وه ابه  اَِنه   عهذه بَِكه  عهذه هانه  ره  ك
ْحُذْوًرا   مه

58. જેટલી પણ વસ્િીઓ છે અમે કયામિના 
દદવસ પહલેા િેમને નટટ કરી દઇશ ું અથવા 
સખિ સજા આપીશ ું, આ િો દકિાબમાું લખી 
દેવામાું આવ્ ું છે. 

اِْن   قهْبله  ُمْهِلُكْوهها نهْحُن  اََِله  قهْریهة   َمِْن  وه
مهةِ  یهْوِم  هوْ  الِْقيَٰ بُْوهها ا َذِ ابًا ُمعه ِدیًْدا    عهذه   شه
هانه  لِكه  ك ِب  ِف  ذَٰ ْسُطوًْرا  الِْكتَٰ  مه
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59. જે વાિ અમને મ અત્જઝા મોકલવાથી 
રોકે છે િે વાિ એ છે કે પહલેાના લોકો િેને 

જ ઠલાવી ચકૂ્યા છે, અમે ર્મદૂના લોકોને 

મ અત્જઝા રૂપે ઊંટડી આપી હિી, પરુંત   િે 

લોકોએ િેના પર જ લ્મ કયો હિો , અમે િો 
લોકોને ડરાવવા માટે જ મ અત્જઝા મોકલીએ 

છીએ. 

ا مه نها   وه نهعه هْن  مه هْن  اََِله   ِباَْلَٰیَِٰت  نَُْرِسله  ا   ا
َذه  ا به كه لُْونه    ِبهه تهیْنها  اَْلهَوه اَٰ همُْوده   وه  النَهاقهةه  ث

ةً  لهمُْوا ُمْبِصره ا    فهظه ا  ِبهه مه  ِباَْلَٰیَِٰت  نُْرِسُل  وه
یًْفا  اََِله   تهْخوِ

60. અને જ્યારે અમે િમને કહ્ ું હત ું કે િમારા 
પાલનહારે લોકોને ઘેરાવમાું લઇ લીિા છે, 

અને જે દ્રશ્ય (મેઅરાજનો દકસ્સો) અમે િમને 

નરી આંખે બિાવયો અને એવી જ રીિે, િે 

વકૃ્ષ પણ, જેના પર ક રઆનમાું લઅનિ 

કરવામાું આવી છે, િે લોકો માટે સ્પટટ કસોટી 
હિી, અમે િે લોકોને ડરાવી રહ્યા છીએ, પરુંત   
ચેિવણી િેમના તવદ્રોહ વિારો જ કરિી જાય 

છે. 

اِذْ  بَهكه  اَِنه  لهكه  قُلْنها وه اطه  ره ا  لنَهاِس   ِبا اهحه مه  وه
لْنها عه ْءیها جه یْنَٰكه  الَهِتْ   الَرُ هره  فِتْنهةً  اََِله  ا
ةه  لَِلنَهاِس  ره جه ِن    ِف  الْمهلُْعْونهةه  وهالَشه   الُْقْراَٰ

َوِفُُهْم      ُطْغيهانًا اََِله  یهِزیُْدُهْم  فهمها  وهنُخه
ان  ِبْْیً  كه

61. અને (યાદ કરો) જ્યારે અમે ફદરશ્િાઓને 

કહ્ ું હત ું કે આદમને તસજદો કરો, િો ઇબ્લલસ 

તસવાય દરેક ફદરશ્િાઓએ તસજદો કયો, િેણે 
કહ્ ું કે શ ું હ ું િેને તસજદો કર ું જેને િેં માટીથી 
બનાવયો છે? 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها وه َٰٓى ِ   َِلَٰدهمه  اْسُجُدْوا لِلْمهل
ا ُدْو  جه هْسُجُد  قهاله   اِبِْلیْسه    اََِله   فهسه ا   لِمهْن  ءه
لهْقته   ا  ِطیْنً  خه

62. પછી કહવેા લાગ્યો, સાર ું આ છે િે 

માનવી? જેને િે મારા પર પ્રભ ત્વ આપ્્ ું છે 

,પરુંત   જો િેં મને પણ કયામિ સ િી ઢીલ 

આપી િો હ ું િેના સુંિાનને થોડાુંક લોકો 
તસવાય, (ઘણા લોકોને) પોિાના વશમાું કરી 
દઇશ. 

ءهیْتهكه  قهاله  هره ا ا ذه ْمته  الَهِذْی  هَٰ َره ه ؗ  كه َ له   عه
ْرتهِن  ْن لهى ِ  هَخه مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  ا هْحتهِنكهَنه  الِْقيَٰ   َله

یَهتهه     قهِلْيًل  اََِله  ذَُرِ
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63. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું, જા (િને મહિેલ 

આપવામાું આવી) િે લોકો માુંથી જેઓ પણ 

િાર ું અન સરણ કરવા લાગશે િો િમારા 
સૌની સજા જહન્નમ છે, જે પરેૂપરૂો બદલો છે. 

ْ  تهِبعهكه  فهمهْن  اذْههْب  قهاله  نَهمه  فهاَِنه  ِمْٰنُ هه  جه
ٓاُؤُكْم  زه ٓاءً  جه زه ْوفُوًْرا  جه  َمه

64. િે લોકો માુંથી ત ું જે લોકોને પણ પોિાના 
અવાજ વડે પથભ્રટટ કરી શકે કરી લે અને 

િેમના પર પોિાના સવાર અને મદદ 

કરનારાઓને ચઢાવી દે અને િેમન ું િન અને 

સુંિાન માુંથી પોિાનો પણ ભાગ ઠેરાવ અને 

િે લોકોને (જ ઠ્ઠા) વચનો આપ, િે લોકોને 

જેટલા વચનો શેિાન આપે છે, સ્પટટ િોકો 
છે. 

ِن  وهاْستهْفِززْ  ْعته  مه ْ  اْستهطه ْوتِكه  ِمْٰنُ  ِبصه
هْجلِْب  ا ْ  وه ْيِلكه  عهلههْْیِ  وهرهِجِلكه  ِبخه

اِرْكُهْم  دِ  اَْلهْموهاِل  ِف  وهشه   وهعِْدُهْم    وهاَْلهْوَله
ا مه ُن  یهِعُدُهُم  وه ْيطَٰ  ُغُرْوًرا اََِله  الَشه

65. મારા સાચા બુંદાઓ પર િારો કોઈ વશ 

નહીં ચાલ,ે િારો પાલનહાર પરૂિો 
વયવસ્થાપક છે. 

ْ  لهكه  لهیْسه  ِعبهاِدْی  اَِنه  ن     عهلههْْیِ  ُسلْطَٰ
بَِكه  وهكهفَٰ   وهِكْيًل  ِبره

66. િમારો પાલનહાર િે છે, જે િમારા માટે 

દદરયામાું જહાજો ચલાવે છે, જેથી િમે િેની 
કૃપા શોિો, િે િમારા પર ખબૂ જ દયા 
કરવાવાળો છે. 

بَُُكُم   الْبهْحرِ  ِف  الُْفلْكه  لهُكُم  یُْزِجْ  الَهِذْی  ره
نَهه    فهْضلِه     ِمْن  لِتهْبتهُغْوا هانه  اِ ِحْيمًا  ِبكُْم  ك ره

 

67. અને દદરયાઓમાું િકલીફ પડિાની સાથે 

જ જેમને િમે પોકારિા હિા સૌ અદૃશ્ય થઇ 

જાય છે, ફકિ િે અલ્લાહ જ બાકી રહી જાય 

છે. પછી જ્યારે િે િમને બચાવી દકનારા પર 

લઈ આવે છે િો િમે મોઢ ું ફેરવી લો છો. અને 

માનવી ખબૂ જ કૃિક્ઘ્ન છે. 

اِذها كُُم  وه َسه رَُ  مه َله   الْبهْحرِ  ِف  الَضُ ْن  ضه   مه
َهاهُ    اََِله   تهْدُعْونه  ه   اِی ىكُْم  افهلهمَ َِ  اِله  نهَجَٰ  الَْبه
ْضُتْم    هانه   اهْعره اُن  وهك ُفوًْرا  اَْلِنْسه  كه
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68. િો શ ું િમે િે વાિથી નીડર થઇ ગયા છો 
કે િમને દકનારા િરફ (લાવી િરિી)માું 
િસાવી દે, અથવા િમારા પર પથ્થરોન ું 
વાવાઝોડ ું મોકલી દે, પછી િમે પોિાના માટે 

કોઈને પણ તનરીક્ષક નહીં જ ઓ? 

ه  هْن  فهاهِمنُْتْم ا انِبه  ِبكُْم  یَهْخِسفه  ا َِ  جه هوْ  الَْبه   ا
اِصًبا عهلهْيُكْم  یُْرِسله   لهُكْم  تهِجُدْوا َله  ثَُمه  حه
 وهِكْيًل  

69. શ ું િમે િે વાિથી નીડર થઇ ગયા છો કે 

અલ્લાહ િઆલા ફરી િમને બીજી વખિ 

દદરયાની મ સાફરી કરાવે અને િમારા પર 

સખિ હવા મોકલે અને િમારા ક ફરના કારણે 
િમને ડ બાડી દે, પછી િમને કોઈ નદહ મળે, 

જે આ તવશે અમારો પીછો કરી શકે. 

هْم  هِمنُْتْم  ا هْن  ا ُكْم  ا ةً  فِْيهِ  یَُِعْيده ی تهاره  اُْخرَٰ
ِسله  یِْح  َمِنه  قهاِصًفا عهلهْيُكْم  فهُْیْ  الَرِ

 تهِجُدْوا َله  ثَُمه   كهفهْرُتْم    ِبمها فهُيْغِرقهُكْم 
 تهِبْيًعا  ِبه   یْنهاعهله  لهُكْم 

70. તન:શુંક અમે આદમના સુંિાનને ખબૂ જ 

ઇજજિ આપી અને િેમને િરિી અને 

દદરયાના વાહનો પણ આપ્યા, અને િેમને 

પતવત્ર વસ્ત ઓની રોજી આપી અને અમારા 
કેટલાય સર્જન પર િેમને પ્રાથતમકિા આપી. 

لهقهْد  ْمنها وه َره دهمه  بهِنْ   كه ْ  اَٰ ُ مهلْٰنَٰ َِ  ِف  وهحه  الَْبه
الْبهْحرِ  ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ ِت  َمِنه  وهره یَِبَٰ   الَطه

 ْ ُ لْٰنَٰ فهَضه ِثْْی   عهلَٰ  وه لهْقنها  َمِمَهْن  كه   خه
 تهْفِضْيًلن 

71. જે દદવસે અમે દરેક જૂથને િેમના 
સરદારો સાથે બોલાવીશ ું, પછી જેમન ું પણ 

કમગપત્ર જમણા હાથમાું આપવામાું આવ્ ું િે 

િો ખ શીથી પોિાન ું કમગપત્ર વાુંચવા લાગશે 

અને દોરા બરાબર પણ જ લ્મ કરવામાું નહીં 
આવે. 

ُنهاس    كَُله  نهْدُعْوا یهْومه  اِمِهْم    ا   فهمهْن   ِباِمه
َٰٓى ِكه  ِبيهِمیِْنه   ِكتَٰبهه   اُْوِٰته  ُءْونه  فهاُول  یهْقره

 ْ ُ  فهتِْيًل  یُْظلهمُْونه  وهَله  ِكتَُٰبه

72. અને જે પણ આ દ તનયામાું આંિળો 
બનીને રહ્યો, િે આલખરિમાું પણ આંિળો 
અને માગગથી ખબૂ જ ભટકેલો હશે. 

ْن  مه هانه  وه ِذه    ِفْ   ك ةِ  فهُهوهِف  اهْعمَٰ  هَٰ  اَْلَِٰخره
َلُ  اهْعمَٰ  اهضه ِبْيًل  وه  سه
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73. અમે િમારી િરફ હ ેવહી ઉિારી છે, 

નજીક જ હત ું કે આ કાદફર િમને િેનાથી 
પથભ્રટટ કરી દે, કે િમે િેના તસવાય બીજ ું જ 

અમારા નામથી ઘડી કાઢો, આ ક્સ્થતિમાું િે 

લોકો િમને પોિાના તમત્ર બનાવી લેિ. 

اِْن  هادُْوا وه ِن  لهيهْفتُِنْونهكه  ك یْنها   الَهِذْی   عه  اهْوحه
ِیه  اِلهْيكه  ۬   عهلهیْنها لِتهْفَته ه    ْْیه اِذًا  غه   وه

ُذْوكه  تَهخه لِْيًل  ََله  خه

74. જો અમે િમને અડગ ન રાખિા િો ઘણ ું 
જ શક્ય હત ું કે િમે િેમની િરફ થોડાુંક ઝૂકી 
જિા. 

لهْو َله   هْن  وه هبَهتْنَٰكه   ا  تهْركهُن  ِكْدَته  لهقهْد  ث
 ْ ْيـ ًا اِلههْْیِ  قهِلْيًل ۬   شه

75. જો આવ ું થાિ િો અમે િમને દ તનયામાું 
પણ બમણી સજા આપિા અને મતૃ્્  પછી 
પણ , પછી િમે િો પોિાના માટે અમારી 
તવર દ્ધ કોઈને મદદ કરનાર પણ ન જોિા. 

هذهقْنَٰكه  اِذًا وةِ  ِضْعفه  ََله يَٰ   وهِضْعفه  الْحه
ا  عهلهیْنها لهكه  تهِجُد  َله  ثَُمه  الْمهمهاِت   نهِصْْیً

76. આ લોકો િો િમારા ડગલા આ િરિી 
પરથી ઉખાડી નાખવા માુંગિા હિા કે િમને 

અહીંયાથી કાઢી મકેૂ, આ ક્સ્થતિમાું પછી આ 

લોકો પણ િમાર થોડોક જ સમય રોકાઇ 

શકિા. 

اِْن  هادُْوا وه ْونهكه  ك   اَْلهْرِض  ِمنه  لهیهْستهِفَزُ
ا لُِيْخِرُجْوكه  اِذًا ِمْنهه َٰفهكه  یهلْبهثُْونه  ََله  وه  ِخل

 قهِلْيًل  اََِله 

77. અમે િમારા પહલેા જેટલા પણ રસલૂો 
મોકલ્યા, િેમના માટે પણ અમારો આ જ 

તનયમ હિો, અને અમારા તનયમોમાું િમે 

ફેરફાર નદહ જ ઓ. 

ْن  ُسنَهةه  لْنها قهْد  مه هْرسه ُسِلنها ِمْن  قهْبلهكه  ا   َرُ
یًْلن  لُِسنَهتِنها تهِجُد  وهَله   تهْحوِ

78. નમાઝ પઢિા રહો, સયૂાગસ્િથી લઇ 

રાતત્રના અંિકાર સ િી અને ફજરના સમયે 

ક રઆન પઢિા રહો, ખરેખર ફજરના સમયે 

ક રઆન પઢવાની (ફદરશ્િાઓ) સાક્ષી આપે 

છે. 

هقِِم  َٰوةه  ا ل مِْس  لُِدلُْوِك  الَصه ِق  اِلَٰ  الَشه  غهسه
نه  الَهْيِل  نه  اَِنه   الْفهْجِر    وهقُْراَٰ  الْفهْجرِ  قُْراَٰ
هانه  ْشُهْودًا  ك  مه
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79. રાતત્રના થોડાુંક સમયે િહજ્જ દ(ની 
નમાઝ) પઢિા રહો, આ િમારા માટે 

વિારાની નમાઝ છે, નજીક માુંજ િમારો 
પાલનહાર િમને "મહમદૂ" નામી જગ્યા પર 

ઊભા કરશે. 

ِمنه  ْد  الَهْيِل  وه َجه ۬   نهافِلهةً  ِبه   فهتههه  عهسَٰ    لَهكه  
هْن  ثهكه  ا بَُكه  یَهْبعه قهاًما ره  َمهْحمُْودًا  مه

80. અને દ આ કરિા રહો કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! મને જ્યાું પણ લઇ જા સચ્ચાઈ 

સાથે લઇ જા અને જ્યાુંથી પણ કાઢે સચ્ચાઈ 

સાથે કાઢ અને મારા માટે િારી પાસેથી 
તવજય અને મદદ નક્કી કરી દે. 

َبِ  وهقُْل  له  اهدِْخلِْنْ  َره  ِصْدق   ُمْدخه
هْخِرْجِنْ  ا جه  وه ْل  ِصْدق   ُمْخره ْ  وهاْجعه   ِمْن  َلِ
ًنا لَهُدنْكه  ا  ُسلْطَٰ  نَهِصْْیً

81. અને જાહરે કરી દો કે સત્ય આવી ગ્ ું 
અને અસત્ય નટટ થઇ ગ્ ું, તન:શુંક અસત્ય 

નટટ થવાન ું જ હત ું. 

ٓاءه  وهقُْل  َقُ  جه   اَِنه   الْبهاِطُل    وهزهههقه  الْحه
هانه  الْبهاِطله   زهُهْوقًا  ك

82. અને અમે ક રઆનમાું જે કઈ પણ 

ઉિારીએ છીએ િે િો મોતમનો માટે તશફા અને 

રહમેિ છે, પરુંત   જાલલમ લોકોના ન કસાનમાું 
વિારો કરે છે. 

ُِل  َ ِن  ِمنه  وهنَُنه ا الُْقْراَٰ ْحمهة   ُهوهِشفهٓاء   مه  وهره
لِِمْيه  یهِزیُْد  وهَله   لَِلْمُْؤِمِنْيه     اََِله  الَظَٰ
اًرا   خهسه

83. અને અમે માનવીને જ્યારે ઇનામ 

આપીએ છીએ િો િે મોઢ ું ફેરવી લે છે અને 

પડખ ું ફેરવી લે છે અને જ્યારે િેને કોઈ 

િકલીફ પહોંચે છે િો િે તનરાશ થઇ જાય છે. 

اِذها   مْنها وه هنْعه اِن  عهله  ا نهاَٰ  اهْعرهضه  اَْلِنْسه  وه
انِِبه     اِذها  ِبجه هُ  وه َسه رَُ  مه هانه  الَشه  یـه ُْوًسا   ك

84. િમે િેમને કહી દો કે દરેક વયક્તિ 

પોિાની રીિે કમગ કરી રહ્યો છે, િમારો 
પાલનહાર જ ખબૂ સારી રીિે જાણે છે કે કોણ 

વિારે સાચા માગગ પર ચાલી રહ્યો છે. 

اكِلهِته     عهلَٰ  یَهْعمهُل  كَُل   قُْل  بَُُكْم   شه   اهعْلهُم  فهره
ی ِبمهْن  ِبْيًلن  ُهوهاهْهدَٰ  سه
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85. અને આ લોકો િમને “રૂહ” તવશે સવાલ 

કરે છે િમે જવાબ આપી દો કે, “રૂહ” મારા 
પાલનહારના આદેશથી છે અને િમને ખબૂ જ 

ઓછું જ્ઞાન આપવામાું આવ્ ું છે. 

یهْسـ هلُوْ  ِن  نهكه وه ْوِح    عه ْوُح  قُِل   الَرُ   ِمْن  الَرُ
هْمرِ  ْ  ا َبِ ا   ره مه قهلِْيًل  اََِله  الِْعلِْم  َمِنه  اُْوتِیُْتْم  وه

 

86. અને જે કઈ અમે આપની િરફ વહી કરી 
છે, જો અમે ઈચ્છીએ િો િેને લઇ લઈએ, 

પછી અમારી તવર દ્ધ િમને કોઈ (એવો) મદદ 

કરનાર નહીં મળે (જે િેને પરિ લાવી 
બિાવે). 

ْن  لهى ِ ه  ِشْئنها وه َ یْنها   ِبالَهِذْی   لهنهْذههبه  اهْوحه
 وهِكْيًل   عهلهیْنها ِبه   لهكه  تهِجُد  َله  ثَُمه  اِلهْيكه 

87. કદાચ િમારા પાલનહાર જ િમારા પર 

દયા કરે, તન:શુંક િમારા પર િેની ઘણી જ 

કૃપા છે. 

ْحمهةً  اََِله  بَِكه    َمِْن  ره هانه  فهْضلهه   اَِنه   َره  عهلهْيكه  ك
ا  ِبْْیً  كه

88. િમે િેમને કહી દો કે જો દરેક માનવી 
અને દરેક ત્જન્નાિો મળી આ ક રઆન જેવ ું 
લાવવા ઇચ્છે િો નથી લાવી શકિા, ભલેને 

િેઓ એક બીજાની મદદ કરનારા બની જાય. 

ِن  قُْل  ِت  لَهى ِ لَٰ   وهالِْجَنُ  اَْلِنُْس  اْجتهمهعه  عه
هْن  ا ِبِمثِْل  یَهاْتُْوا ا ذه ِن  هَٰ   یهاْتُْونه  َله  الُْقْراَٰ

لهوْ  ِبِمثْلِه   هانه  وه ا   لِبهْعض   بهْعُضُهْم  ك ِهْْیً  ظه

89. અમે િો આ ક રઆનમાું લોકો માટે દરેક 

પ્રકારના ઉદાહરણો અલગ અલગ રીિે વણગન 

કયાગ છે, પરુંત   વિારે પડિા લોકોએ િેનો 
સ્વીકાર ના કયો, બસ ક ફર જ કરિા રહ્યા. 

لهقهْد  فْنها وه َره ا ِفْ  لِلنَهاِس  صه ذه ِن  هَٰ   ِمْن  الُْقْراَٰ
ثهل  ؗ  كَُلِ  ْكثهرُ  فهاهبَٰ    مه ه  ُكُفوًْرا  اََِله  النَهاِس  ا

90. િે લોકોએ કહ્ ું કે અમે િમારા પર ત્યાું 
સ િી ઇમાન નહીં લાવીએ, જ્યાું સ િી કે િમે 

અમારા માટે િરિી માુંથી કોઈ ઝરણ ું વહતે  ું ન 

કરી દો. 

قهالُْوا َتَٰ  لهكه  نَُْؤِمنه  لهْن  وه   ِمنه  لهنها تهْفُجره  حه
ُْبْوعًا   اَْلهْرِض   یهنٌۢ



 

ઈસ્રા 
 

531 

 

 الإسراء 

91. અથવા િમારા માટે ખજૂર અને દ્રાક્ષનો 
બગીચો હોય અને િેની વચ્ચે િમે ઘણી 
નહરેો વહાવી બિાવો. 

هوْ  نَهة   لهكه  تهُكْونه  ا   نَهِخْيل  َوهِعنهب   َمِْن  جه
ره  ره  فهُتفهَجِ ا اَْلهنْهَٰ َٰلههه ا   ِخل  تهْفِجْْیً

92. અથવા િમે આકાશને અમારા પર ટ કડે 

ટ કડા કરી પાડી દો, જેવ ું કે િમારો તવચાર છે 

અથવા િમે અલ્લાહ િઆલાને અને 

ફદરશ્િાઓને અમારી સમક્ષ ઊભા કરી 
બિાવો. 

هوْ  مهٓاءه  ُتْسِقطه  ا مْته  كهمها الَسه  عهلهیْنها زهعه
ًفا هوْ  ِكسه ه  ا ِ  تهاِْٰت كهةِ  ِباّلَلَٰ َٰٓى ِ الْمهل  قهِبْيًل   وه

93. અથવા િમારા માટે કોઈ સોનાન ું ઘર 

હોય, અથવા િમે આકાશ પર ચઢી બિાવો, 
અને અમે િો િમારા ચઢી જવાને ત્યાું સ િી 
નહીં માનીએ, જ્યાું સ િી કે િમે અમારા માટે 

કોઈ દકિાબ લઇને ન આવો, જેને અમે પોિે 

પઢી લઇએ, િમે િેમને જવાબ આપી દો કે 

મારો પાલનહાર પતવત્ર છે, હ ું િો ફતિ એક 

મન ટય જ છું, જેને પયગુંબર બનાવવામાું 
આવયો છે. 

هوْ  هوْ  ُزْخُرف   َمِْن  بهْيت   لهكه  یهُكْونه  ا   ِف   تهْرقَٰ  ا
مهٓاِء    لهْن   الَسه كه  نَُْؤِمنه  وه َتَٰ  لُِرقَِيِ َِله  حه  ُتَنه
ُؤه     ِكتًَٰبا عهلهیْنها انه  قُْل   نَهْقره ْ  ُسْبحه َبِ  ههْل  ره
ًرا اََِله  ُكْنُت  ُسْوًَلن  بهشه  َره

94. લોકો પાસે સત્યમાગગ આવી ગયા પછી 
પણ િેમને ઇમાન લાવવાથી ફતિ એ જ વાિ 

રોકે છે કે શ ું અલ્લાહએ મન ટયને પયગુંબર 

બનાવી મોકલ્યા છે ? 

ا مه نهعه  وه هْن  النَهاسه  مه ا ا ٓاءهُهُم  اِذْ  یَُْؤِمُنْو   جه
ی هْن  اََِله   الُْهدَٰ  ا ا هبهعهثه  قهالُْو  ُ  ا ًرا  اّلَلَٰ   بهشه
ُسْوًَل   َره

95. િમે િેમને કહી દો કે જો િરિી પર 

ફદરશ્િાઓ હરિા-ફરિા, અને રહિેા હોિ િો 
અમે પણ િેમની પાસે કોઈ આકાશના 
ફદરશ્િાને જ પયગુંબર બનાવી મોકલિા. 

هانه  لَهوْ  قُْل  كهة   اَْلهْرِض  ِف  ك َٰٓى ِ ل   یَهمُْشْونه  مه
نَِ  لْنها  ْيه ُمْطمهى ِ َه ْ  لهَنه مهٓاءِ  َمِنه  عهلههْْیِ  الَسه
لهكًا  َرهُسْوًَل  مه
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96. િમે િેમને કહી દો કે મારી અને િમારી 
વચ્ચે અલ્લાહની જ ગવાહી પ રિી છે. િે 

પોિાના બુંદાઓને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે 

અને ખબૂ જ સારી રીિે જોવાવાળો છે. 

ِ  كهفَٰ  قُْل  ا ِباّلَلَٰ ِهْيًدٌۢ بهیْنهُكْم    بهْيِنْ  شه نَهه    وه  اِ
هانه  ٌۢا ِبِعبهاِده   ك ِبْْیً ا   خه  بهِصْْیً

97. અલ્લાહ જેને દહદાયિ આપે િો િે જ 

દહદાયિ મેળવી શકે છે અને જેને િે માગગથી 
ગ મરાહ કરી દે, િો આવા લોકો માટે િમે 

અલ્લાહ તસવાય િેમની મદદ કરનાર બીજા 

કોઈને નદહ જ ઓ, અમે આવા લોકોને 

કયામિના દદવસે ઊંિા મોઢે આંિળા મ ૂુંગા 
અને બહરેા કરી ઉઠાવીશ ું, િેમન ું ઠેકાણ ું 
જહન્નમ હશે, જ્યારે પણ િે (આગ) ઠુંડી પડવા 
લાગશે, અમે િેમના માટે િે (આગ)ને વધ ું 
ભડકાવી દઇશ ું. 

ْن  مه ُ  یَهْهدِ  وه ْن   فهُهوهالْمُْهتهِد    اّلَلَٰ مه  یَُْضِلْل  وه
 ْ هْولِيهٓا لهُهْم  تهِجده  فهله   دُْونِه     ِمْن  ءه ا

نهْحُشُرُهْم  مهةِ  یهْومه  وه  ُوُجْوِهِهْم  عهلَٰ  الِْقيَٰ
ا    بُْكمًا َوهُصمًَ ىُهْم   ُعمًْيا َوه اْوَٰ نَهُم    مه هه  كُلَهمها  جه

بهْت  ُهْم  خه ا  ِزدْنَٰ ِعْْیً  سه

98. આ િેમની સજા હશે, કારણકે િે લોકોએ 

અમારી આયાિોનો ઇન્કાર કયો, અને કહ્ ું કે 

શ ું અમે જ્યારે હાડકા અને કણ કણ થઇ જઇશ ું, 
પછી અમાર ું સર્જન નવી રીિે કરવામાું 
આવશે ? 

لِكه  ٓاُؤُهْم  ذَٰ زه َهُهْم  جه   ِباَٰیَِٰتنها كهفهُرْوا ِباهن
ا قهالُْو  اِذها وه اًما َوهُرفهاتًا ُكنَها ءه نَها ِعظه اِ   ءه

لًْقا لهمهْبُعْوثُْونه  ِدیًْدا  خه  جه

99. શ ું િે લોકોએ િે વાિ તવશે તવચાર ન 

કયો કે જે અલ્લાહએ આકાશો અને િરિીન ું 
સર્જન ક્ ું છે િે િેમના જેવાન ું સર્જન કરવા 
પર સુંપણૂગ શક્તિ િરાવે છે. િેણે જ િેમના 
માટે એક એવો સમય નક્કી કરી રાખ્યો છે 

જેમાું કોઇ શુંકા નથી, પરુંત   જાલલમ લોકો 
ઇન્કાર જ કરિા રહ ેછે. 

لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا لهقه  الَهِذْی  اّلَلَٰ وَِٰت  خه مَٰ  الَسه
لَٰ   قهاِدر   وهاَْلهْرضه  هْن  عه  ِمثْلهُهْم  یَهْخلُقه  ا
له  عه ًل  لهُهْم  وهجه یْبه  ََله  اهجه   فهاهبه   فِْيِه    ره
لِمُْونه   ُكُفوًْرا  اََِله  الَظَٰ
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100. િમે િેમને કહી દો કે જો કદાચ િમે 

મારા પાલનહારના ખજાનાના માલલક હોિ, 

િો િમે િે સમયે પણ ખચગ થઇ જવાના 
ભયથી િેને પોિાની પાસે જ રોકી રાખિા 
અને માનવી િુંગ દીલનો છે. 

هنُْتْم  لَهوْ  قُْل  ٓاى ِنه  تهمِْلُكْونه  ا زه ْحمهةِ  خه ْ   ره َبِ  ره
كُْتْم  اِذًا هْمسه ْشيهةه  ََله هانه   اَْلِنْفهاِق    خه   وهك

اُن   قهُتوًْران  اَْلِنْسه

101. અમે મસૂાને નવ સ્પટટ તનશાનીઓ 

આપી હિી, િમે પોિે જ બની ઇસ્રાઇલને 

પછૂી લો કે જ્યારે મસૂા િેમની પાસે પહોંચ્યા 
િો દફરઔને કહ્ ું કે, હ ેમસૂા ! મારા મિ મ જબ 

િો િારા પર જાદ  કરવામાું આવ્ ું છે. 

لهقهْد  تهیْنها وه یَٰت    تِْسعه  ُمْوسَٰ  اَٰ   بهیَِنَٰت   اَٰ
ٓاِءیْله  بهِنْ   فهْسـ هْل   فهقهاله  ٓاءهُهْم جه  اِذْ  اِْسره
ْوُن  لهه   ْ  فِْرعه هُظنَُكه  اَِنِ مهْسُحوًْرا  یَٰمُْوسَٰ  َله

 

102. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે ત ું ખબૂ સારી 
રીિે જાણે છે કે આ દરેક તનશાનીઓ િે 

હસ્િીએ ઉિારી છે, જે આકાશો અને િરિીનો 
માલલક છે, અને હ ેદફરઔન ! હ ું િો સમજી 

રહ્યો છું કે ત ું ખરેખર બરબાદ થઈને રહીશ. 

ا   عهلِمْته  لهقهْد  قهاله  له  مه هنْزه ءِ  ا َبُ  اََِله  هَٰ ُؤاَله  ره
وَِٰت  مَٰ ٓاى ِره    وهاَْلهْرِض  الَسه ْ   بهصه اَِنِ هُظنَُكه  وه  َله
ْوُن  ْثُبوًْرا  یَِٰفْرعه  مه

103. દફરઔને પાકો ઇરાદો કરી લીિો કે િે 

બની ઈસ્રાઈલને િરિી માુંથી ઉખાડી દે, 

છેવટે અમે દફરઔનને અને િેના સાથીઓને 

જ ડ બાડી દીિા. 

اده  هْن  فهاهره ُهْم  ا  اَْلهْرِض  َمِنه  یَهْستهِفَزه
قْنَٰهُ  ْن  فهاهْغره مه ه   وه ِمْيًعا   َمهعه  جه

104. ત્યાર પછી અમે બની ઇસ્રાઇલના કહી 
દીધ ું કે આ િરિી પર િમે રહો, હાું જ્યારે 

આલખરિન ું વચન આવશે િો અમે િમને 

સૌને ભેગા કરીને લઇ આવીશ ું. 

قُ  ْ  لْنهاوه ٓاِءیْله  لِبهِنْ   بهْعِده   ِمنٌۢ   اْسكُُنوا اِْسره
ٓاءه  فهاِذها اَْلهْرضه  ةِ  وهعُْد  جه   ِجْئنها  اَْلَِٰخره
 لهِفْيًفا   ِبكُْم 
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105. અને અમે આ ક રઆનને સત્ય સાથે 

ઉિા્ ું છે, સત્ય સાથે જ ઉિ્ ું છે, અમે િમને 

ફતિ ખ શખબર આપનાર અને સચેિ કરનાર 

બનાવી મોકલ્યા છે. 

َقِ  ِبالْحه لْنَٰهُ  وه هنْزه َقِ  ا ِبالْحه له    وه ا    نهزه مه   وه
لْنَٰكه  هْرسه ًرا َوهنهِذیًْرا   اََِله  ا  ُمبهَشِ

106. ક રઆનને અમે થોડ ું થોડ ું કરીને એટલા 
માટે ઉિા્ ું છે કે િમે ક રઆનને સમયાુંિરે 

લોકોને સુંભળાવો અને અમે પોિે પણ આને 

સમયાુંિરે ઉિા્ ું છે. 

قُ نًاوه هُ  ْراَٰ قْنَٰ هه   فهره ا   عهلَٰ  النَهاِس  عهله  لِتهْقره
لْنَٰهُ  ُمكْث   نهَزه  تهَْنِیًْل  وه

107. િમે િેમને કહી દો િમે આના પર 

ઇમાન લાવો અથવા ન લાવો, જેમને 

પહલેાથી જ જ્ઞાન આપવામાું આવ્ ું છે િેમની 
પાસે જ્યારે પણ ક રઆન પઢવામાું આવે છે 

િો િે ઘ ુંટણના બળે તસજદામાું પડી જાય છે. 

ِمُنْوا  قُْل  هوْ  ِبه    اَٰ   الَهِذیْنه  اَِنه   ُتْؤِمُنْوا    َله  ا
ْ  یُْتلَٰ  اِذها قهْبلِه    ِمْن  الِْعلْمه  اُْوُتوا  عهلههْْیِ

ْونه  هذْقهاِن  یهِخَرُ ًدا   لِْل  ُسَجه

108. અને કહ ેછે કે અમારો પાલનહાર પતવત્ર 

છે અમારા પાલનહારન ું વચન કોઈ શુંકા 
વગર પરૂ ું થઇને જ રહશેે. 

یهُقْولُْونه  نه  وه بَِنها   ُسْبحَٰ هانه  اِْن  ره بَِنها وهعُْد  ك  ره
 لهمهْفُعْوًَل  

109. િેઓ પોિાની દાઢીઓના ભાગ વડે 

રડિા રડિા તસજદામાું પડી જાય છે અને આ 

ક રઆન દ્વારા િેમની નમ્રિા ખબૂ વિી જાય 

છે. 

ْونه  یهِخَرُ هذْقهاِن  وه یهِزیُْدُهْم  یهْبُكْونه  لِْل   وه
 ُخُشْوعًا۩ 

110. િમેં િેમને કહી દો કે અલ્લાહ (કહીને) 

પોકારો, અથવા રહમાન કહી, જે નામથી પણ 

પોકારો િેના દરેક નામ સારા જ છે, િમે 

પોિાની નમાઝ ન િો મોટા અવાજે પઢો અને 

ન િો િદ્દન િીમે, પરુંત   મધ્યમ અવાજે પઢો. 

ه  ادُْعوا قُِل  هوِ  اّلَلَٰ ْحمَٰنه    ادُْعوا ا هیًَا  الَره ا ا  َمه
رْ  وهَله   الُْحْسنَٰ    اَْلهْسمهٓاءُ  فهلههُ  تهْدُعْوا  تهْجهه

تِكه  له افِْت  وهَله  ِبصه ا ُتخه ابْتهِغ  ِبهه لِكه  بهْيه  وه  ذَٰ
ِبْيًل   سه
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111. અને એવ ું કહી દો કે દરેક પ્રશુંસા 
અલ્લાહ માટે જ છે, જેણે ન િો કોઈને દીકરો 
બનાવયો છે અને ન પોિાના સામ્રાજ્યમાું 
કોઈને ભાગીદાર ઠેરવે છે અને ન િે અશતિ 

છે કે જેથી િેને કોઈની મદદની જરૂર પડે અને 

િમે િેની ઉચ્ચિાન ું વણગન ખબૂ જ કરિા 
રહો. 

مُْد  وهقُِل  ِ  الْحه لهًدا  یهَتهِخذْ  لهْم  الَهِذْی  ّلِلََٰ وه
لهْم  ِریْك   لَهه    یهُكْن  َوه لهْم  الْمُلِْك  ِف  شه   یهكُْن  وه
ِلَ   لَهه   َلِ  َمِنه  وه هُ  الَذُ ْ ان  وهكهََبِ  تهْكِبْْیً
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અલ કહ્ફ الكهف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા િે અલ્લાહ માટે જ છે, 

જેણે પોિાના બુંદા પર આ ક રઆન ઉિા્ ું અને 

િેમાું કોઈ પણ પ્રકારની ખામી બાકી નથી રાખી. 

مُْد  هلْحه ِ  ا له  الَهِذْی   ّلِلََٰ هنْزه ْبِدهِ  عهلَٰ  ا  عه
لهْم  الِْكتَٰبه  ْل  وه  ِعوهًجا    لَهه   یهْجعه

2. આ સીિો માગગ બિાવનાર દકિાબ છે, જેથી 
લોકોને અલ્લાહના સખિ અઝાબથી ડરાવે, અને 

િે મોતમનનોને જેઓ નેક કાયો કરે છે, િેમને 

ખ શખબરી આપી દે કે િેમના માટે સારો બાદલો 
છે. 

مًا ِدیًْدا بهاًْسا لَِیُْنِذره  قهَيِ  لَهُدنْهُ  َمِْن  شه
ره  یُبهَشِ  یهْعمهلُْونه  الَهِذیْنه  الْمُْؤِمِنْيه  وه
ِت  لِحَٰ هَنه  الَصَٰ هْجًرا لهُهْم  ا ًنا   ا سه  حه

3. જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે.  ِكِثْيه ا هبهًدا   فِْيهِ  َمه  ا

4. અને િે લોકોને ડરાવો, જેઓ કહ ેછે કે અલ્લાહ 

િઆલાએ કોઈને દીકરો બનાવી લીિો છે. 

یُْنِذره  ذه  قهالُوا الَهِذیْنه  وه تَهخه ُ  ا  اّلَلَٰ
لهًدا    وه

5. ખરેખર આ વાિન ું ન િો િેમને જ્ઞાન છે અને 

ના િો િેમના પવૂગજો પણ જાણિા હિા, ઘણી જ 

સખિા વાિ છે, જે િેમના મોઢા માુંથી નીકળી 
રહી છે, જે કઈ િેઓ કહી રહ્યા છે, સ્પટટ જૂઠ વાિ 

કહી રહ્યા છે. 

ا  ۬   َِلَٰبهٓاى ِِهْم  عِلْم  َوهَله  ِمْن  ِبه   لهُهْم  مه
ْت  هِلمهةً  كهَُبه هفْوهاِهِهْم  ِمْن  تهْخُرُج  ك  اِْن  ۬   ا
ِذبًا اََِله  یَهُقْولُْونه    كه

6. િમે કદાચ આ કાફીરોની પાછળ પોિાને નટટ 

કરી દેશો, એ લચિંિાના કારણે આ લોકો આ 

ક રઆન પર ઈમાન કેમ નથી લાવિા? 

لَهكه  كه  بهاِخع   فهلهعه لَٰ   نَهْفسه هاِرِهْم  عه ث   اَٰ
ا یُْؤِمُنْوا لَهْم  اِْن  ذه ِدیِْث  ِبهَٰ ًفا الْحه  اهسه
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7. જે કુંઈ પણ િરિી પર છે અમે િેને િરિીના 
શણગારન ું કારણ બનાવ્ ું છે, કે અમે િે લોકોની 
કસોટી કરીએ કે િેમાુંથી કોણ સત્કાયગ કરનાર છે. 

نَها لْنها اِ عه ا جه ا ِزیْنهةً  اَْلهْرِض  عهله  مه  لَههه
هیَُُهْم  لِنهْبلُوهُهْم  ُن  ا مهًل  اهْحسه   عه

8. જે કુંઈ પણ (િરિી) પર છે અમે િેને એક 

સપાટ મેદાન કરી દેવાના છે. 

نَها اِ ِعلُْونه  وه ا لهجَٰ ا مه ِعْيًدا عهلهْيهه   صه
 ُجُرًزا  

9. શ ું િમે પોિાના તવચાર પ્રમાણે ગ ફા અને 

વસ્િીવાળાને અમારી તનશાનીઓ માુંથી ઘણી 
અદ્દભ િ તનશાની સમજી રહ્યા છો ? 

هْم  ِسْبته  ا هَنه  حه به  ا   الْكهْهِف  اهْصحَٰ
قِْيِم  الَره هانُْوا ۬   وه یَِٰتنها ِمْن  ك ًبا اَٰ   عهجه

10. િે થોડાુંક નવ્ વાનોએ જ્યારે ગ ફામાું શરણ 

લીધ ું, િો દ આ કરી કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! 

અમને િારી પાસેથી રહમેિ આપ અને આ તવશે 

ત ું અમને માગગદશગન આપ. 

الُْوا الْكهْهِف  اِله  الِْفتْيهةُ  اهوهی اِذْ    فهقه
بَهنها   تِنها ره ْئ  لَهُدنْكه  ِمْن  اَٰ ْحمهًة َوهههَيِ   لهنها ره
هْمِرنها ِمْن  ًدا ا   رهشه

11. બસ ! અમે ગણિરીના કેટલાય વર્ો સ િી િે 

જ ગ ફામાું િેમના કાન પર પરદા નાુંખી દીિા. 
بْنها ره لَٰ   فهضه نِِهْم  عه ذها   الْكهْهِف  ِف  اَٰ
دًا   ِسِنْيه   عهده

12. પછી અમે િે લોકોને ઊભા કયાગ કે અમે જાણી 
લઇએ કે બને્ન જૂથ માુંથી િે ઘણાું વર્ગ, જે િે 

લોકોએ પસાર કયાગ, કોને વિારે યાદ છે. 

ْ  ثَُمه  ُ ثْٰنَٰ هَیُ  لِنهْعلهمه   بهعه  الِْحْزبهْيِ  ا
ًدان  لهِبثُْو ا لِمها اهْحصَٰ  همه  ا

13. અમે િે લોકોનો સાચો દકસ્સો િમારી સમક્ષ 

વણગન કરી રહ્યા છે એ કે થોડાુંક નવ્ વાન 

પોિાના પાલનહાર ઉપર ઇમાન લાવયા હિા 
અને અમે િેમના સત્ય માગગદશગનમાું વિારો કયો 
હિો. 

َقِ  نهبهاهُهْم  عهلهْيكه  نهُقَصُ  نهْحُن    ۬   ِبالْحه
نَهُهْم  ُنْوا فِتْيهة   اِ مه بَِِهْم  اَٰ ُهْم  ِبره   وهِزدْنَٰ
 ُهًدی ۬  
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14. અમે િેમના દદલોને મજબિૂ કરી દીિા હિા, 
જ્યારે આ લોકો ઊભા થયા અને કહવેા લાગ્યા કે 

હ ેઅમારા પાલનહાર ! ત ું િે જ છે, જે આકાશો 
અને િરિીનો પાલનહાર છે, અમે િેને છોડીને 

બીજા કોઈ ઇલાહને નહી પોકારીએ, જો આવ ું ક્ ું 
િો અમે અત્યુંિ ખોટી વાિ કરનારા છે. 

بهْطنها الُْوا قهاُمْوا اِذْ  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  وهره   فهقه
بَُنها َبُ  ره وَِٰت  ره مَٰ   لهْن  وهاَْلهْرِض  الَسه

 ۡ ا ًَٰها دُْونِه    ِمْن  نَهْدُعوه   اِذًا قُلْنها   لَهقهْد  اِل
ًطا طه  شه

15. (પછી અંદરો અંદર વાિચીિ કરવા લાગ્યા) 
કે આ આપણી કોમનાું લોકો, જેમણે િે 

(અલ્લાહ)ને છોડીને અન્યને ઇલાહ બનાવી 
રાખ્યા છે, આ લોકો િેમના ઇલાહ હોવાની સ્પટટ 

દલીલ લાવિા કેમ નથી ? િે વયક્તિ કરિા 
વિારે જાલલમ કોણ હોઈ શકે છે, જે અલ્લાહ પર 

આરોપ મકેૂ? 

ءِ  ُذْوا قهْوُمنها هَٰ ُؤاَله تَهخه ةً  دُْونِه    ِمْن  ا لِهه  اَٰ
ْ   یهاْتُْونه  َله  لهوْ  ۬   ن    عهلههْْیِ  ۬    بهَيِ   ِبُسلْطَٰ

هْظلهُم  فهمهْن  َٰی ِممَهِن  ا ِ  عهله  افَْته   اّلَلَٰ
ِذبًا    كه

16. હવે જ્યારે િમે િે લોકોથી અને િેમના િે 

ઇલાહથી, જેમને આ લોકો પોકારી રહ્યા છે, 

અળગા જ થઇ ગયા િો આવો આપણે કોઈ 

ગ ફામાું જિા રહીએ, િમારો પાલનહાર િમારા 
પર પોિાની કૃપા કરશે અને િમારા માટે િમારા 
કામને સરળ બનાવશે. 

اِذِ  لُْتمُْوُهْم  وه ا اْعتهزه مه   اََِله  یهْعُبُدْونه  وه
ه  ا اّلَلَٰ   لهُكْم  یهْنُشرْ  الْكهْهِف  اِله  فهاْو  

بَُُكْم  ْئ   ْحمهِته  َره  َمِْن  ره َيِ یُهه   َمِْن  لهُكْم  وه
هْمِرُكْم    َمِْرفهًقا ا
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17. િમે જોશો કે જ્યારે સયૂગ ઉગિો િો િેમની 
ગ ફાની જમણી બાજ થી હટે છે, અને જ્યારે સયૂગ 
ડૂબે િો ગ ફાની ડાબી બાજ થી આથમિો, અને િે 

લોકો ગ ફાની પહોળી જગ્યાએ સિૂા રહ્યા, આ 

અલ્લાહની તનશાનીઓ માુંથી એક તનશાની છે, 

જેને અલ્લાહ દહદાયિ આપી દે િો િે જ દહદાયિ 

પ્રાપ્િ કરી શકે છે, અને જેને િે ગ મરાહ કરી દે િો 
િમે િેના માટે કોઈ એવો મદદગાર નદહ જ ઓ, જે 

િેને સાચા માગગ પર લાવી શકે. 

مْسه  وهتهرهی ْت  اِذها الَشه لهعه وهرُ  طه ْن  تَهزَٰ   عه
ْهِفِهْم  اِذها الْيهِمْيِ  ذهاته  كه بهْت  وه ره   غه
مهاِل  ذهاته  تَهْقِرُضُهْم    ِفْ  وهُهْم  الَشِ

لِكه  ۬   َمِْنهُ  فهْجوهة   یَِٰت  ِمْن  ذَٰ ِ  اَٰ ْن  ۬    اّلَلَٰ  مه
ُ  یَهْهدِ  ْن  ۬   فهُهوهالْمُْهتهدِ  اّلَلَٰ مه  یَُْضِلْل  وه
 ْ لَِيًا لهه   تهِجده  فهله  َمُْرِشًدان  وه

18. (અને હ ેસુંબોતિિ વયક્તિ જ્યારે ત ું િેમને 

જોિો) િમને એવ ું લાગત ું કે િેઓ જાગે છે, જો કે 

િેઓ સિેૂલા હિા, અમે પોિે િેઓને ડાબી, 
જમણી બાજ  પડખ ું આપિા હિા, િેમન ું કૂિર ું 
પણ દકનારા પર હાથ ફેલાવી બેસેલ ું હત ું, જો િમે 

િેમને ડોદક્ ું કરી જોવા ઇચ્છિા િો જરૂર પાછા 
ફરીને ભાગી જિા અને િેમના ભયથી િમારા પર 

ડર છવાઇ જિો. 

 ْ ُُبُ هیْقهاًظا َوهُهْم  وهتهْحسه  ۬ ۬   ُرقُْود   ا
 ْ   وهذهاته  الْيهِمْيِ  ذهاته  وهنُقهلَُُِبُ
مهاِل  ْ  ۬ ۬   الَشِ هلُُْبُ ك ْيهِ  بهاِسط   وه اعه  ِذره
لهْعته  لهوِ  ۬   ِبالْوهِصْيدِ  ْ  اَطه لَهْيته  عهلههْْیِ   لهوه
 ْ لهمُِلْئته  ِمْٰنُ اًرا َوه ْ  فِره   ُرْعًبا ِمْٰنُ
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19. આવી જ રીિે અમે િેમને જગાડી દીિા કે 

એકબીજાને પછૂી લે, એક કહવેાવાળાએ કહ્ ું, કે 

કેમ ભાઇ િમે કેટલો સમય રોકાયા ? િેમણે 
જવાબ આપ્યો કે એક દદવસ અથવા એક 

દદવસથી પણ ઓછો સમય. અને કેટલાકે જવાબ 

આપ્યો કે િેન ું જ્ઞાન િો ફતિ અલ્લાહ પાસે જ છે 

કે િમે કેટલો સમય આ ક્સ્થતિમાું જ રહ્યા, હવે 

િમે એવ ું કરો કે િમે પોિાના માુંથી કોઈને 

પોિાની આ ચાુંદી આપી શહરેમાું મોકલો, િે 

સમજી લેશે કે શહરેનો કેવો ખોરાક પતવત્ર છે, 

પછી િેમાુંથી જ િમારા માટે ખોરાક લઇને આવે 

અને િે ખબૂ જ ધ્યાન રાખી અને નમ્રિા દાખવે 

અને કોઈને પણ િમારી જાણ ન થવા દે. 

لِكه  ثْ  وهكهذَٰ ْ بهعه ُ لُْوا  ٰنَٰ ٓاءه ْ  لِيهتهسه ُ  ۬    بهْيٰنه
ْ  قهٓاى ِل   قهاله  ْم  َمِْٰنُ   قهالُْوا ۬    لهِبْثُتْم  كه
هوْ  یهْوًما لهِبْثنها بَُُكْم  قهالُْوا ۬   یهْوم   بهْعضه  ا   ره
هعْلهُم  ثُْو ا ۬    لهِبْثُتْم  ِبمها ا ُكْم  فهابْعه ده  اهحه

ِذه    ِبوهِرقِكُْم    فهلْیهْنُظرْ  الْمهِدیْنهةِ  اِله  هَٰ
ا   هیَُهه هْزكَٰ  ا اًما ا عه  َمِْنهُ  ِبِرْزق   فهلْيهاْتِكُْم  طه

ْف  لْیهتهلهَطه َنه  وهَله  ۬ر   وه ًدا ِبكُْم  یُْشِعره   اهحه
 

20. કારણકે જો િેમન ું િમારા પર પ્રભ ત્વ ચાલી 
ગ્ ું, િો િમને પથ્થરો મારી મારીને નટટ કરી 
દેશે, અથવા િમને પાછા પોિાના દીનમાું ફેરવી 
નાુંખશે અને પછી િમે કયારેય સફળ નહીં થઇ 

શકો. 

نَهُهْم  ُرْوا اِْن  اِ  یهْرُجمُْوُكْم  عهلهْيُكْم  یَهْظهه
هوْ  ْ  ِفْ  یُِعْيُدْوُكْم  ا لهْن  ِملَههَِتِ  ُتْفلُِحْو ا وه
هبهًدا اِذًا   ا
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21. અમે આવી રીિે લોકોને િેમની ક્સ્થતિની 
જાણ કરી દીિી કે િેઓ જાણી લે કે અલ્લાહન ું 
વચન સાચ ું છે અને કયામિ (આવવામાું) કોઈ 

શુંકા નથી, જ્યારે િેઓ િે નવ્ વાનો તવશે 

તવવાદ કરી રહ્યા હિા, કહવેા લાગ્યા િેમની ગ ફા 
પર એક ઇમારિ બનાવી લો, િેમનો પાલનહાર 

જ િેમની ક્સ્થતિને વિારે સારી રીિે જાણે છે, જે 

લોકોએ િેમના તવશે તવજય મેળવયો, િેઓ કહવેા 
લાગ્યા કે અમે િો િેમની આજ બાજ  મક્સ્જદ 

બનાવી લઇશ ું. 

لِكه  هْعثهْرنها وهكهذَٰ ْ  ا هَنه  لِيهْعلهمُْو ا عهلههْْیِ   ا
ِ  وهعْده  َق   اّلَلَٰ هَنه  حه ا ةه  وه اعه یْبه  َله  الَسه   ره
ا ْ  یهتهنهازهُعْونه  اِذْ  ۬ ۬   فِْيهه ُ ُهْم  بهْيٰنه هْمره   ا
ْ   ابُْنْوا فهقهالُوا بَُُهْم  ۬   بُنْيهانًا عهلههْْیِ  ره
هعْلهُم  لَٰ   غهلهُبْوا الَهِذیْنه  قهاله  ۬   ِبِهْم  ا  عه

هْمِرِهْم  َنه  ا ْ  لهنهَتهِخذه  عهلههْْیِ
 َمهْسِجًدا

22. પછી થોડાુંક લોકો કહશેે કે કહફવાળાઓ ત્રણ 

હિા અને ચો્ ું િેમન ું કૂિર ું હત ું, કેટલાક કહશેે કે 

પાુંચ હિા અને છઠ્ઠું િેમન ું કૂિર ું હત ું, આ બિા 
અંદાજો લગાવી વાિ કરી રહ્યા છે, થોડાુંક લોકો 
કહશેે કે િે સાિ હિા અને આઠમ ું િેમન ું કૂિર ું 
હત ું, િમે િેમને કહી દો કે મારો પાલનહાર િેમની 
સુંખ્યાને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, િેમને ઘણા 
ઓછા લોકો જાણ ેછે. બસ ! િમે િેમના તવશે 

ફકિ ઉપરછલ્લી વાિો કરો અને િેના તવશે 

કોઈને કઈ પણ ન પછૂશો. 

يهُقْولُْونه  َٰثهة   سه هل اِبُعُهْم  ث ْ  َره هلُُْبُ  ۬   ك
یهُقْولُْونه  ة   وه ْمسه اِدُسُهْم  خه ْ  سه هلُُْبُ  ك
ٌۢا ْجمً ْيِب  ره یهُقْولُْونه  ۬   ِبالْغه ة    وه ْبعه سه

 ْ هاِمُٰنُ ْ  َوهث هلُُْبُ ْ   قُْل  ۬   ك َبِ هعْلهُم  َره   ا
تِِهْم  ا ِبِعَده   فهله   قهِلْيل   اََِله  یهْعلهمُُهْم  َمه

ْ  ُتمهارِ  ٓاءً  اََِله  فهِْْیِ اِهًرا ِمره  وهَله   ظه
ْ  تهْستهْفِت  ْ  فهِْْیِ ًدان  َمِْٰنُ  اهحه

23. અને ક્યારેય કોઈ કાયગ તવશે એવ ું ન કહશેો કે 

હ ું િેને આવિીકાલે કરીશ. 

اْیء   تهُقْولهَنه  وهَله  ْ  لِشه لِكه  فهاعِل   اَِنِ   ذَٰ
 غهًدا  
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24. પરુંત   સાથે સાથે “ઇન ્શાઅ અલ્લાહ” કહી 
દેજો અને જ્યારે પણ ભલૂી જાવ, પોિાના 
પાલનહારને યાદ કરી લેજો અને કહિેા રહજેો કે 

મને આશા છે કે મારો પાલનહાર મને આના 
કરિા પણ વિારે સત્યમાગગન ું માગગદશગન આપશે. 

هْن  اََِله   ٓاءه  ا ُ  یَهشه ُكرْ  ؗ   اّلَلَٰ بَهكه  وهاذْ   اِذها َره
هْن  عهسَٰ   وهقُْل  نهِسْيته  ْ  یَهْهِدیهِن  ا َبِ   ره
به  ا ِمْن  َِلهقْره ًدا هَٰذه   رهشه

25. િે લોકો ગ ફામાું ત્રણસો વર્ગ સ િી રહ્યા અને 

નવ વર્ગ વિારે. 

لهِبثُْوا ْهِفِهْم  ِفْ  وه َٰثه   كه هل   ِسِنْيه  ِمائهة   ث
 تِْسًعا وهاْزدهادُْوا 

26. િમે િેમને કહી દો કે અલ્લાહ જ િેમના 
રોકાઇ રહવેાના સમયગાળાને સારી રીિે જાણે છે. 

આકાશો અને િરિીન ું અદૃશ્યન  જ્ઞાન ફકિ િે જ 

જાણે છે. િે બધ ું જ જોવાવાળો અને બધ ું જ 

સાુંભળવાવાળો છે, અલ્લાહ તસવાય િેમની મદદ 

કરનાર કોઈ નથી, અલ્લાહ િઆલા પોિાના 
આદેશમાું કોઈને ભાગીદાર નથી બનાવિો. 

ُ  قُِل  هعْلهُم  اّلَلَٰ ْيُب  لهه   ۬    ثُْوالهبِ  ِبمها ا  غه
وَِٰت  مَٰ هبِْصرْ  ۬   وهاَْلهْرِض  الَسه هْسِمعْ  ِبه   ا ا  ۬    وه

ا ِلَ   ِمْن  دُْونِه   َمِْن  لهُهْم  مه   وهَله  ؗ   َوه
ًدا ُحكِْمه    ِفْ  یُْشِرُك    اهحه

27. (હ ેનબી !) જે કઈ િમારી િરફ િમારા 
પાલનહાર િરફથી દકિાબમાું વહી કરવામાું આવે 

છે, િે િેમને પઢી સુંભળાવી દો, િેની વાિોને 

કોઈ બદલી શકત ું નથી, (અને જો કોઈ એવ ું કરે 

િો) િમે અલ્લાહના તસવાય િેના માટે કોઈ 

શરણની જગ્યા નદહ જ ઓ. 

تُْل  ا ا   وه بَِكه  ِكتهاِب  ِمْن  اِلهْيكه  اُْوِحه  مه  ۬ ۬    ره
له  َله  ِته   ُمبهَدِ لهْن  ۬   لِكهلِمَٰ   ِمْن  تهِجده  وه

ًدا دُْونِه     ُملْتهحه
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28. અને િમે િે લોકો સાથે જ રહો જેઓ પોિાના 
પાલનહારને સવાર-સાુંજ પોકારે છે અને િેની 
ખ શી પ્રાપ્િ કરવાની ઇચ્છા િરાવે છે, ખબરદાર ! 

િમારી નજર િે લોકોથી હઠવી ન જોઇએ કે 

દ તનયાના જીવનના ઠાઠ-માઠ માું લાગી જાઓ, ન 

િો િે વયક્તિન ું કહ્ ું માનશો, જેન ું દદલ અમે 

અમારા નામનાું લઝકરથી ગાફેલ કરી દીધ ું છે, િે 

પોિાની મનેચ્છાઓની પાછળ ચાલ ેછે, અને જેન ું 
કાયગ હદ વટાવી ગ્ ું છે. 

كه  وهاْصَِبْ   یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  مهعه  نهْفسه
بَهُهْم  وةِ  ره َِشَِ  ِبالْغهدَٰ الْعه  یُِریُْدْونه  وه
ه   ْ  عهیْنَٰكه  تهْعُد  وهَله  وهْجهه  ُتِریُْد  ۬   عهْٰنُ
وةِ  ِزیْنهةه  يَٰ نْيها الْحه ْن  ُتِطعْ  وهَله  ۬   الَدُ   مه
هْغفهلْنها ْن  قهلْبهه   ا تَهبهعه  ِذْكِرنها عه ا   ههوَٰىهُ  وه
هانه  ك هْمُره   وه   فُُرًطا ا

29. િમે િેમને કહી દો કે સત્ય વાિ િો િે છે, જે 

િમારા પાલનહાર િરફથી આવી ગ છે, હવે જે 

વયક્તિ ઈચ્છે િેનો સ્વીકાર કરી લે અને જે ઈચ્છે 

િે ઇન્કાર કરી દે, અમે જાલલમ લોકો માટે એવી 
આગ િૈયાર કરી રાખી છે, જેની જ્વાળાઓ િેમને 

ઘેરાવમાું લઇ લેશે, જો િેઓ પાણી ઇચ્છશે િો 
િેમને િે પાણી આપવામાું આવશે. જે ઓગળેલા 
િાુંબાની જેમ ગરમ ગરમ હશે, જે િેમના 
ચહરેાઓને બાળી નાખશે, ખબૂ જ ખરાબ છે િે 

પીણ ું , અને અત્યુંિ ખરાબ ઠેકાણ ું (જહન્નમ) છે. 

َقُ  وهقُِل  بَُِكْم  ِمْن  الْحه ٓاءه  فهمهْن   َره   شه
ْن  فهلُْيْؤِمْن  مه ٓاءه  وه نَها   ۬   فهلْيهْكُفرْ  شه  اِ
هْعتهْدنها لِِمْيه  ا اطه  ۬   نهاًرا لِلَظَٰ  ِبِهْم  اهحه
ا اِدقُهه اِْن  ۬   ُسره اثُْوا یَهْستهِغیْثُْوا وه   یُغه

هالْمُْهِل  ِبمهٓاء     ِبْئسه  ۬    الُْوُجْوهه  یهْشوِی ك
اُب  ره ٓاءهْت  ۬    الَشه   ُمْرتهفهًقا وهسه

30. તન:શુંક જે લોકો ઇમાન લાવયા અને સત્કાયગ 
કરિા રહ્યા, િો અમે કોઈ સદાચારીના કમગના 
વળિરને વયથગ નથી કરિા. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
نَها ْن  اهْجره  نُِضْيعُ  َله  اِ نه  مه   اهْحسه

مهًل    عه
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31. આ િે લોકો જ છે, જેમના માટે હુંમેશા બાકી 
રહવેાવાળા બગીચાઓ છે, જેની નીચેથી નહરેો 
વહી રહી હશે, ત્યાું િેમને સોનાની બુંગડીઓ 

પહરેાવવામાું આવશે અને લીલા રુંગના 
મ લાયમ, પાિળાું અને જાડાું રેશમી પોશાક 

પહરેશે, ત્યાું આસનો પર િદકયા લગાવી બેઠા 
હશે, કેટલ ું સ ુંદર વળિર છે અને કેવી આરામ 

કરવાની શે્રટઠ જગ્યા છે, 

َٰٓى ِكه  نََُٰت  لهُهْم  اُول   ِمْن  تهْجِرْی  عهْدن   جه
 ُ رُ  تهْحهَِتِ لَهْونه  اَْلهنْهَٰ ا یُحه   ِمْن  فِْيهه
اوِره  یهلْبهُسْونه  ِمْن  اهسه   ثِيهابًا ذهههب  َوه
ق   ُسْنُدس   َمِْن  ُخْضًرا   وهاِْستهَْبه
ْيه  َتهِكـ ِ ا َمُ ٓاى ِِك  عهله  فِْيهه  نِْعمه  ۬    اَْلهره
ُسنهْت  ۬    الثَهوهاُب   ُمْرتهفهًقان  وهحه

32. િમે િેમને િે બને્ન વયક્તિઓન ું ઉદાહરણ 

પણ આપી દો, જેમાુંથી એકને અમે બે દ્રાક્ષના 
બગીચાઓ આપ્યા હિા અને િેની સીમાઓને 

અમે ખજૂરોના વકૃ્ષો વડે ઘેરી રાખી હિી અને િે 

બને્નની વચ્ચે ખેિી ઉપજાવી રાખી હિી. 

لْنها َرهُجلهْيِ  َمهثهًل  لهُهْم   وهاْضِرْب  عه   جه
ِدِهمها نَهتهْيِ  َِلهحه هْعنهاب   ِمْن  جه ا
ُهمها فهْفنَٰ لْنها َوهحه عه   بهیْنهُهمها ِبنهْخل  َوهجه

ْرعًا    زه

33. બને્ન બગીચાઓએ ખબૂ જ ફળો આપ્યા, અને 

િેમાું કોઇ પણ પ્રકારની કમી ન રહી અને અમે િે 

બગીચાઓ વચ્ચે નહરે વહાવી રાખી હિી. 

نَهتهْيِ  كِلْتها تهْت  الْجه ا اَٰ لهْم  اُكُلههه   تهْظِلْم  وه
ْيـ ًا َمِْنهُ  ْرنها ۬   شه فهَجه َٰلهُهمها وه ًرا   ِخل  نههه

34. િેને િે વ્ર ક્ષો દ્વારા ખબૂ ફળો મળિા રહ્યા, એક 

દદવસે િેણે વાિ-વાિમાું જ પોિાના તમત્રને કહ્ ું 
કે હ ું િારા કરિા વિારે િનવાન છું અને માનવી 
શક્તિ પણ િારા કરિા વિારે િરાવ ું છું. 

هانه  ك همهر   لهه   وه اِحِبه   فهقهاله  ۬    ث   لِصه
اوُِره    یُحه هنها وهُهوه ْكثهرُ  ا ه اًَل  ِمْنكه  ا   مه

زَُ  اهعه   نهفهًرا وه

35. અને િે પોિાના બગીચામાું ગયો અને િે 

પોિાના ઉપર ઝલ્મ કરી રહ્યો હિો, કહવેા લાગ્યો 
કે હ ું કલ્પના પણ નથી કરી શકિો કે આ બગીચો 
ગમે ત્યારે નટટ થઇ શકે છે. 

له  نَهتهه   وهدهخه الِم   جه  قهاله  ۬    لَِنهْفِسه   وهُهوهظه
ا   هُظَنُ  مه هْن  ا ِذه    تهِبْيده  ا هبهًدا   هَٰ  ا



 

અલ કહ્ફ 

 

545 

 

 الكهف

36. અને હ ું કયામિના દદવસની પણ કલ્પના 
નથી કરિો અને જો હ ું મારા પાલનહાર િરફ 

ફેરાવવામાું પણ આવયો િો પણ મને યકીન છે કે 

હ ું આના કરિા પણ વિારે જગ્યા પામીશ. 

ا   مه هُظَنُ  وه ةه  ا اعه ْن  ۬    قهٓاى ِمهةً  الَسه لهى ِ   وه
ِددَْتُ  ْ  اِلَٰ  َرُ َبِ َنه  ره هِجده ا َله ْْیً ا خه  َمِْنهه
  ُمْنقهلهًبا

37. િેના તમત્રએ િેની સાથે વાિચીિ કરિા કહ્ ું 
કે શ ું ત ું િે (ઇલાહ) નો ઇન્કાર કરે છે જેણે િાર ું 
સર્જન માટી વડે ક્ ું, પછી ટીપાથી િને સુંપણૂગ 
મન ટય બનાવી દીિો. 

اِحُبه   لهه   قهاله  اوُِره    صه یُحه كهفهْرته  وهُهوه  اه
لهقهكه  ِبالَهِذْی  اب   ِمْن  خه   ِمْن  ثَُمه  ُتره
َوَٰىكه  ثَُمه   نَُْطفهة   ُجًل   سه  ره

38. પરુંત   માર ું િો યકીન છે કે િે જ અલ્લાહ 

મારો પાલનહાર છે, હ ું મારા પાલનહાર સાથે 

કોઈને પણ ભાગીદાર નહીં ઠેરાવ ું. 

َِٰكنَهاۡ  ُ  ل ْ  ُهوهاّلَلَٰ َبِ ْ   اُْشِرُك  وهَله   ره َبِ   ِبره
ًدا   اهحه

39. અને જ્યારે ત ું પોિાના બગીચામાું દાખલ 

થયો િો એમ કેમ ના કહ્ ું કે મા શાઅ અલ્લાહ લા 
ક વવિ ઇલ્લા લબલ્લાદહ (જે અલ્લાહ જે ઇચ્છે છે િે 

જ થવાન ું છે, અલ્લાહની મદદ વગર કોઈની 
િાકાિ નથી,) જો ત ું મને િન અને સુંિાનમાું 
પોિાનાથી ત ચ્છ સમજી રહ્યો છે, 

لهوْ  لْته  اِذْ  َله   وه نَهتهكه  دهخه ا قُلْته  جه ٓاءه  مه  شه
 ُ ِ  اََِله  قَُوهةه  َله  ۬   اّلَلَٰ ِن  اِْن  ۬    ِباّلَلَٰ هنها تهره هقهَله  ا  ا
اًَل  ِمْنكه  لهًدا   مه وه  وه

40. શક્ય છે કે મારો પાલનહાર મને િારા િે 

બગીચા કરિા પણ વિારે સારો બાગ આપી દે 

અને િારા બગીચા પર આકાશ માુંથી કોઈ સુંકટ 

મોકલી દે િો આ બગીચો સપાટ મેદાન થઇ જશે. 

ْ   فهعهسَٰ  َبِ هْن  ره ِ  ا ا یَُْؤتِيه ْْیً   َمِْن  خه
نَهِتكه  یُْرِسله  جه ا وه  َمِنه  ُحْسبهانًا عهلهْيهه
مهٓاءِ  ِعْيًدا فهُتْصِبحه  الَسه لهًقا   صه  زه

41. અથવા િેન ું પાણી ઊડ  જત ું રહ ેઅને ત ું પાણી 
કાઢી પણ ન શકે. 

هوْ  ٓاُؤهها یُْصِبحه  ا وًْرا مه ْ  غه  تهْستهِطْيعه  فهله
لهًبا لهه     طه
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42. (છેવટે એવ ું થ્ ું કે ) બગીચાના (બિા) 
ફળોને અઝાબે ઘેરાવમાું લઇ લીિા, અને જે કઈ 

િે બગીચા પાછળ ખચગ કરી ચ ક્યો હિો, િેના પર 

પોિાના બને્ન હાથ રગળિો રહ્યો, િે બગીચો નટટ 

થઇ ગયો હિો, િે વયક્તિ એવ ું કહી રહ્યો હિો કે, 

કાશ ! હ ું મારા પાલનહાર સાથે કોઈને પણ 

ભાગીદાર ન ઠેરાવિો. 

َفهْيهِ  یُقهلَُِب  فهاهْصبهحه  ِبثهمهِره   وهاُِحْيطه    كه
ا   عهلَٰ  هنْفهقه  مه ا ا اِویهة   وهِِهه  فِْيهه   عهلَٰ  خه

ا یهُقْوُل  ُعُرْوِشهه   اُْشِرْك  لهْم  یَٰلهیْتهِنْ  وه
  ْ َبِ ًدا ِبره   اهحه

43. અલ્લાહ તસવાય કોઈ જૂથ િેની મદદ કરવા 
માટે ન આવ્ ું,અને ન િો િે પોિે િે સુંકટનો 
મ કાબલો કરી શક્યો. 

لهْم    ِمْن  یَهْنُصُرْونهه   فِئهة   لَهه   تهُكْن  وه
ِ  دُْوِن  ا اّلَلَٰ مه هانه  وه  ُمنْتهِصًرا   ك

44. હવે િેને ખબર પડી કે સુંપણૂગ અતિકાર િો 
અલ્લાહને જ છે, િે જ સારૂ વળિર આપનાર 

અને સારૂ પદરણામ દેખાડવાવાળો છે. 

یهةُ  ُهنهالِكه  ِ  الْوهَله َقِ  ّلِلََٰ ْْی   ۬    الْحه  ُهوهخه
ْْی   هوهابًا َوهخه  ُعْقًبان  ث

45. િેમની સમક્ષ દ તનયાના જીવનન ું ઉદાહરણ 

વણગવો, જેવ ું કે અમે આકાશ માુંથી પાણી 
વરસાવ્ ું જેના કારણે િરિીની ઉપજો ખબૂ સારી 
થઇ, ફરી િે જ ઉપજો એવ ું ભસૂ ું બની ગઈ જેને 

હવાઓ ઉડાવી લઇ જાય છે. અલ્લાહ િઆલા 
દરેક વસ્ત  પર શક્તિ િરાવે છે. 

وةِ  َمهثهله  لهُهْم   وهاْضِرْب  يَٰ نْيها الْحه  الَدُ
هُ  كهمهٓاء   لْنَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا  فهاْختهلهطه  الَسه
  ههِشْيمًا فهاهْصبهحه  اَْلهْرِض  نهبهاُت  ِبه  

یَُٰح  تهْذُرْوهُ  هانه  ۬   الَرِ ك ُ  وه   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ
ء   ْ ْقتهِدًرا َشه   َمُ

46. િન અને સુંિાન િો દ તનયાનો શણગાર છે 

અને બાકી રહવેાવાળા સત્કાયો, િારા 
પાલનહારની નજીક બદલા અને સારી આશા 
માટે ઉત્તમ છે. 

هلْمهاُل  الْبهنُْونه  ا وةِ  ِزیْنهةُ  وه يَٰ نْيها الْحه  ۬   الَدُ
ُت  ِقيَٰ الْبَٰ ُت  وه لِحَٰ ْْی   الَصَٰ بَِكه  ِعْنده  خه   ره
ْْی   هوهابًا َوهخه ًل  ث همه   ا
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47. અને જે દદવસે અમે પવગિોને ચલાવીશ ું અને 

િરિીને િમે સપાટ, ખ લ્લી જોશો અને દરેક 

લોકોને એકઠાું કરીશ ું, િે લોકો માુંથી એકને પણ 

બાકી નહીં છોડીએ. 

یهْومه  ُ  وه َْیِ   اَْلهْرضه  وهتهرهی الِْجبهاله  نُسه
ةً  ُهْم  ۬   بهاِرزه ْرنَٰ شه ْ  اِدرْ نُغه  فهلهْم  وهحه  ِمْٰنُ
ًدا    اهحه

48. અને દરેક લોકો િમારા પાલનહાર સમક્ષ 

લાઇનબુંિ હાજર કરવામાું આવશે, (િો અલ્લાહ 

િઆલા િેમને કહશેે) તન:શુંક િમે અમારી પાસે 

એવી જ રીિે આવયા જેવી રીિે અમે િમાર ું પ્રથમ 

વખિ સર્જન ક્ ું હત ું. પરુંત   િમે િો િે કલ્પના 
માુંજ રહ્યા કે અમે ક્યારેય િમારા માટે કોઈ 

વચનનો સમય નક્કી નહીં કરીએ. 

بَِكه  عهلَٰ  وهُعِرُضْوا َفًا ره  لهقهْد  ۬    صه
ُكْم  كهمها ِجْئُتمُْونها لهْقنَٰ هَوهله  خه ة    ا َره   بهْل  ؗ   مه
مُْتْم  هلَهْن  زهعه له  ا ْوعًِدا لهُكْم  نَهْجعه   َمه

49. અને કમગનોંિ દરેકની સામે મકૂી દેવામાું 
આવશે, બસ ! િમે પાપી લોકોને જોશો કે િેના 
લખાણથી ભયભીિ થઇ રહ્યા હશે અને કહી રહ્યા 
હશે કે હાય ! અમારી ખરાબી આ કેવ ું પ સ્િક છે ? 

આ પ સ્િકે િો ન િો કોઈ નાની વાિ છોડી છે 

અને ન િો કોઈ મોટી વાિ, અને જે કુંઈ િે 

લોકોએ ક્ ું હત ું બધ ું જ િેમાું હશે. અને િમારો 
પાલનહાર કોઈના પર (કણ બરાબર) ઝલ્મ નહીં 
કરે. 

ُوِضعه  ُب  وه هی الِْكتَٰ  الْمُْجِرِمْيه  فهَته
یهُقْولُْونه  فِْيهِ  ِممَها ُمْشِفِقْيه  یْلهتهنها وه   یَٰوه

اِل  ا مه ِب  هَٰذه اِدرُ  َله  الِْكتَٰ ةً  یُغه ِغْْیه صه
ةً  َوهَله  ِبْْیه ا اََِله   كه ىهه ُدْوا ۬    اهْحصَٰ وهجه ا وه  مه

ِملُْوا اِضًرا عه بَُكه  یهْظِلُم  وهَله  ۬   حه  ره
ًدان   اهحه
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50. અને (િે દકસ્સો યાદ કરો) જ્યારે અમે 

ફદરશ્િાઓને આદેશ આપ્યો કે િમે આદમને 

તસજદો કરો િો ઇલલીસ તસવાય સૌએ તસજદો 
કયો,િે ત્જન્નાિો માુંથી હિો, એટલે િેણે પોિાના 
પાલનહારન ું કહ્ ું ન માન્્ ું, િો પણ િમે મને 

છોડીને િેને અને િેના સુંિાનને પોિાનો તમત્ર 

બનાવી રહ્યા છો ? જો કે િે િમારા બિાનો 
દ શ્મન છે, આવા કેવો ખરાબ તનણગય છે, જેને 

જાલલમ લોકો અપનાવી રહ્યા છે. 

اِذْ  كهةِ  قُلْنها وه َٰٓى ِ   َِلَٰدهمه  اْسُجُدْوا لِلْمهل
ا ُدْو  جه هانه  ۬   اِبِْلیْسه  اََِله   فهسه  الِْجَنِ  ِمنه  ك
قه  ْن  فهفهسه هْمرِ  عه بَِه   ا هفهتهَتهِخُذْونهه   ۬    ره  ا
یَهتهه    هْولِيهٓاءه  وهذَُرِ   لهُكْم   وهُهْم  دُْوِنْ  ِمْن  ا
لِِمْيه  ِبْئسه  ۬   عهُدَو   ًَل  لِلَظَٰ   بهده

51. મેં િે લોકોને ન િો િે સમયે ગવાહ બનાવયા 
હિા, જ્યારે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન ક્ ું હત ું 
અને ના િો િે સમયે જ્યારે િેમને પેદા કરવામાું 
આવયા હિા, હ ું ગ મરાહ કરવાવાળાઓને પોિાનો 
મદદગાર બનાવનાર નથી. 

ا   ْدتَُُهْم  مه هْشهه لْقه  ا وَِٰت  خه مَٰ  الَسه
لْقه  وهَله  وهاَْلهْرِض  هنُْفِسِهْم  خه ا  ا مه  وه
ُضًدا الْمُِضلَِْيه  ُمَتهِخذه  ُكْنُت    عه

52. અને જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા (મ શદરક 

લોકોને) કહશેે કે િમારા તવચાર પ્રમાણે જે મારા 
ભાગીદારો હિા િેમને પોકારો, િેઓ પોકારશે, 

પરુંત   િેમના માુંથી કોઈ જવાબ નહીં આપે, અમે 

િેમની વચ્ચે એક નટટ કરી દેનારી આડ બનાવી 
દઈશ ું. 

یهْومه  هٓاِءیه  نهادُْوا یهُقْوُل  وه ك   الَهِذیْنه  ُشره
مُْتْم  ْوُهْم  زهعه عه  ْوایهْستهِجیْبُ  فهلهْم  فهده
لْنها لهُهْم  عه ْ  وهجه ُ ْوِبًقا بهْيٰنه   َمه

53. અને મ જદરમ જ્યારે જહન્નમને જોશે િો િેમને 

યકીન થઇ જશે કે િેમને િેમાું નાુંખવામાું આવશે, 

પરુંત   િેનાથી બચવા માટે કોઈ ઉપાય નહીં મળે. 

ه  ا نَُْو ا النَهاره  الْمُْجِرُمْونه  وهره هنَهُهْم  فهظه  ا
وهاقُِعْوهها لهْم  َمُ ا یهِجُدْوا وه ْنهه   عه
ْصِرفًان   مه
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54. અમે આ ક રઆનમાું લોકોને અલગ અલગ 

ઉદાહરણો આપી સમજાવ્ ું છે, પરુંત   માનવી 
સૌથી વિારે ઝઘડો કરનાર છે. 

لهقهْد  فْنها وه َره ا ِفْ  صه ِن  هَٰذه  لِلنَهاِس  الُْقْراَٰ
ثهل   كَُلِ  ِمْن  هانه  ۬    مه ك اُن  وه ْكثهره  اَْلِنْسه ه  ا
ء   ْ ًَل  َشه ده   جه

55. અને જ્યારે લોકો પાસે દહદાયિ આવી ગઈ 

િો પછી િેમને ઇમાન લાવવા અને પોિાના 
પાલનહાર સામે માફી માુંગવામાું ફકિ િે જ 

વસ્ત એ રોક્યા કે આગળના લોકો સાથે જેવ ું થ્ ું 
િેવ ું અમારી સાથે થાય, અથવા િેમની સમક્ષ 

ખ લ્લો અઝાબ આવી જાય. 

اوه  نهعه  مه هْن  النَهاسه  مه   اِذْ  یَُْؤِمُنْو ا ا
ٓاءهُهُم  ی جه یهْستهْغِفُرْوا الُْهدَٰ بَهُهْم  وه   ره

هْن  اََِله   ْ  ا ُ لِْيه  ُسنَهةُ  تهاْتهِْیه هوْ  اَْلهَوه   ا
 ُ ُ اُب  یهاْتهِْیه ذه   قُُبًل  الْعه

56. અમે પોિાના પયગુંબરોને ફતિ એટલા માટે 

જ મોકલીએ છીએ કે િે લોકોને ખ શખબર આપે 

અને સચેિ કરી દે. અને કાદફરો અસત્યના 
આિારે પયગુંબરો સાથે ઝઘડે છે અને ( ઇચ્છે છે 

કે) િેનાથી સત્યને હરાવી દે. િે લોકોએ મારી 
આયિોને અને જે વસ્ત  વડે ડરાવવામાું આવે 

િેને મજાક બનાવી લીિી. 

ا مه ِلْيه  نُْرِسُل  وه ِریْنه  اََِله  الْمُْرسه  ُمبهَشِ
ُمْنِذِریْنه  اِدُل  ۬   وه یُجه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه
َقه  ِبهِ  لُِيْدِحُضْوا ِبالْبهاِطِل   الْحه
ا ُذْو  تَهخه ا یَِٰتْ  وه ا   اَٰ مه ُنِْذُرْوا وه   ُهُزًوا ا

57. િેના કરિા વિારે જાલલમ કોણ હોઈ શકે છે, 

જેને િેના પાલનહારની આયિો દ્વારા તશખામણ 

આપવામાું આવે, િો પણ િે મોઢ ું ફેરવી લે અને 

જે કુંઈ િેના હાથ વડે કરેલા કમોને આગળ 

મોકલી રાખ્યા છે િેને િે ભલૂી જાય, તન:શુંક અમે 

િેમના દદલો પર પરદા નાખી દીિા છે કે જેથી 
િેઓ ક રઆનને સમજી જ ન શકે, અને િેમના 
કાનમાું આડ છે, ભલેને િમે િે લોકોને સત્ય માગગ 
િરફ બોલાવિા રહો, પરુંત   િેઓ ક્યારેય સત્ય 

માગગ નહીં પામે. 

ْن  مه هْظلهُم  وه ره  ِممَهْن  ا َكِ بَِه   ِباَٰیَِٰت  ذُ   ره
ا فهاهْعرهضه  ْنهه نهِسه  عه ا وه ْت  مه مه هُ  قهَده  ۬   یهدَٰ

نَها لْنها اِ عه ِكنَهةً  قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  جه ه هْن  ا   ا
ْ   یَهْفقهُهْوهُ  ِف نِِهْم  وه ذها قًْرا  اَٰ اِْن  ۬    وه  وه
ی اِله  تهْدُعُهْم  ْ  الُْهدَٰ ا فهله  اِذًا یَهْهتهُدْو 
هبهًدا   ا
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58. િમારો પાલનહાર ઘણો જ માફ કરનાર અને 

કૃપા કરવાવાળો છે, નદહ િો જો િે િેમના કમોના 
બદલામાું પકડ કરે િો ખરેખર િે લોકો પર 

ઝડપથી જ અઝાબ આવી પહોંચે, પરુંત   િેમના 
માટે એક વચનનો સમય નક્કી છે, જેનાથી િેઓ 

બચવા માટેની કોઈ જગ્યા નહીં પામે. 

بَُكه  ُفوْرُ ا وهره ْحمهةِ  ذُو لْغه   لهوْ  ۬    الَره
ُبْوا ِبمها یُؤهاِخُذُهْم  له  كهسه َجه  لهُهُم  لهعه
ابه  ذه ْوعِد   لَهُهْم  بهْل  ۬   الْعه   یَهِجُدْوا لَهْن  َمه

ْوى ًِل  دُْونِه   ِمْن    مه

59. આ છે િે વસ્િીઓ, જેમને અમે િેમના 
ઝલ્મના કારણે નટટ કરી દીિી અને અમે િેમને 

નટટ કરવાનો એક સમય નક્કી કરી રાખ્યો હિો. 

تِلْكه  ی وه ْ  الُْقرَٰ  ُ هْهلهْكٰنَٰ لهمُْوا لهمَها ا  ظه
لْنها عه ْوعًِدان   لِمهْهِلِكِهْم  وهجه  َمه

60. (અને િે દકસ્સો પણ યાદ કરો) જ્યારે મસૂાએ 

પોિાના નવ્ વાન સાથીને કહ્ ું કે હ ું િો ચાલિો 
જ રહીશ ત્યાું સ િી કે બે દદરયાના મેળાપ પર 

પહોંચ ું, ભલેને મને વર્ોના વર્ગ સ િી ચાલવ ું પડે. 

اِذْ  ُح  َله   لِفهتَٰىهُ  ُمْوسَٰ  قهاله  وه هبْره َتَٰ   ا   حه
هبْلُغه  یِْن  مهْجمهعه  ا هوْ  الْبهْحره هْمِضه  ا   ا
  ُحُقًبا

61. જ્યારે િે બને્ન દદરયાના મેળાપની જગ્યાએ 

પહોંચ્યા, ત્યાું પોિાની માછલી ભલૂી ગયા, જેણે 
દદરયામાું સ રુંગ જેવો પોિાનો માગગ બનાવી 
દીિો. 

ا فهلهمَها   نهِسيها بهیِْنِهمها مهْجمهعه  بهلهغه
ذه  ُحْوتهُهمها ِبْيلهه   فهاتَهخه  الْبهْحرِ  ِف  سه
بًا ره   سه

62. જ્યારે િે બને્ન ત્યાુંથી આગળ વધ્યાું િો 
મસૂાએ પોિાના નવ્ વાન સાથીને કહ્ ું કે લાવો, 
આપણ ું ભોજન આપો, મને િો આપણી આ 

મ સાફરીથી સખિ િકલીફ ભોગવવી પડી. 

اوهزها  فهلهمَها تِنها لِفهتَٰىهُ  قهاله  جه نها اَٰ ٓاءه  ؗ  غهده
فهِرنها ِمْن  لهِقیْنها لهقهْد  ا سه ًبا هَٰذه   نهصه
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63. િેણે જવાબ આપ્યો કે શ ું િમે જો્ ું ? જ્યારે 

આપણે પથ્થરના ટેકે આરામ કરી રહ્યા હિા, ત્યાું 
જ હ ું માછલી તવશે વાિ કરવાની ભલૂી ગયો હિો, 
ખરેખર શેિાને જ મને ભલૂાવી દીધ ું કે હ ું િમારી 
સમક્ષ િેની વાિ કર ું, િે માછલીએ અલગ રીિે 

દદરયામાું પોિાનો રસ્િો બનાવયો. 

ءهیْته  قهاله  هره یْنها   اِذْ  ا هوه ةِ  اِله  ا ْخره   الَصه
 ْ ا   ؗ  الُْحْوته  نهِسْيُت  فهاَِنِ مه ىِنْيهُ  وه هنْسَٰ   ا
ُن  ََله اِ  ْيطَٰ هْن  الَشه ه   ا ُكره هذْ ذه  ۬    ا تَهخه ا  وه

ِبْيلهه   ًبا ۬ ۬    الْبهْحرِ  ِف  سه   عهجه

64. મસૂાએ કહ્ ું આ જ વસ્ત ને િો આપણે શોિી 
રહ્યા હિા, િો ત્યાુંથી જ પોિાના પગલાના 
તનશાન શોિિા પાછા ફયાગ. 

لِكه  قهاله  ا ذَٰ ا ۬ ۬   نهْبِغ  ُكنَها مه لَٰ   فهاْرتهَده  عه
هاِرِهمها ث ًصا   اَٰ  قهصه

65. ત્યાું િે લોકોએ અમારા બુંદાઓ માુંથી એક 

બુંદાને મળ્યા, જેને અમે પોિાની પાસેની ખાસ 

કૃપા આપી હિી અને િેને પોિાની પાસેથી ખાસ 

જ્ઞાન શીખવાડ્ ું હત ું. 

ا ده ْبًدا فهوهجه هُ  ِعبهاِدنها   َمِْن  عه تهیْنَٰ  اَٰ
ْحمهةً  هُ  ِعْنِدنها َمِْن  ره   لَهُدنَها ِمْن  وهعهلَهمْنَٰ
  عِلْمًا

66. િે બુંદા (લખઝર)ને મસૂાએ કહ્ ું કે હ ું િમાર ું 
અન સરણ કર ું િો શ ું મને િમે િે જ્ઞાન 

તશખવાડશો ? જે િમને તશખવાડવામાું આવ્ ું છે. 

تَهِبُعكه  ههْل  ُمْوسَٰ  لهه   قهاله  ه لَٰ   ا هْن  عه   ا
لَِمهِن    ُرْشًدا عُلَِمْته  ِممَها ُتعه

67. િે બુંદાએ કહ્ ું કે િમે મારી સાથે ક્યારેય 

સબર નદહ કરી શકો. 
نَهكه  قهاله  ِعه  تهْستهِطْيعه  لهْن  اِ ا مه َْبً   صه

68. અને જે દકસ્સા તવશે િમને જ્ઞાન ન હોય , 

િેના પર સબર કેવી રીિે રાખી શકો છો ? 

ا عهلَٰ  تهْصَِبُ  وهكهْيفه   ِبه   ُتِحْط  لهْم  مه
ا   ُخَْبً

69. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે ઇન ્શાઅ અલ્લાહ 

િમે મને સબર કરવાવાળો જોશો. અને કોઈ 

વાિમાું હ ું િમારી અવજ્ઞા નહીં કર ું. 

تهِجُدِنْ   قهاله  ٓاءه  اِْن  سه ُ  شه اِبًرا   اّلَلَٰ صه
هْمًرا  لهكه  اهْعِصْ  َوهَله    ا
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70. (લખઝર)એ કહ્ ું કે સાર ું, જો િમે મારી સાથે 

આવવા માટે આગ્રહ કરો છો િો યાદ રાખજો, 
કોઈ વસ્ત  બાબિે મને કુંઈ પણ ન પછૂશો. ત્યાું 
સ િી કે હ ું પોિે િે બાબિે કોઈ વાિ ન કર ું, 

تَهبهْعتهِنْ  فهاِِن  قهاله  ْن  تهْسـ هلِْنْ  فهله  ا  عه
ء   ْ َتَٰ   َشه  ِذْكًران  ِمْنهُ  لهكه  اُْحِدثه  حه

71. પછી િે બને્ન ચાલ્યા, ત્યાું સ િી કે એક હોડીમાું 
સવાર થયા, િો િેમણે (લખઝરે) હોડીના લાકડાની 
બાજ ઓ િોડી નાખી, મસૂાએ કહ્ ું કે શ ું િમે િેને 

િોડી રહ્યા છો, જેથી હોડીવાળાઓને ડ બાડી દો, 
આ િો િમે ખિરનાક કામ ક્ ું. 

لهقها َتَٰ    فهانْطه ِكبها اِذها حه ِفیْنهةِ  ِف  ره   الَسه
ا قههه ره ا قهاله  ۬   خه قْتههه ره ا ْغِرقه لِتُ  اهخه هْهلههه  ۬   ا
ْيـ ًا ِجْئته  لهقهْد    اِْمًرا شه

72. (લખઝરે) જવાબ આપ્યો કે મેં િો પહલેા જ 

િમને કહી દીધ ું હત ું કે િમે મારી સાથે ક્યારેય 

સબર નદહ કરી શકો. 

هلهْم  قهاله  هقُْل  ا نَهكه  ا ِعه  تهْستهِطْيعه  لهْن  اِ   مه
ا َْبً   صه

73. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે મારી ભલૂ પર મારી 
પકડ ન કરશો અને મારી સાથે સખિી ન કરશો. 

 وهَله  نهِسْيُت  ِبمها ُتؤهاِخْذِنْ  َله  قهاله 
هْمِرْی  ِمْن  ُتْرِهْقِنْ    ُعْسًرا ا

74. પછી બને્ન ચાલ્યા, ત્યાું સ િી કે એક બાળકને 

જોયો, (લખઝરે) િે બાળકને મારી નાુંખ્યો, મસૂાએ 

કહ્ ું કે શ ું િમે એક પતવત્ર પ્રાણને વગર કારણે 
મારી નાુંખ્યો ? તન:શુંક િમે િો ખબૂ જ ખિરનાક 

કામ ક્ ું છે. 

لهقها َتَٰ    فهانْطه َٰمًا لهِقيها اِذها حه  ۬   فهقهتهلهه   غُل
هقهتهلْته  قهاله  ِكَيهًةٌۢ  نهْفًسا ا ْْیِ  زه  ۬    نهْفس   ِبغه
ْيـ ًا ِجْئته  لهقهْد    نَُْكًرا شه

75. (લખઝરે) કહવેા લાગ્યા કે મેં િમને નહત ું કહ્ ું 
કે િમે મારી સાથે રહી ક્યારેય સબર નદહ કરી 
શકો. 

هلهْم  قهاله  هقُْل  ا نَهكه  لَهكه  ا   تهْستهِطْيعه  لهْن  اِ
ِعه  ا مه َْبً   صه



 

અલ કહ્ફ 

 

553 

 

 الكهف

76. મસૂાએ જવાબ આપ્યો જો હવે પછી હ ું િમને 

કોઈ વસ્ત  તવશે પ્રશ્ન પછૂું િો ખરેખર િમે મને 

પોિાની સાથે ન રાખશો. ખરેખર િમારી પાસે 

મજબિૂ કારણ છે. 

هلُْتكه  اِْن  قهاله  ا ْن  سه ء    عه ْ هها َشه   فهله  بهْعده
ِحْبِنْ  ْ  ِمْن  بهلهْغته  قهْد  ۬   ُتصَٰ  عُْذًرا لَهُدَنِ

 

77. પછી બને્ન ચાલ્યા, અહી સ િી કે િે બને્ન એક 

ગામડાના લોકો પાસે આવી િેમની પાસે ભોજન 

માુંગવા લાગ્યા, િો િે લોકોએ િેમનો સત્કાર 

કરવાનો સ્પટટ ઇન્કાર કરી દીિો, બને્નએ ત્યાું એક 

દીવાલ જોઇ, જે પડવાની જ હિી, િેણે (લખઝરે) 

િે દીવાલને ઠીકઠાક કરી દીિી, મસૂા કહવેા 
લાગ્યા, જો િમે ઇચ્છિા િો આન ું વળિર લઇ 

શકિા હિા. 

لهقها َتَٰ    فهانْطه تهيها   اِذها   حه ه  قهْریهةِ  اهْهله  ا
مها   ا ْستهْطعه هْهلههه هْن  فهاهبهْوا ا ُفْوُهمها ا َيِ   یَُضه
ا ده ا فهوهجه اًرا  فِْيهه یُْد  ِجده هْن  یَُِر  یَهْنقهَضه  ا
ه   ْذته  ِشْئته  لهوْ  قهاله  ۬   فهاهقهامه  عهلهْيهِ  لهَتهخه
هْجًرا   ا

78. િેણે કહ્ ું, બસ! આ મારી અને િારી વચ્ચે 
અલગ થવાન ું કારણ છે, હવે હ ું િમને િે વાિોની 
સચ્ચાઇ પણ જણાવી દઇશ જેના પર િમે િીરજ 

ન રાખી શક્યા. 

ا قهاله  اُق  هَٰذه بهیِْنكه  بهْيِنْ  فِره  ۬   وه
اُنهَبُِئكه  اِْویِْل  سه ا ِبته  تهْستهِطعْ  لهْم  مه
ا عَهلهْيهِ  َْبً   صه

79. હોડીની વાિ એવી હિી કે િે હોડી કેટલાક 

લાચારોની હિી, જે દદરયામાું મજ રી કરિા હિાું, 
મેં િે હોડીને થોડીક િોડી નાખવાનો ઇરાદો કયો, 
કારણકે િેમની આગળ એક બાદશાહ હિો, જે 

દરેક હોડીને બળજબરીથી છીનવી લેિો હિો. 

ا هَمه ِفیْنهةُ  ا ِكْيه   فهكهانهْت  الَسه   لِمهسَٰ
دَْتُ  الْبهْحرِ  ِف  یهْعمهلُْونه  هْن  فهاهره ا ا  اهعِیْبههه
هانه  ك  كَُله  یَهاُْخذُ  َمهِلك   وهرهٓاءهُهْم  وه
ِفیْنهة   ْصًبا سه   غه

80. અને િે બાળકની વાિ એવી હિી કે માિા-
તપિા મોતમન હિાું, મને ભય લાગ્યો કે કદાચ આ 

િેમને પોિાના અતિરેક અને ઇન્કારના કારણે 
િેના માિાતપિાને લાચાર અને પરેશાન ન 

બનાવી દે. 

ا هَمه ا َُٰم  وه هُ  فهكهانه  الُْغل هبهوَٰ   ُمْؤِمنهْيِ  ا
ِشیْنها   هْن  فهخه ُطْغيهانًا  ِهقهُهمهایَُرْ  ا
 َوهُكْفًرا  
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81. એટલા માટે મેં ઇચ્છા કરી કે િેમને િેમનો 
પાલનહાર િેના બદલામાું િેના કરિા શે્રટઠ, 

પતવત્ર અને િેના કરિા વિારે મોહલબિ કરનાર 

બાળક આપે. 

دْنها   هْن  فهاهره بَُُهمها یَُْبِدلهُهمها ا ا ره ْْیً   َمِْنهُ  خه
وةً  به زهكَٰ هقْره  ُرْحمًا َوها

82. દીવાલની વાિ એવી છે, કે િે દીવાલ આ 

શહરેના બે અનાથ બાળકોની હિી, જેમનો 
ખજાનો િેમની િે દીવાલ નીચે દાટેલો છે, િેમના 
તપિા ખબૂ જ સદાચારી હિાું, િો િમારા 
પાલનહારની ઇચ્છા હિી કે આ બને્ન અનાથ 

્ વાન વયે પહોંચી પોિાનો આ ખજાનો િમારા 
પાલનહારની કૃપા અને રહમિની સાથે કાઢી લે. 
મેં મારી ઇચ્છાથી કોઈ કાયગ નથી ક્ ું, આ હિી 
સત્ય વાિ િે દકસ્સાઓની જેના પર િમે િીરજ ન 

રાખી. 

ا هَمه ا ارُ  وه َٰمهْيِ  فهكهانه  الِْجده  یهِتْيمهْيِ  لُِغل
هانه  الْمهِدیْنهةِ  ِف  ك َْن   تهْحتهه   وه  لَهُهمها كه

هانه  ك هبُْوُهمها وه الًِحا ا اده  ۬   صه بَُكه  فهاهره هْن  ره  ا
ا   ُهمها یَهْبلُغه هُشَده ا ا یهْستهْخِرجه ُهمها وه   ۬ ۬   كهَْنه
ْحمهةً  بَِكه  َمِْن  ره ا ۬    َره مه لُْته   وه ْن  فهعه   عه
هْمِرْی  لِكه  ۬   ا ا تهاِْویُْل  ذَٰ   تهْسِطعْ  لهْم  مه
ا ۬ن  عَهلهْيهِ  َْبً  صه

83. આ લોકો િમને “ઝૂલ-્કરનૈન” નો દકસ્સો પછેૂ 

છે, િમે કહી દો કે હ ું િે લોકોની થોડીક દશા િમને 

વાુંચી સુંભળાવ ું છું. 

یهْسـ هلُْونهكه  ْن  وه  قُْل  ۬    الْقهْرنهْيِ  ِذی عه
هتْلُْوا ا  ِذْكًرا   َمِْنهُ  عهلهْيُكْم  سه

84. અમે િેને િરિી પર પ્રભ ત્વ આપ્્ ું હત ું અને 

િેને દરેક વસ્ત નો સામાન પણ આપી દીિો હિો. 
نَها كَهنَها اِ هُ  اَْلهْرِض  ِف  لهه   مه تهیْنَٰ اَٰ   ِمْن  وه
ء   كَُلِ  ْ بهًبا   َشه  سه

85. િે એક માગગ (તમશન) પાછળ લાગ્યો.  بهًبا فهاهتْبهعه   سه
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86. ત્યાું સ િી કે સયૂાગસ્િ થવાની જગ્યાએ પહોંચી 
ગયો અને િેને એક ઝરણાુંના વમળમાું ડૂબિો 
જોયો, અને િે ઝરણાું પાસે એક કોમને પણ જોઇ, 

અમે કહી દીધ ું કે, હ ે“ઝલ-્કરનૈન ! ત ું િેમને સજા 

આપ અથવા િેમની સાથે ઉત્તમ વયવહાર કર. 

َتَٰ   ْغِربه  بهلهغه  اِذها حه مِْس  مه هها الَشه ده  وهجه
ْي   ِفْ  تهْغُرُب  ده  عه ِمئهة  َوهوهجه هها حه  ِعْنده
ا قُلْنها ۬ ۬   قهْوًما ا   الْقهْرنهْيِ  یَٰذه هْن  اَِمه  ا
به  َذِ ا   ُتعه اَِمه هْن  وه ْ  تهَتهِخذه  ا  ُحْسًنا فهِْْیِ

 

87. “ઝલ-્કરનૈએ કહ્ ું કે જે ઝલ્મ કરશે િેને િો 
અમે પણ સજા આપીશ ું, પછી જ્યારે િે પોિાના 
પાલનહાર િરફ પાછો ફેરાવવામાું આવશે િો િે 

આના કરિા પણ વિારે સખિ સજા આપશે. 

ا قهاله  هَمه ْن  ا لهمه  مه ْوفه  ظه بُه   فهسه َذِ  ثَُمه  نُعه
دَُ  بَِه   اِلَٰ  یُره بُه   ره َذِ ابًا فهُيعه   نَُْكًرا عهذه

88. હાું, જેઓ ઈમાન લાવયા અને સત્કાયગ કરશે 

િો િેના માટે િો બદલામાું ભલાઇ હશે અને અમે 

િેને પોિાના કાયગમાું પણ સરળિાનો જ આદેશ 

આપીશ ું. 

ا هَمه ا ْن  وه مهنه  مه ِمله  اَٰ الًِحا وهعه  فهلهه   صه
زه  نهُقْوُل  ۬   لُْحْسنَٰ  ٓاءه جه   ِمْن  لهه    وهسه

هْمِرنها  یُْسًرا   ا

89. પછી િે બીજા માગગ (તમશન) પાછળ લાગ્યા.  تْبهعه  ثَُمه ه بهًبا ا   سه

90. ત્યાું સ િી કે જ્યારે સયૂોદયની જગ્યાએ 

પહોંચ્યો િો િેમને એવ ું લાગ્્ ું કે સયૂગ એવી કોમ 

પરથી નીકળી રહ્યો છે, જેઓ (ન િો ઘર હિાું અને 

ન વસ્ત્રો હિાું, પરુંત   િેઓ ખ લ્લી નગ્ન અવસ્થામાું 
રહિેા હિાું) ખ લ્લા હિાું. 

َتَٰ   ْطِلعه  بهلهغه  اِذها حه مِْس  مه هها الَشه ده   وهجه
ْل  لَهْم  قهْوم   عهلَٰ  تهْطلُعُ    َمِْن  لَهُهْم  نهْجعه
ا ا   دُْونِهه  ِسَْتً

91. વાિ આવી જ છે અને અમે િેની પાસેની 
બિીજ જાણકારી ખબૂ સારી રીિે જાણિા હિા. 

لِكه  قهْد  ۬   كهذَٰ ْطنها وه یْهِ  ِبمها اهحه ا لهده   ُخَْبً
 

92. પછી િેઓ એક બીજા માગગ (તમશન) પર 

નીકળ્યા. 
تْبهعه  ثَُمه  ه بهًبا ا   سه
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93. ત્યાું સ િી કે જ્યારે િે બે દદવાલોની વચ્ચે 
પહોંચ્યો, િે દીવાલની પાસે િેણે એક એવી કોમ 

જોઇ, જે કોઈ પણ વાિ નહિાું સમજિા. 

َتَٰ   یِْن  بهْيه  بهلهغه  اِذها حه َده ده  الَسه   ِمْن  وهجه
  یهْفقهُهْونه  یهكهادُْونه  ََله  ۬   قهْوًما دُْونِِهمها
  قهْوًَل 

94. િેમણે કહ્ ું, હ ેઝલ-્કરનૈન ! આ “આજૂજ 

માજૂજ” આ શહરેમાું ફસાદ ફેલાવી રાખ્યો છે. િો 
શ ું અમે િમારા માટે કુંઇ ખચગનો બુંદોબસ્િ કરી 
દઇએ, (િે શરિે કે) િમે અમારી અને િેમની 
વચ્ચે એક દીવાલ બનાવી આપો? 

ا قهالُْوا   یهاُْجْوجه  اَِنه  الْقهْرنهْيِ  یَٰذه
اُْجْوجه  مه ْل  اَْلهْرِض  ِف  ُمْفِسُدْونه  وه   فههه
ُل  ْرًجا لهكه  نهْجعه لَٰ   خه هْن  عه له  ا   تهْجعه
ْ  بهْينهنها ُ بهْيٰنه ا  وه َدً   سه

95. િેણે જવાબ આપ્યો કે મારા અતિકારમાું મને 

મારા પાલનહારે જે કુંઇ આપી રાખ્્ ું છે િે જ 

ઉત્તમ છે, િમે ફતિ િાકાિથી મારી મદદ કરો. 
િો હ ું િમારી અને િેમની વચ્ચે એક દદવાલ 

બનાવી દઈશ. 

ا قهاله  ْ  مه كَهَنِ ْ  فِْيهِ  مه َبِ ْْی   ره  فهاهعِیُْنْوِنْ  خه
ْل  ِبُقَوهة   ْ  بهیْنهُكْم  اهْجعه ُ بهْيٰنه دًْما   وه  ره

96. હ ું િમારી અને િેમની વચ્ચે મજબિૂ ઢાલ 

બનાવી દઉં છું, મને લોખુંડની ચાદરો લાવી 
આપો, ત્યાું સ િી કે જ્યારે િે બને્ન પવગિો વચ્ચે 
દીવાલ બરાબર બનાવી દીિી િો આદેશ આપ્યો 
કે આગ ભડકાવો, જ્યારે િે લોખુંડની ચાદરોને 

િદ્દન આગમાું ફેરવી દીિી, િો કહ્ ું કે મારી પાસે 

પીગાળેલ ું િાુંબ  લાવો, જેથી હ ું િે ચાદરો વચ્ચે 
નાખી િેને મજબ િ કરી દઉ. 

تُْوِنْ  ِدیْدِ  ُزبهره  اَٰ َتَٰ   ۬   الْحه اوَٰی اِذها حه  سه
فهْيِ  بهْيه  ده نُْفُخْوا قهاله  الَصه َتَٰ   ۬   ا  اِذها حه
لهه   عه تُْوِنْ   قهاله  ۬   نهاًرا جه   عهلهْيهِ  اُفِْرغْ  اَٰ
 قِْطًرا  

97. (એવી રીિે આ દીવાલ એવી બની ગઈ) કે ન 

િો િેમનામાું િે દીવાલ પર ચઢવાની િાકાિ 

હિી અને ન િેમાું કોઈ કાણ ું પાડી શકિા હિાું. 

اُعْو ا فهمها هْن  اْسطه ُرْوهُ  ا ا یَهْظهه مه  وه
اُعْوا   نهْقًبا لهه    اْستهطه
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98. ઝલ-્કરનૈનએ કહ્ ું, આ ફતિ મારા 
પાલનહારની કૃપાથી િેયાર થઇ ગઈ છે, હાું 
જ્યારે મારા પાલનહારન ું વચન આવી જશે િો 
િેને િરિીમાું િસાવી દેશે, તન:શુંક મારા 
પાલનહારન ું વચન સાચ ું છે. 

ا قهاله  ْحمهة   هَٰذه ْ  َمِْن  ره َبِ ٓاءه  فهاِذها ۬    َره   جه
ْ  وهعُْد  َبِ لهه   ره عه َهٓاءه  جه هانه  ۬   دهك ك ْ  وهعُْد  وه َبِ   ره
ا   َقً  حه

99. િે દદવસે અમે િે લોકોને અંદરોઅંદર ટોળા 
બનાવી છોડી દઇશ ું અને સરૂ ફુંકવામાું આવશે, 

બસ ! સૌને એકઠા કરીને અમે ભેગા કરી દઇશ ું. 

ْكنها ُهْم  وهتهره ذ   بهْعضه ى ِ   ِفْ  یَهمُْوُج  یهْومه
وْرِ  ِف  وهنُِفخه  بهْعض   ْ  الَصُ ُ مهْعٰنَٰ   فهجه
مًْعا    جه

100. િે દદવસે અમે જહન્નમને કાદફરો સામે લઈ 

આવીશ ું . 
ْضنها ره نَهمه  وهعه هه ذ   جه ى ِ  لَِلْكَِٰفِریْنه  یهْومه
ا   ْرضه  عه

101. જેમની આંખો મારા લઝકરથી ગફલિમાું 
હિી અને (સત્ય વાિ) સાુંભળી પણ શકિા ન 

હિાું. 

هانهْت  لَهِذیْنه  ْ  ك هْعُيُٰنُ ٓاء   ِفْ  ا ْن  ِغطه   عه
هانُْوا ِذْكِرْی  ك   یهْستهِطْيُعْونه  َله  وه
مًْعان   سه

102. શ ું કાદફરો એવ ું સમજી બેઠા છે કે મારા વગર 

િે મારા બુંદાઓને પોિાની મદદ કરવાવાળા 
બનાવી લેશે ? (સાુંભળો) અમે િે કાદફરોની 
મહમેાનગતિ કરવા માટે જહન્નમ િૈયાર કરી 
રાખી છે. 

ِسبه  ا الَهِذیْنه  اهفهحه هْن  كهفهُرْو   یَهَتهِخُذْوا ا
هْولِيهٓاءه  دُْوِنْ   ِمْن  ِعبهاِدْی  نَها   ۬   ا هْعتهْدنها اِ   ا
نَهمه  هه   نُُزًَل  لِلْكَِٰفِریْنه  جه

103. િમે િેમને કહી દો, કે શ ું હ ું િમને જણાવ ું કે 

કાયોની દૃષ્ટટએ સૌથી વિારે ન કસાન ઉઠાવનાર 

કોણ છે ? 

ُئكُْم  ههْل  قُْل  ِریْنه  نُنهَبِ  ِباَْلهْخسه
هْعمهاًَل    ا
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104. િે આ લોકો છે, જેમણે પોિાની દરેક 

મહનેિ દ તનયાના જીવન પાછળ જ લગાવી દીિી 
અને િેઓ એવ ું સમજિા હિાું કે અમે ઘણા સારા 
કાયો કરી રહ્યા છે. 

هلَهِذیْنه  َله  ا ْ  ضه ْعهُْیُ وةِ  ِف  سه يَٰ  الْحه
نْيها ُبْونه  وهُهْم  الَدُ هنَهُهْم  یهْحسه   ا
  ُصْنًعا ِسُنْونه یُْح 

105. આ જ િે લોકો છે, જેમણે પોિાના 
પાલનહારની આયિો અને િેની મ લાકાિનો 
ઇન્કાર કયો, એટલા માટે િેમના દરેક કાયો વયથગ 
થઇ ગયા. બસ ! કયામિના દદવસે અમે િેમના 
માટે કોઈ વજન નહીં કરીએ. 

َٰٓى ِكه  بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اُول   ره
لِقهٓاى ِه   ْت  وه ِبطه هْعمهالُُهْم  فهحه  نُِقْيُم  فهله  ا
مهةِ  یهْومه  لهُهْم    وهْزنًا الِْقيَٰ

106. વાિ એવી છે કે િેમનો બદલો જહન્નમ જ 

છે, કારણ કે િે લોકોએ ક ફર કયો અને મારી 
આયિો અને મારા પયગુંબરોની મશ્કરી કરિા 
હિા. 

لِكه  ٓاُؤُهْم  ذَٰ زه نَهُم  جه هه  كهفهُرْوا اِبمه  جه
ا ُذْو  تَهخه ا یَِٰتْ  وه   ُهُزًوا وهُرُسِلْ  اَٰ

107. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સારા કાયગ 
કરિા રહ્યા, ખરેખર િેમના માટે દફરદૌસના 
બગીચાઓની મહમેાનગીરી છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
هانهْت  نََُٰت  لهُهْم  ك  نُُزًَل   الِْفْردهْوِس  جه

108. જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે, બીજી જગ્યાએ 

જવાન ું પસદ નદહ કરે. 

لِِدیْنه  ا خَٰ ا یهْبُغْونه  َله  فِْيهه ْنهه   ِحوهًَل  عه
 

109. િમે િેમને કહી દો કે જો મારા પાલનહારની 
વાિોને લખવા માટે સમ દ્રો (ન ું પાણી) શાહી બની 
જાય િો િે પણ મારા પાલનહારની વાિો પરૂી 
થિાું પહલેા જ ખિમ થઇ જશે, પરુંત   મારા 
પાલનહારની વાિ ખત્મ નદહ થાય, અને િેના 
જેવી જ બીજી શાહી લઇ આવે િો પણ. 

هانه  لَهوْ  قُْل  ادًا الْبهْحرُ  ك هلِمَِٰت  ِمده ْ  لَِك َبِ   ره
هْن  قهْبله  الْبهْحرُ  لهنهِفده  هلِمَُٰت  تهْنفهده  ا  ك
 ْ َبِ لهوْ  ره دًا ِبِمثْلِه   ِجْئنها وه   مهده
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110. િમે િેમને કહી દો કે હ ું િમારા જેવો જ એક 

મન ટય છું, (હા એક ફકગ  જરૂર છે કે ) મારી િરફ 

વહી કરવામાું આવે છે કે સૌનો ઇલાહ ફતિ એક 

જ છે, િો જેને પણ પોિાના પાલનહારની સાથે 

મ લાકાિની ઇચ્છા હોય િેણે સત્કાયગ કરવા 
જોઇએ અને પોિાના પાલનહારની બુંદગીમાું 
કોઈ બીજાને ભાગીદાર ન ઠેરવે. 

نَهمها   قُْل  هنها اِ ر   ا ه  یُْوحَٰ   َمِثْلُُكْم  بهشه َ   اِله
هنَهمها   َُٰهكُْم  ا َٰه   اِل هانه  فهمهْن  ۬   َوهاِحد   اِل   ك

بَِه   لِقهٓاءه  یهْرُجْوا مهًل  فهلْيهْعمهْل  ره  عه
الًِحا بَِه    ِبِعبهادهةِ  یُْشِرْك  وهَله  صه  ره
ًدان   اهحه
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મરયમ  مريم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કાફ્-હા-યા-ઐન-્સાદ્   ۬ ٓعٓص يَٰ  ٓكهَٰ

2. આ િારા પાલનહારની િે કૃપાન ું વણગન છે, 

જે િેણે પોિાના બુંદા ઝકદરયા પર કરી હિી. 
ْحمهِت  ِذْكرُ  بَِكه  ره ه   ره ْبده ِریَها ۬   عه  زهكه

3. જ્યારે િેમણે પોિાના પાલનહારની સામે 

ગ પ્િ રીિે પોકાયાગ. 
بَهه   نهادَٰی اِذْ  ٓاءً  ره ِفَيًا  نِده  خه

4. અને કહ્ ું, હ ેમારા પાલનહાર ! મારા હાડકા 
નબળા પડી ગયા છે અને વદૃ્ધા વસ્થાના 
કારણે માથાના વાળ સફેદ થઇ ગયા છે, હ ે

મારા પાલનહાર ! હ ું ક્યારેય િારી સામે દ આ 

કરી વુંલચિ નથી રહ્યો. 

َبِ  قهاله  ْ  ره ْظُم  وهههنه  اَِنِ ْ  الْعه له  ِمَنِ  وهاْشتهعه
اُْس  لهْم  الَره یًْبا َوه ْ  شه ُكنٌۢ َبِ  ِبُدعهٓاى ِكه  اه  ره
ِقَيًا   شه

5. મને મારા મતૃ્્  પછી પોિાના 
સગાસુંબુંિીઓની બ રાઈથી ડર ું છું, મારી 
પત્ની પણ વાુંઝ છે, બસ ત ું મને િારી પાસેથી 
એક વારસદાર આપ. 

 ْ اَِنِ ٓاِءْی  ِمْن  الْمهوهاِله  ِخْفُت  وه هانهِت  َوهره ك   وه
هِٰتْ  ا ْب  عهاقًِرا اْمره لَِيًا   لَهُدنْكه  ِمْن  ِلْ  فههه  وه

6. જે મારો અને યાકૂબના ક ુંટ ુંબનો પણ 

વારસદાર બને અને હ ેમારા પાલનહાર! ત ું 
િેને તપ્રય બનાવી લે. 

یهِرُث  یَهِرثُِنْ  ِل  ِمْن  وه ۬   اَٰ لْهُ   یهْعُقْوبه    وهاْجعه
َبِ  ِضَيًا  ره  ره
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7. (અલ્લાહ િઅલાએ જવાબ આપિા કહ્ ું) હ ે

ઝકદરયા! અમે િમને એક બાળકની 
ખ શખબર આપીએ છીએ, જેન ું નામ યહ્યા 
હશે, અમે આ પહલેા આ નામનો બીજો 
વયક્તિ પેદા નથી કયો. 

ِریَها   كه ُركه  اِنَها یَٰزه َِٰم  نُبهَشِ   یهْحیَٰ    ْسمُه   ِبُغل
ْل  لهْم  ِمَيًا  قهْبُل  ِمْن  لَهه   نهْجعه  سه

8. ઝકદરયા કહવેા લાગ્યા, હ ેમારા પાલનહાર 

! મારે ત્યાું બાળક કેવી રીિે થશે, જ્યારે કે 

મારી પત્ની વાુંઝ અને હ ું પોિે વદૃ્વાવસ્થાએ 

પહોંચી ગયો છું. 

َبِ  قهاله  هَنَٰ  ره َٰم   ِلْ  یهُكْوُن  ا هانهِت  غُل ك هِٰتْ  وه ا   اْمره
ِ  ِمنه  بهلهْغُت  عهاقًِرا َوهقهْد   عِتَِيًا  الِْكَبه

9. (અલ્લાહ િઆલાએ) કહ્ ું કે હા આવ ું જરૂર 

થશે, િારા પાલનહારે કહી દીધ ું છે કે મારા 
માટે િો આ ખબૂ જ સરળ છે અને આ પહલેા 
હ ું િમને પેદા કરી ચ ક્યો છું, જ્યારે િમે કુંઇ ન 

હિાું. 

لِكه    قهاله  بَُكه  قهاله   كهذَٰ ه  ره َ له  وهقهْد  ههَيِ   ُهوهعه
لهْقُتكه  لهْم  قهْبُل  ِمْن  خه ْيـ ًا  تهُك  وه  شه

10. ઝકદરયાએ કહ્ ું, મારા પાલનહાર મારા 
માટે કોઈ તનશાની નક્કી કરી દે, કહવેામાું 
આવ્ ું કે િારા માટે તનશાની એ છે કે, સ્વસ્થ 

હોવા છિાું િમે ત્રણ રાિો સ િી કોઈ વયક્તિ 

સાથે વાિ નહીં કરી શકો. 

َبِ  قهاله  ْل  ره ْ   اْجعه یهًة    َلِ یهُتكه  قهاله   اَٰ هََله  اَٰ  ا
َٰثه  النَهاسه  ُتكهلَِمه  هل یًَا  لهيهال   ث وِ  سه

11. જ્યારે (િે સમય આવી ગયો) િો 
ઝકદરયા પોિાની ઓરડી માુંથી નીકળી, 
પોિાની કોમ પાસે આવયા, િેમને ઇશારો 
કરી, કહવેા લાગ્યા કે િમે સવાર-સાુંજ 

અલ્લાહ િઆલાના નામન ું લઝકર કરો. 

جه  ره اِب  ِمنه  قهْوِمه   عهلَٰ  فهخه  فهاهْوحَٰ   الِْمْحره
 ْ هْن  اِلههْْیِ ُحْوا ا بَِ ِشَيًا  سه ةً َوهعه  بُْكره
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12. (અલ્લાહ િઆલાએ યહ્યાને બાળપણમાું 
જ આદેશ આપ્યો હિો ) કે હ ેયહ્યા ! મારી 
દકિાબ (િોરાિ)ને મજબિૂાઇથી પકડી લો 
અને અમે િેમને બાળપણથી જ તનણાગયક 

શક્તિ આપી હિી. 

هُ   ِبُقَوهة     الِْكتَٰبه  ُخذِ  یَٰيهْحیَٰ  تهیْنَٰ اَٰ  الُْحكْمه  وه
ِبيًَا    صه

13. અમે િેમને પોિાની મહરેબાનીથી તવનમ્ર 

અને પાક વયક્તિત્વ બનાવ્ ું, અને િે 

ડરવાવાળા હિા. 

نهانًا وةً    لَهُدنَها َمِْن  وهحه هانه   وهزهكَٰ  تهِقَيًا   وهك

14. િે હુંમેશા પોિાના માિાતપિા સાથે 

સદવિગન કરિા હિા, અને િે તવદ્રોહી અને 

પાપી ન હિા. 

ٌۢا بهَرً یْهِ  وه لهْم  ِبوهالِده بَهاًرا یهُكْن  وه ِصَيًا  جه  عه

15. િે દદવસ પર સલામિી થાય, જે દદવસે 

િેઓ પેદા થયા, અમે િે દદવસે પણ જે દદવસે 

િેઓ મતૃ્્  પામશે અને િે દદવસે પણ, જે 

દદવસે િે જીતવિ કરી ઉઠાવવામાું આવશે. 

َٰم   ل یهْومه  ُولِده  یهْومه  عهلهْيهِ  وهسه یهْومه  یهمُْوُت  وه   وه
ُث  يًَان  یُْبعه  حه

16. અને (હ ેપયગુંબર) ! આ દકિાબમાું 
મરયમના દકસ્સા ન ું પણ વણગન કરો, જ્યારે િે 

પોિાના ઘરવાળાઓથી અલગ થઇ, પતશ્ચમ 

િરફ આવી ગઈ. 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ ْریهمه    الِْكتَٰ ْت  اِذِ   مه نْتهبهذه  ِمْن  ا
ا هْهِلهه كهانًا ا ْرقَِيًا    مه  شه

17. અને િે લોકો િરફ પરદો કરી છપાઈ 

ગઈ હિી, િે સમયે અમે િેની પાસે રૂહ 

(ફદરશ્િા) ને મોકલ્યા, બસ ! િે િેમની સામે 

સુંપણૂગ વયક્તિની શકલમાું િેની સામે પ્રગટ 

થયા. 

ْت  ذه ابًا  دُْونِِهْم  ِمْن  فهاتَهخه لْنها   ِحجه   فهاهْرسه
ا نها اِلهْيهه ا فهتهمهثَهله   ُرْوحه ًرا لههه یًَا  بهشه وِ  سه
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18. િે (મરયમ) કહવેા લાગી, જો ત ું થોડોક 

પણ અલ્લાહથી ડરવાવાળો હોય. િો હ ું 
િારાથી અલ્લાહની પનાહ માુંગ ું છું 

ْ   قهالهْت  هُعْوذُ  اَِنِ ْحمَِٰن  ا  ُكْنته  اِْن  ِمْنكه  ِبالَره
 تهِقَيًا 

19. િેણે જવાબ આપ્યો કે હ ું િો િારા 
પાલનહારે મોકલેલો સુંદેશવાહક છું, િને એક 

પતવત્ર બાળક આપવા આવયો છું. 

نَهمها   قهاله  هنها اِ ُسْوُل  ا ۬   ره بَِِك   َٰمًا لهِك  َِلهههبه   ره   غُل
ِكَيًا   زه

20. િેકહવેા લાગી, મારે ત્યાું બાળક કેવી રીિે 

થઇ શકે છે ? મને કોઈ વયક્તિએ સ્પશગ પણ 

નથી ક્ ું અને ન િો હ ું દ રાચારી સ્ત્રી છું. 

هَنَٰ  قهالهْت  َٰم   ِلْ   یهُكْوُن  ا لهْم  غُل ْسِنْ  وه  یهمْسه
لهْم  ر  َوه هُك  بهشه  بهِغَيًا  ا

21. િેમણે કહ્ ું, હાવાિ િો આવી જ છે, પરુંત   
િારા પાલનહારન ું કહવે  ું છે કે આવ ું કરવ ું મારા 
માટે ખબૂ જ સરળ છે, (અને એટલા માટે પણ 

આવ ું થશે કે ) અમે િો આને લોકો માટે એક 

તનશાની બનાવીશ ું. અને અમારી ખાસ કૃપા 
હશે, આ િો એક નક્કી થયેલી વાિ છે. 

لِِك    قهاله  بَُِك  قهاله   كهذَٰ ه  ره َ له   ههَيِ     ُهوهعه
لهه    لِنهْجعه یهةً  وه ْحمهةً  لَِلنَهاِس  اَٰ هانه   َمِنَها    وهره  وهك

هْمًرا ْقِضَيًا  ا  َمه

22. બસ ! િે ગભગવિી થઇ ગઇ અને આના જ 

કારણે િે દૂરના સ્થળે જિી રહી. 
مهلهْتهُ  ْت  فهحه كهانًا ِبه   فهانْتهبهذه  قهِصَيًا  مه

23. પછી જન્મ પીડા િેને એક ખજૂરના વકૃ્ષ 

નીચે લઇ આવી, કહવેા લાગી , કાશ ! હ ું આ 

પહલેા જ મતૃ્્  પામી હોિ અને માર ું નામ 

અને તનશાન પણ બાકી ના રહતે  ું. 

ٓاءههها اُض  فهاهجه   النَهْخلهِة    ِجْذِع  اِلَٰ  الْمهخه
ا قهْبله  ِمَتُ  یَٰلهیْتهِنْ  قهالهْت  ذه  نهْسًيا وهُكْنُت  هَٰ
 َمهنِْسَيًا 

24. િે સમયે વકૃ્ષની નીચેથી (ફરીશ્િાએ) 

િેમને પોકારી કહ્ ું કે તનરાશ ન થઈશ, િારા 
પાલનહારે િારા પગ નીચે એક ઝરણ ું 
વહાવ્ ું છે. 

ا ا   ِمْن  فهنهادَٰىهه هََله  تهْحِتهه ِنْ  ا له  قهْد  تهْحزه عه  جه
بَُِك  ِریًَا  تهْحتهِك  ره  سه
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25. અને િે ખજૂરની ડાળીને પોિાની િરફ 

જોરથી હલાવ, ડાળી િારા માટે િાજી ખજૂર 

પાડશે. 

ْی   ُهَزِ ِقْط  النَهْخلهةِ  ِبِجْذِع  اِلهْيِك  وه  ُتسَٰ
ًبا عهلهْيِك  ِنَيًاؗ  ُرطه  جه

26. હવે શાુંતિ થી ખા અને પી અને આંખો ઠુંડી 
રાખ, અને જો િને કોઈ વયક્તિ મળે, િો કહી 
દે જે કે મેં અલ્લાહ માટે રોઝો રાખવાની નઝર 

માની છે, હ ું આજે કોઈ વયક્તિ સાથે વાિ નહીં 
કર ું. 

ِبْ  فهكُِلْ  ْی  وهاْشره قهَرِ ا  عهیًْنا    وه یَِنه  فهاَِمه   تهره
رِ  ِمنه  ًدا    الْبهشه ْ  فهُقْوِلْ    اهحه ْرُت  اَِنِ  نهذه

ْحمَِٰن  ْوًما لِلَره ْ  صه هلَِمه  فهله  الْيهْومه  اُك
نِْسَيًا    اِ

27. હવે િે િે બાળકને ઉઠાવી કોમ પાસે 

આવી, િો સૌ કહવેા લાગ્યા, મરયમ િેં ઘણ ું 
અિમ કૃત્ય ક્ ું. 

ا ِبه   فهاهتهْت  هه  لهقهْد  یَٰمهْریهُم  قهالُْوا  تهْحِملُه     قهْومه
ْيـ ًا ِجْئِت   فهِریًَا  شه

28. હ ેહારૂનની બહને ! ન િો િારા તપિા 
ખરાબ વયક્તિ હિાું અને ન િો િારી માિા 
દ રાચારી હિી. 

ُرْونه  یَٰ اُْخته  ا هَٰ هانه  مه هبُْوِك  ك ه  ا ا ْوء   اْمره ا سه مه  وه
هانهْت  ا ۬   اَُمُِك  ك  بهِغَيً

29. મરયમે પોિાના બાળક િરફ ઇશારો 
કયો, િો સૌ કહવેા લાગ્યા કે જ ઓ, અમે આ 

નવજાિ બાળક સાથે વાિ કેવી રીિે કરીએ ? 

ْت  اره ْن  نُكهلَُِم  كهْيفه  قهالُْوا  اِلهْيِه    فهاهشه هانه  مه  ك
ِبيًَا  الْمهْهدِ  ِف   صه

30. બાળક કહવેા લાગ્્ ું, કે હ ું અલ્લાહનો બુંદો 
છું િેણે મને દકિાબ આપી અને મને પોિાનો 
પયગુંબર બનાવયો છે. 

ْ  قهاله  ْبُد  اَِنِ ۬   عه   ِ ىِنه   اّلَلَٰ تَٰ لهِنْ   الِْكتَٰبه  اَٰ عه  وهجه
 نهِبيًَا  

31. હ ું જ્યાું પણ રહ ું, િેણે મને પતવત્ર કયો છે, 

અને હ ું જ્યાું સ િી જીતવિ રહ ું, િેણે મને 

નમાઝ અને ઝકાિનો આદેશ આપ્યો છે. 

لهِنْ  عه كًا وهجه ه هیْنه  ُمَبَٰ ا  ا ِنْ  ُكْنُت  مه اهْوصَٰ  وه
َٰوةِ  ل وةِ  ِبالَصه كَٰ ا وهالَزه يًَا    دُْمُت  مه  حه
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32. અને એ પણ કે હ ું પોિાની માિા સાથે 

સારો વયવહાર કર ું, અને અલ્લાહએ મને 

તવદ્રોહી અને દ રાચારી નથી બનાવયો. 

ٌۢا بهَرً ْ ؗ  وه ِٰت لهْم   ِبوهالِده لِْنْ  وه بَهاًرا یهْجعه ِقَيًا  جه شه
 

33. અને મારા પર સલામિી થાય, જે દદવસે 

હ ું પેદા થયો અને િે દદવસે પણ જ્યારે હ ું 
મતૃ્્  પામીશ, અને િે દદવસે પણ, જ્યારે હ ું 
બીજી વાર જીતવિ કરી ઉઠાવવામાું આવીશ. 

َُٰم  ل ه  وهالَسه َ له یهْومه  ُولِْدَتُ  یهْومه  عه هُمْوُت  وه   ا
یهْومه  ُث  وه يًَا اُبْعه  حه

34. આ છે ઈસા લબન મરયમનો સત્ય દકસ્સો, 
આ જ સાચી વાિ છે, જેના તવશે િેઓ ઝઘડો 
કરી રહ્યા છે. 

لِكه  ْریهمه    ابُْن  ِعْيسه  ذَٰ َقِ  قهْوله   مه  الْحه
ْونه  فِْيهِ  الَهِذْی  ُ  یهمَْته

35. અલ્લાહ િઆલાને સુંિાન હોવ ું અશક્ય 

છે, િે િો અત્યુંિ પતવત્ર છે, િેને િો જ્યારે 

કોઈ કાયગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, િો બસ 

એટલ ું કહી દે છે કે થઇ જા, િો િે જ સમયે િે 

થઇ જાય છે. 

ا هانه  مه ِ  ك هْن  ّلِلََٰ لهد     ِمْن  یَهَتهِخذه  ا نهه      َوه   ُسْبحَٰ
هْمًرا قهضَٰ   اِذها َهمها ا   ُكْن  لهه   یهُقْوُل  فهاِن
 ُكْوُن  فهيه 

36. અને (િમે િેને જણાવો) કે અલ્લાહ જ 

મારો અને િમારા સૌનો પાલનહાર છે, િમે 

સૌ િેની જ બુંદગી કરો, આ જ સત્ય માગગ છે. 

اَِنه  ه  وه ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُُكْم  ره ا  فهاْعُبُدْوهُ    وهره ذه   هَٰ
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

37. પછી ઘણા જૂથો અંદરોઅંદર તવવાદ 

કરવા લાગ્યા, બસ ! કાદફરો માટે “વૈલ” છે, 

જેઓ એક મોટા દદવસની હાજરીનો ઇન્કાર 

કરી રહ્યા છે. 

اُب  فهاْختهلهفه  ْ  اَْلهْحزه ْ    ِمنٌۢ یْل    بهْيِٰنِ  فهوه
َهِذیْنه  دِ  ِمْن  كهفهُرْوا لَِل ِظْيم    یهْوم   َمهْشهه  عه
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38. જે દદવસે િેઓ અમારી સમક્ષ હાજર થશે 

િે દદવસે િેઓ ખબૂ સારી રીિે સાભળી રહ્યા 
હશે અને જોઈ રહ્યા હશે, પરુંત   આ જાલલમ 

લોકો સ્પટટ ગ મરાહીમાું પડયા છે. 

هْسِمعْ  هبِْصْر    ِبِهْم  ا ا َِٰكِن  یهاْتُْونهنها یهْومه   وه   ل
لِمُْونه  َٰل    ِفْ  الْيهْومه  الَظَٰ ل  َمُِبْي   ضه

39. િમે િેમને હિાશા અને તનરાશાના 
દદવસના ભયથી ડરાવો , જ્યારે દરેક કાયગનો 
તનણગય કરી દેવામાું આવશે અને આજે આ 

લોકો બેદરકાર બની ગયા છે અને ઈમાન 

નથી લાવિા. 

هنِْذْرُهْم  ا ةِ  یهْومه  وه ْسره   اَْلهْمُر    قُِضه  اِذْ  الْحه
ْفلهة  َوهُهْم  ِفْ  وهُهْم   یُْؤِمُنْونه  َله  غه

40. અમે પોિે જ િરિી અને િરિીની દરેક 

વસ્ત ના વારસદાર હોઇશ ું અને દરેક લોકો 
અમારી િરફ જ પાછા ફેરાવવામાું આવશે. 

نَها ْن  اَْلهْرضه  نهِرُث  نهْحُن  اِ مه ا وه اِلهیْنها عهلهْيهه  وه
ن  ُعْونه  یُْرجه

41. અને આ દકિાબમાું ઇબ્રાહીમના દકસ્સાન ું 
વણગન કરો, તન:શુંક િેઓ અત્યુંિ સાચા 
પયગુંબર હિાું. 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ ِهْيمه    الِْكتَٰ نَهه    ۬  اِبْرَٰ هانه  اِ   ك
یًْقا  نَهِبيًَا  ِصَدِ

42. જ્યારે િેઓએ પોિાના તપિાને કહ્ ું કે, 

તપિાજી ! િમે િે વસ્ત ઓની બુંદગી કેમ કરી 
રહ્યા છો જે ન િો સાુંભળે છે અને ન િો જ એ 

છે ? અને ન િો િમને કુંઇ ફાયદો પહોંચાડી 
શકે છે? 

ا تهْعُبُد  لِمه  یَٰ اهبهِت  َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ   یهْسمهعُ  َله  مه
ْنكه  یُْغِنْ  وهَله  یُْبِصرُ  وهَله  ْيـ ًا  عه  شه

43. મારા તપિાજી, િમે જ ઓ મારી પાસે એવ ું 
જ્ઞાન આવ્ ું છે જે િમારી પાસે પહોંચ્્ ું જ 

નથી, િો િમે માર ું જ માનો, હ ું િદ્દન સત્ય 

માગગ િરફ િમને માગગદશગન આપીશ. 

ْ  یَٰ اهبهِت  ٓا قهْد  اَِنِ ا الِْعلِْم  ِمنه  ءهِنْ جه   لهْم  مه
هْهِدكه  فهاتَهِبْعِنْ   یهاْتِكه  اًطا ا یًَا  ِصره وِ  سه



 

મરયમ 

 

567 

 

 مريم

44. મારા તપિાજી ! િમે શેિાનની બુંદગી ના 
કરશો, િે અલ્લાહનો નાફરમાન છે. 

نه    تهْعُبدِ  َله  یَٰ اهبهِت  ْيطَٰ نه  اَِنه   الَشه ْيطَٰ   الَشه
هانه  ْحمَِٰن  ك ِصَيًا  لِلَره  عه

45. મારા તપિાજી ! મને ભય છે કે ક્યાુંક 

િમારા પર અલ્લાહનો કોઈ અઝાબ ન આવી 
પહોંચે, જેના કારણે િમે શેિાનના તમત્ર બની 
જશો. 

ْ   یَٰ اهبهِت  اُف  اَِنِ هْن  اهخه كه  ا اب   یَهمهَسه   َمِنه  عهذه
ْحمَِٰن  ِن   فهتهُكْونه  الَره ْيطَٰ لَِيًا   لِلَشه  وه

46. તપિાએ જવાબ આપ્યો કે, હ ેઇબ્રાહીમ ! 

શ ું ત ું અમારા મઅબદૂોની અવગણના કરી 
રહ્યો છે? સાુંભળ ! જો ત ું (આ કામથી) છેટો ન 

રહ્યો િો હ ું િને પથ્થરો વડે મારી નાખીશ, 

(અને સારૂ એ રહશેે કે ) ત ું જા એક લાુંબા 
સમયગાળા સ િી મારાથી દૂર જિો રહ.ે 

اِغب   قهاله  هره هنْته  ا ْن  ا ِتْ  عه لِهه ِهْيُم    اَٰ   یَٰ اِبْرَٰ
ْن  هْرُجمهنَهكه  نْتههِ ته  لَهْم  لهى ِ ِلَيًا  وهاْهُجْرِنْ  َله مه
 

47. ઇબ્રાહીમે જવાબ આપ્યો કે તપિાજી ! સાર ું 
િમારા પર સલામિી થાય, હ ું િો મારા 
પાલનહાર સામે િમારી માફીની દ આ કરિો 
રહીશ િે મારા પર ઘણો જ કૃપાળુ છે. 

َٰم   قهاله  ل هْستهْغِفرُ   عهلهْيكه    سه ا ْ    لهكه  سه َبِ نَهه   ره  اِ
هانه  ِفَيًا ِبْ  ك  حه

48. હ ું િો િમને પણ અને જેમની પણ િમે 

અલ્લાહને છોડીને બુંદગી કરો છો િેમને પણ, 

સૌને છોડી રહ્યો છું, અને હ ું િો ફતિ મારા 
પાલનહારને જ પોકારિો રહીશ, મને આશા 
છે કે હ ું મારા પાલનહાર સામે દ આ માુંગી, 
વુંલચિ નહીં રહ ું. 

هْعتهِزلُُكْم  ا اوه  وه ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  مه   اّلَلَٰ
هدُْعْوا ا ْ  ؗ  وه َبِ هََله   عهسَٰ    ره ُكْونه  ا ه ْ  ِبُدعهٓاءِ  ا َبِ  ره
ِقَيًا   شه
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49. જ્યારે ઇબ્રાહીમ િે સૌને અને અલ્લાહ 

તસવાયના િેમના દરેક મઅબદૂોને છોડી જિા 
રહ્યા, િો અમે િેમને ઇસ્હાક આપ્યા અને 

(ત્યારબાદ) યાકૂબ પણ આપ્યા. અને બને્નને 

પયગુંબર બનાવયા હિા. 

لهُهْم  فهلهمَها ا اْعتهزه مه   دُْوِن  ِمْن  یهْعُبُدْونه  وه
   ِ قه  لهه    وهههْبنها  اّلَلَٰ یهْعُقْوبه    اِْسحَٰ كَُلً   وه  وه

لْنها عه  نهِبيًَا  جه

50. અને અમે િે સૌને પોિાની ખાસ કૃપા 
આપી હિી અને અમે િેમને સારા નામ વડે 

પ્રભ ત્વ આપ્્ ું. 

وهههْبنها لْنها َرهْحمهتِنها َمِْن  لهُهْم  وه عه  لهُهْم  وهجه
انه   عهِلَيًان  ِصْدق   لِسه

51. એવી જ રીિે આ ક રઆનમાું મસૂાના 
દકસ્સાન ું પણ વણગન કરો, જે મ ખલલસ 

,પયગુંબર અને નબી હિાું. 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ نَهه    ُمْوسَٰ  ؗ  الِْكتَٰ هانه  اِ   ُمْخلهًصا ك
هانه  ُسْوًَل  وهك  نَهِبيًَا  ره

52. અમે િેમને તરૂ (પવગિન ું નામ) ની 
જમણી બાજ થી પોકાયાગ અને ભેદની વાિો 
જણાવવા િેમને નજીક લાવી દીિા. 

هُ  نهادهیْنَٰ انِِب  ِمْن  وه وْرِ  جه   اَْلهیْمهِن  الَطُ
هُ  بْنَٰ قهَره  نهِجَيًا  وه

53. અને પોિાની ખાસ કૃપા વડે િેમના 
ભાઇને નબી બનાવયા. 

وهههْبنها اهُ  َرهْحمهتِنها   ِمْن  لهه   وه هخه ُرْونه  ا نهِبيًَا  هَٰ
 

54. આ ક રઆનમાું ઇસ્માઇલના દકસ્સાન ું પણ 

વણગન કરો, િે વચનના ખબૂ જ સાચા અને 

પયગુંબર િથા નબી હિાું. 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ نَهه    اِْسمَِٰعْيله ؗ  الِْكتَٰ هانه  اِ  ك
اِدقه  هانه  الْوهعْدِ  صه ُسْوًَل  وهك  نَهِبيًَا   ره

55. િે પોિાના ઘરવાળાઓને સિિ નમાઝ 

અને ઝકાિનો આદેશ આપિા હિાું અને 

પોિાના પાલનહાર પાસે એક તપ્રય ઇન્સાન 

હિાું. 

هانه  ك هْهلهه   یهاُْمرُ  وه َٰوةِ  ا ل وةِ  ِبالَصه كَٰ هانه  وهالَزه  وهك
بَِه   ِعْنده  ْرِضَيًا  ره  مه
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56. અને આ દકિાબમાું ઇદદરસના દકસ્સાન ું 
પણ વણગન કરો, િે પણ સદાચારી પયગુંબર 

હિાું. 

ُكرْ  ِب  ِف  وهاذْ نَهه    اِدِْریْسه ؗ  الِْكتَٰ هانه  اِ  ك
یًْقا ا ۬   ِصَدِ  نَهِبيًَ

57. અમે િેમને ઊંચા દરજ્જાવાળા બનાવી 
દીિા હિા. 

هُ  فهْعنَٰ كهانًا وهره  عهِلَيًا  مه

58. આ િે પયગુંબરો છે, જેમના પર અલ્લાહ 

િઆલાએ કૃપા કરી અને જેઓ આદમના 
સુંિાન માુંથી હિા અને િે લોકોના ખાનદાન 

માુંથી છે, જેમને અમે નહૂની સાથે હોડીમાું 
સવાર કરી દીિા હિાું. અને ઇબ્રાહીમ અને 

ઇસ્રાઈલની સુંિાન માુંથી હિા અને િે લોકો 
માુંથી હિા, જેમને અમે દહદાયિ આપી હિી, 
અને અમારી તનકટિા આપી હિી, જ્યારે 

િેમની સામે અલ્લાહની આયિો પઢવામાું 
આવે છે, િો આ લોકો રડિા રડિા તસજદામાું 
પડી જાય છે. 

َٰٓى ِكه  مه  الَهِذیْنه  اُول هنْعه ُ  ا ْ  اّلَلَٰ  َمِنه  عهلههْْیِ
ه  یَهةِ  ِمْن  النَهِبَي  دهمه    ذَُرِ ِممَهْن   اَٰ مهلْنها وه  مهعه  حه
ِمْن   نُْوح  ؗ  یَهةِ  وه ِهْيمه  ذَُرِ ٓاِءیْ   اِبْرَٰ   له ؗ وهاِْسره
ِممَهْن  یْنها وه ْ   ُتْتلَٰ  اِذها  وهاْجتهبهیْنها    ههده  عهلههْْیِ
یَُٰت  ْحمَِٰن  اَٰ ْوا الَره َرُ بُِكَيًا۩   خه ًدا َوه  ُسَجه

59. િેમના પછી એવા તવદ્રોહી લોકો નાયબ 

બન્યા કે િે લોકોએ નમાઝ છોડી દીિી અને 

પોિાની મનેચ્છાઓ પાછળ પડી ગયા, િેઓ 

નજીકમાું જ ગ મરાહીના અંજામમાું પડી જશે. 

لهفه  ْ  فهخه لْف   بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ اُعوا خه   اهضه
َٰوةه  ل تَهبهُعوا الَصه ا وَِٰت  وه هه ْوفه  الَشه  یهلْقهْونه  فهسه
َيًا    غه

60. હા િેમના માુંથી જે લોકોએ િૌબા કરી 
લીિી, ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો કયાગ, િો 
આવા લોકો જન્નિમાું પ્રવેશશે અને િેમનો 
થોડોક પણ અતિકાર ઝૂુંટવી લેવામાું નહીં 
આવે. 

ْن  اََِله  مهنه  تهابه  مه اَٰ ِمله  وه الًِحا وهعه َٰٓى ِكه  صه  فهاُول
نَهةه  یهْدُخلُْونه  ْيـ ًا   یُْظلهمُْونه  وهَله  الْجه  شه
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61. હુંમેશાવાળી જન્નિોમાું, જેન ું વચન 

અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના બુંદાઓને આપી 
રાખ્્ ું છે, અને િેને કોઈએ જોઈ નથી, તન:શુંક 

િેન ું વચન પરૂ ું થઇને જ રહશેે. 

نََِٰت  ْحمَُٰن  وهعهده  لَهِتْ  عهْدِن  جه   ِعبهادهه   الَره
ْيِب    نَهه    ِبالْغه هانه  اِ اْتَِيًا  وهعُْده   ك  مه

62. િે જન્નિમાું િેઓ શાુંતિ અને સલામિીની 
વાિ તસવાય બીજી કોઈ તનરથગક વાિ નદહ 

સાભળે, િેમના ત્યાું સવાર-સાુંજ િેમની રોજી 

મળિી રહશેે. 

ا یهْسمهُعْونه  َله  ا    اََِله  لهْغًوا فِْيهه َٰمً ل لهُهْم   سه  وه
ا ِرْزقُُهْم  ِشَيًا  فِْيهه ةً َوهعه  بُْكره

63. આ છે િે જન્નિ, જેના વારસદાર અમે 

અમારા બુંદાઓ માુંથી િેમને બનાવીએ 

છીએ, જેઓ પરહજેગાર છે. 

نَهةُ  تِلْكه  ْن  ِعبهاِدنها ِمْن  نُوِْرُث  الَهِتْ  الْجه   مه
ه   تهِقَيًا  انه ك

64. અને (હ ેનબી ! ) (ફદરશ્િાઓ) િમારા 
પાલનહારના આદેશ વગર ઉિરી નથી 
શકિા, અમારી આગળ-પાછળ અને િેમની 
વચ્ચેની સુંપણૂગ વસ્ત ઓ િેની જ માલલકી 
હઠેળની છે. િમારો પાલનહાર ભલૂી જનાર 

નથી. 

ا مه َهُل  وه بَِكه    ِباهْمرِ  اََِله  نهتهَنه ا لهه    ره  بهْيه  مه
هیِْدیْنها ا ا مه لْفهنها وه ا خه مه لِكه     بهْيه  وه ا  ذَٰ مه  وه
هانه  بَُكه  ك  نهِسَيًا   ره

65. આકાશો, િરિી અને જે કુંઇ પણ િે બને્ન 

વચ્ચે છે, સૌનો માલલક િે જ છે, િમે િેની જ 

બુંદગી કરો અને િેની બુંદગી પર અડગ રહો, 
શ ું િમારા જ્ઞાનમાું િેના જેવ ું બીજ ું નામ િથા 
િેના જેવો બીજો કોઈ છે ? 

َبُ  وَِٰت  ره مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه  بهیْنهُهمها وه
َِبْ  فهاْعُبْدهُ   لهه    تهْعلهُم  ههْل   لِِعبهادهتِه     وهاْصطه
ِمَيًان   سه

66. માનવી કહ ેછે કે, જ્યારે હ ું મતૃ્્  પામીશ 

િો શ ું ફરી જીતવિ કરી ઉઠાવવામાું આવીશ ? 

یهُقْوُل  اُن  وه اِذها اَْلِنْسه ا ءه ْوفه  ِمَتُ  مه   لهسه
ُج  يًَا  اُْخره  حه
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67. શ ું આ માનવી એટલ ું પણ યાદ નથી 
રાખિો કે અમે િેન ું સર્જન આ પહલેા ક્ ું, 
જ્યારે િે કુંઇ પણ ન હિો. 

اُن  یهْذُكرُ  اهوهَله  هنَها اَْلِنْسه هُ  ا لهْقنَٰ   قهْبُل  ِمْن  خه
لهْم  ْيـ ًا  یهُك  وه  شه

68. િમારા પાલનહારની કસમ! અમે િેમની 
સાથે શેિાનોને પણ ભેગા કરીશ ું અને પછી િે 

સૌને ઘ ૂુંટણે જહન્નમની આસ-પાસ હાજર 

કરીશ ું. 

بَِكه  نَهُهْم  فهوهره ِطْيه  لهنهْحُشره يَٰ   ثَُمه   وهالَشه
نَهُهْم  ْوله  لهُنْحِضره نَهمه  حه هه  ِجِثَيًا   جه

69. અમે દરેક જૂથ માુંથી િેમને છેટા ઊભા 
કરી દઇશ ું, જેઓ અલ્લાહનાું તવર દ્ધ વિારે 

તવદ્રોહી હિા. 

َنه  ثَُمه  ة   كَُلِ  ِمْن  لهنهَْنِعه هیَُُهْم  ِشْيعه َدُ  ا  اهشه
ْحمَِٰن  عهله   عِتَِيًا   الَره

70. પછી અમે િેમને પણ સારી રીિે જાણીએ 

છીએ, જેઓ જહન્નમમાું પ્રવેશ માટે વિારે હક 

િરાવે છે. 

هعْلهُم  لهنهْحُن  ثَُمه  ا اهْولَٰ  ُهْم  ِبالَهِذیْنه  ا  ِبهه
 ِصِلَيًا 

71. િમારા માુંથી દરેક ત્યાુંથી જરૂર પસાર 

થશે, આ િમારા પાલનહારનો અત્યુંિ સચોટ 

તનણગય છે. 

اِْن  ا    اََِله  َمِْنُكْم  وه هانه   وهاِردُهه بَِكه  عهلَٰ  ك  ره
ْتمًا ْقِضَيًا   حه  َمه

72. પછી અમે પરહજેગારોને બચાવી લઇશ ું 
અને જાલલમ લોકોને િેમાું જ ઘ ૂુંટણે પડેલા 
છોડી દઇશ ું. 

تَهقهْوا الَهِذیْنه  نُنهَجِ  ثَُمه  رُ  ا لِِمْيه  وهنهذه  الَظَٰ
ا  ِجِثَيًا  فِْيهه

73. અને જ્યારે િેમની સમક્ષ અમારી સ્પટટ 

આયિોન ું વણગન કરવામાું આવે છે િો કાદફર 

લોકો મ સલમાનોને કહ ેછે કે જણાવો, અમારા 
અને િમારા જૂથ માુંથી કોણ પ્રતિષ્ટઠિ છે 

અને કોની સભા ઉત્કૃટટ છે ? 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَٰتُنها عهلههْْیِ  الَهِذیْنه  قهاله  بهیَِنَٰت   اَٰ
ا    لِلَهِذیْنه  كهفهُرْوا ُنْو  مه هَیُ   اَٰ ْْی   الْفهِریْقهْيِ  ا  خه

ُن   نهِدیًَا  َمهقهاًما َوهاهْحسه



 

મરયમ 

 

572 

 

 مريم

74. અમે િો આ પહલેા ઘણા જૂથોને નટટ કરી 
ચકૂ્યા છે, જે સામાન િથા ખ્યાતિમાું િેમના 
કરિા વિારે પ્રખ્યાિ હિાું. 

ْم  هْهلهْكنها وهكه  ُهْم  قهْرن   َمِْن  قهْبلهُهْم  ا
ُن  هاثًا اهْحسه ث ه  وهِرْءیًا ا

75. િમે િેમને કહી દો, જે વયક્તિ ગ મરાહીમાું 
પડેલો હોય િો અલ્લાહ િેને એક સમય 

સ િીની મહિેલ આપે છે, જેથી આ લોકો િે 

વસ્ત  જોઈ લે, જેન ું વચન આ લોકોને 

આપવામાું આવ્ ું છે, અથાગિ િે અલ્લાહનો 
અઝાબ પણ હોઈ શકે છે અથવા કયામિનો 
દદવસ પણ, િે સમયે િે લોકો જાણી લેશે કે 

કોનાું જૂથની ક્સ્થતિ ખરાબ છે અને કોન ું જૂથ 

અશતિ છે ? 

ْن  قُْل  هانه  مه َٰلهةِ  ِف  ك ل  لههُ  فهلْيهمُْددْ  الَضه
ْحمَُٰن  ۬   الَره ا   َدً َتَٰ    مه هْوا اِذها حه ا  یُْوعهُدْونه  امه  ره

ا ابه  اَِمه ذه ا الْعه اَِمه ةه    وه اعه يهْعلهمُْونه   الَسه  فهسه
ْن  َر   مه ُف  ُهوهشه كهانًا َوهاهْضعه  ُجْنًدا  َمه

76. અને જે લોકો સીિા માગગ પર ચાલ ેછે, 

અલ્લાહ િેમને વિારે દહદાયિ આપે છે, અને 

બાકી રહવેાવાળા સત્કમો િમારા 
પાલનહારની નજીક વળિર રૂપે અને 

પદરણામ સ્વરૂપે ખબૂ જ ઉત્તમ છે. 

یهِزیُْد  ُ  وه ْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ   ُهًدی    اْهتهده
ُت  ِقيَٰ الْبَٰ ُت  وه لِحَٰ ْْی   الَصَٰ بَِكه  ِعْنده  خه هوهابًا  ره ث
ْْی   دًَا  َوهخه  َمهره

77. શ ું િમે િેની દશા પણ જોઈ, જેણે અમારી 
આયિોનો ઇન્કાર કયો અને કહ્ ું કે મને િો 
િન િથા સુંિાન જરૂરથી આપવામાું આવશે? 

ءهیْته  هفهره ه  وهقهاله  ِباَٰیَِٰتنها كهفهره  الَهِذْی  ا َ ُْوتهيه   َله
اًَل  لهًدا   مه وه  وه

78. શ ું િે લોકોને ગેબન ું જ્ઞાન જાણે છે ? 

અથવા અલ્લાહ પાસેથી કોઈ વચન લઇ 

લીધ ું છે ? 

لهعه  هَطه ْيبه  ا هِم  الْغه ذه  ا تَهخه ْحمَِٰن  ِعْنده  ا  الَره
ْهًدا    عه
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79. આવ ું ક્યારેય નહીં થાય, આ જે કુંઇ પણ 

કહી રહ્યો છે અમે િેને જરૂર લખી રહ્યા છે, 

અને િેના માટે અઝાબમાું વિારો કરી દઈશ ું. 

هَله    نهْكُتُب   ك ا سه نهمَُدُ  یهُقْوُل  مه   ِمنه  لهه   وه
اِب  ذه ا   الْعه َدً  مه

80. અને જે વાિો આ કરી રહ્યો છે, (માલ 

અને સુંિાન) િેના વારસદાર િો અમે જ 

બનીશ ું, અને િે એકલો જ અમારી સમક્ષ 

હાજર થશે. 

نهِرثُه   ا وه یهاْتِیْنها یهُقْوُل  مه  فهْردًا  وه

81. િેમણે અલ્લાહ તસવાય બીજાને મઅબદૂ 

બનાવી રાખ્યા છે કે િેઓ િેમના મદદગાર 

બને. 

ُذْوا تَهخه ا ِ  دُْوِن  ِمْن  وه ةً  اّلَلَٰ لِهه   لَِيهُكْونُْوا  اَٰ
ا   لهُهْم   ِعَزً

82. પરુંત   આવ ું ક્યારેય નહીં થાય, િે િો 
પોિાની ઈબાદિનો જ ઇન્કાર કરી દેશે, પરુંત   
િેઓ િો િેમના તવરોિી બની જશે. 

هَله    يهْكُفُرْونه   ك یهُكْونُْونه  ِبِعبهادهتِِهْم  سه   وه
 ْ ان  عهلههْْیِ  ِضَدً

83. શ ું િમે જોિા નથી કે અમે કાદફરો પાસે 

શેિાનોને મોકલી રાખ્યા છે, જેઓ િેમને 

(સત્ય તવર દ્ધ) ખબૂ ઉશ્કેરે છે. 

هلهْم  هنَها   تهره  ا ا ا لْنه هْرسه ِطْيه  ا يَٰ   عهله  الَشه
هَزًا   تهؤَُزُُهْم  الْكَِٰفِریْنه   ا

84. િમે િેમના પર (અઝાબ માટે) ઉિાવળ 

ન કરશો, અમે િો પોિે જ િેમના 
ગણિરીના( દદવસો) ગણી રહ્યા છે. 

ْل  فهله  ْ    تهْعجه ا  عهلههْْیِ نَهمه ا   لهُهْم  ُعَدُ نه  اِ  عهَدً

85. જે દદવસે અમે પરહજેગારોને એકઠા 
કરીશ ું, જેથી િેઓ રહમાન (અલ્લાહના) 
મહમેાન બને. 

ْحمَِٰن  اِله  الْمَُتهِقْيه  نهْحُشرُ  یهْومه    الَره
فًْدا    وه

86. અને પાપીઓને િરસ્યા (જાનવરોની 
જેમ) જહન્નમ િરફ હાુંકી લઇ જઈશ ું. 

نهُسْوُق  نَهمه  اِلَٰ  الْمُْجِرِمْيه  وه هه  وِْردًا   جه
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87. િે દદવસે કોઈ કોઈની ભલામણ નદહ કરી 
શકે , તસવાય િે લોકોના, જેમણે અલ્લાહ 

િઆલા પાસેથી કોઈ પરવાનગી લઈ લીિી 
હોય. 

ةه  یهمِْلُكْونه  َله  فهاعه ِن  اََِله  الَشه ذه  مه تَهخه  ِعنْده  ا
ْحمَِٰن  ْهًدا   الَره  عه

88. કેટલાક લોકો કહ ેછે કે અલ્લાહની સુંિાન 

છે. 

ذه  وهقهالُوا تَهخه ْحمَُٰن  ا لهًدا   الَره  وه

89. તન:શુંક િમે ખબૂ જ ખરાબ અને અત્યુંિ 

ભારે વાિ કરી રહ્યા છો. 
ْيـ ًا ِجْئُتْم  لهقهْد   اِدًَا   شه

90. નજીક છે કે આ વાિના કારણે આકાશો 
ફાટી જાય અને િરિી પણ ફાટી જાય અને 

પવગિ ચરેૂચરૂા થઇ જાય. 

وَُٰت  كهادُ ته مَٰ ْرنه  الَسه َقُ  ِمْنهُ  یهتهفهَطه   وهتهْنشه
ا   الِْجبهاُل  وهتهِخرَُ  اَْلهْرُض   ههَدً

91. કે િેઓ રહમાન (અલ્લાહ) માટે સુંિાનને 

સાલબિ કરે છે. 

هْن  ْوا ا ْحمَِٰن  دهعه لهًدا    لِلَره  وه

92. જો કે રહમાનની શાન નથી કે િે કોઈને 

સુંિાન બનાવ. 

ا مه ْبهِغْ  وه ْحمَِٰن  یهنٌۢ هْن  لِلَره لهًدا   یَهَتهِخذه  ا  وه

93. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઇ પણ છે, િે 

દરેક અલ્લાહની સમક્ષ ગ લામ બનીને 

આવશે. 

ْن  كَُلُ  اِْن  وَِٰت  ِف  مه مَٰ   اَِٰٰت  اََِله   وهاَْلهْرِض  الَسه
ْحمَِٰن  ْبًدا   الَره  عه

94. અલાલાહએ િે દરેક વાિોને ઘેરાવમાું 
લઇ લીિી છે અને સૌની ગણિરી પણ કરી 
રાખી છે. 

هُىْ  لهقهْد  ُهْم  اهْحصَٰ ا   وهعهَده  عهَدً

95. આ બિા જ કયામિના દદવસે એકલા 
િેની પાસે હાજર થશે. 

تِْيهِ  وهكُلَُُهْم  مهةِ  یهْومه  اَٰ  فهْردًا  الِْقيَٰ
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96. તન:શુંક જે લોકો ઈમાન લાવયા છે અને જે 

લોકોએ સત્કમો કયાગ છે, નજીકમાું જ અલ્લાહ 

િઆલા િેમના માટે (લોકોના દદલોમાું) 
મ હલબિ ભરી દેશે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
ُل  يهْجعه ْحمَُٰن  لهُهُم  سه  ُودًَا   الَره

97. (હ ેનબી ! ) અમે આ ક રઆનને િમારી 
ભાર્ામાું ખબૂ જ સરળ કરી દીધ ું છે કે િમે 

િેના દ્વારા પરહજેગારોને ખ શખબર આપી દો 
અને ઝઘડો કરનારને સચેિ કરી દો. 

َهمها ْرنَٰهُ  فهاِن انِكه  یهَسه ره  ِبِلسه  ِبهِ  لُِتبهَشِ
ُتْنِذره  الْمَُتهِقْيه  ا  قهْوًما ِبه   وه  لََُدً

98. અમે આ લોકો પહલેા ઘણા જૂથોને નટટ 

કરી દીિા છે, શ ું િેમના માુંથી એકની પણ 

આહટ િમે અન ભવો છો ? અથવા િેમના 
અવાજના ભણકારા પણ િમારા કાનમાું પડે 

છે ? 

ْم  هْهلهْكنها وهكه  ههْل   قهْرن     َمِْن  قهْبلهُهْم  ا
ْ  ُتِحَسُ  د   َمِْن  ِمْٰنُ هوْ  اهحه   لهُهْم  تهْسمهعُ  ا
 ِرْكًزان 
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િાહા طه 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િો-હા   َٰه  طَٰ

2. અમે આ ક રઆન િમારા પર એટલા માટે 

નથી ઉિા્ ું કે િમે સુંકટમાું પડી જાવ. 

ا   لْنها مه هنْزه  لِتهْشقَٰ    الُْقْراَٰنه  عهلهْيكه  ا

3. આ િો િે દરેક લોકો માટે નતસિંહિ છે, જે 

(અલ્લાહથી) ડરે છે. 

ةً  اََِله   یَهْخَشَٰ   لَِمهْن  تهْذِكره

4. આ િો િે ઝાિ િરફથી ઉિારવામાું આવ્ ું 
છે, જેણે િરિીન ું અને બ લુંદ આકાશોન ું સર્જન 

ક્ ગ. 

لهقه  َمِمَهْن  تهَْنِیًْل  وَِٰت  اَْلهْرضه  خه مَٰ   وهالَسه
 الُْعلَٰ  

5. જે દયાળુ છે, અશગ પર લબરાજમાન છે.  ْحمَُٰن هلَره ْرِش  عهله  ا   اْستهوَٰی الْعه

6. જે કઈ આકાશોમાું છે અને જે કઈ િરિીમાું 
છે અને જે કઈ પણ િે બને્નની વચ્ચે છે અને 

જ કઈ િરિીની નીચે છે, િે બિી જ 

વસ્ત ઓનો માલલક છે. 

ا لهه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه ا اَْلهْرِض  ِف  وه مه  وه
ا بهیْنهُهمها مه ی  تهْحته  وه  الثَهرَٰ

7. જો િમે ઊંચા અવાજે વાિ કરો િો િે િો 
દરેક છૂપી પરુંત   િેના કરિા પણ ઝીણવટ 

વાિને પણ જાણ ેછે. 

اِْن  رْ  وه َهه   ِبالْقهْوِل  تهْجهه َره  یهْعلهُم  فهاِن  الَسِ
اهْخفَٰ   وه

8. અલ્લાહ તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, િેના 
દરેક નામ શે્રટઠ છે. 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا الُْحْسنَٰ  اَْلهْسمهٓاءُ  لههُ   ُهوه   اََِله  اِل
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9. અને શ ું િમારા સ િી મસૂાની ખબર પહોચી 
છે? 

ىكه  وهههْل  تَٰ ه ِدیُْث  ا  ُمْوسَٰ   حه

10. જ્યારે િેમણે આગ જોઇ િો પોિાના 
ઘરવાળાઓને કહ્ ું કે િમે થોડીક વાર ઊભા 
રહો, મને આગ દેખાઈ છે, શક્ય છે કે હ ું ત્યાુંથી 
કોઈ અંગારો િમારી પાસે લઈ આવ ું અથવા 
ત્યાું આગ પાસે મને કોઈ રસ્િો મળી જાય. 

اَٰ  اِذْ  ا َِلهْهِلهِ  فهقهاله  نهاًرا ره ْ   اْمكُثُْو  نهْسُت  اَِنِ  اَٰ
ْ   نهاًرا َلِ تِْيُكْم  لَهعه ا اَٰ هوْ  ِبقهبهس   َمِْنهه هِجُد  ا   عهله   ا
 ُهًدی  النَهارِ 

11. જ્યારે િેઓ ત્યાું પહોંચ્યા િો અવાજ 

કરવામાું આવયો કે, હ ેમસૂા ! 
ا فهلهمَها   ىهه هتَٰ  یَٰمُْوسَٰ   نُْوِدیه  ا

12. હ ું િારો પાલનહાર છું. િમે પોિાના 
પગરખાું ઉિારી દો. કારણકે િમે પતવત્ર 

“તવૂા” નામના મેદાનમાું છો. 

  ْ هنها اَِنِ بَُكه  ا نَهكه   نهْعلهْيكه    فهاْخلهعْ  ره  ِبالْوهادِ  اِ
ِس   ُطًوی   الْمُقهَده

13. અને મેં િમને (ન બ વવિ માટે) પસુંદ કરી 
લીિા, હવે જે વહી કરવામાું આવે િેને 

ધ્યાનથી સાુંભળો. 

هنها ا ُتكه  وه ْ  یُْوحَٰ  لِمها فهاْستهِمعْ  اْخَته

14. તન:શુંક હ ું જ અલ્લાહ છું, મારા તસવાય 

કોઈ બુંદગીને લાયક નથી. બસ ! મારી જ 

બુંદગી કરો અને મારી યાદ માટે નમાઝ 

પઢિા રહો. 

نَهِنْ   هنها اِ ُ  ا َٰهه  َله   اّلَلَٰ هنها اََِله   اِل   ْدِنْ   فهاْعبُ  ا
هقِِم  ا َٰوةه  وه ل  لِِذْكِرْی  الَصه

15. ખરેખર કયામિ જરૂર આવવાની છે, હ ું િે 

સમય છૂપાવીને રાખીશ, જેથી દરેક વયક્તિને 

પોિાની મહનેિનો બદલો આપવામાું આવે. 

ةه  اَِنه  اعه تِيهة   الَسه هادُ  اَٰ هك ا ا ی  اُْخِفْيهه  لُِتْجزَٰ
 تهْسعَٰ  ِبمها نهْفس    كَُلُ 
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16. હવે જો કોઈ કયામિના દદવસ પર 

ઈમાન નદહ લાવ, અને પોિાની 
મનેચ્છાઓની પાછળ લાગેલો હોય, િે િમને 

કયામિના (દદવસથી) ગાફેલ ન કરી દે, નદહ 

િો િમે પણ નટટ થઇ જશો. 

نَهكه  فهله  ا یهُصَده ْنهه ْن  عه ا یُْؤِمُن  ََله  مه  ِبهه
تَهبهعه  ا دَٰی  ههوَٰىهُ  وه ْ  فهَته

17. હ ેમસૂા ! િારા જમણા હાથમાું શ ું છે ? ا مه  یَٰمُْوسَٰ  ِبيهِمیِْنكه  تِلْكه  وه

18. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે આ મારી 
લાકડી છે. જેના પર હ ું ટેકો લઉ છું અને 

જેનાથી હ ું મારી બકરીઓ માટે પાુંદડા િોડ ું છું 
અને (િદ્ઉપરાુંિ) મારા માટે આમાું બીજા 

ઘણા ફાયદા છે. 

ایه    ِِهه  قهاله  تهوهَكهُؤا  عهصه ه ا ا هُهَشُ  عهلهْيهه ا ا وه  ِبهه
نهِمْ  عهلَٰ  ِله  غه ا وه اَِٰرُب  فِْيهه ی  مه  اُْخرَٰ

19. કહ્ ું હ ેમસૂા ! િેને (ઝમીન પર) નાખી દો.  ا قهاله هلِْقهه  یَٰمُْوسَٰ  ا

20. નાુંખિાની સાથે જ િે સાુંપ બની દોડવા 
લાગી. 

ا يَهة   ِِهه  فهاِذها فهاهلْقَٰىهه  تهْسعَٰ  حه

21. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે ડરશો નદહ 

અને િેને પકડી લો, અમે િેને િેની મળૂ 

ક્સ્થતિમાું ફરીવાર લાવી દઇશ ું. 

ْف  وهَله  ُخْذهها قهاله  ُنِعْيُدهها تهخه ا سه تههه  ِسْْیه
 اَْلُْولَٰ 

22. અને િારો હાથ પોિાની બગલમાું નાખ 

િો િે કોઈ િકલીફ વગર સફેદ પ્રકાતશિ 

થઇને નીકળશે.આ બીજો તનશાની છે. 

كه  وهاْضمُْم  نهاِحكه  اِلَٰ  یهده ٓاءه  تهْخُرْج  جه  بهْيضه
ْْیِ  ِمْن  یهةً  ُسْوٓء   غه ی   اَٰ  اُْخرَٰ

23. આ એટલા માટે કે અમે િમને અમારી 
મોટી મોટી તનશાનીઓ બિાવવા ઇચ્છીએ 

છીએ. 

یَِٰتنها ِمْن  لُِنِریهكه  ی   اَٰ  الُْكَْبَٰ
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24. હવે િમે દફરઔન પાસે જાઓ, િેણે ઘણો 
તવદ્રોહ ફેલાવી રાખ્યો છે. 

ْونه  اِلَٰ  اِذْههْب  نَهه   فِْرعه ن  اِ غَٰ  طه

25. મસૂાએ કહ્ ું હ ેમારા પાલનહાર ! માર ું 
હૃદય મારા માટે ખોલી નાુંખ. 

َبِ  قهاله  ْح  ره ْدِرْی   ِلْ  اْشره  صه

26. અને મારા કાયગને મારા માટે સરળ 

બનાવી દે. 

رْ  یهَسِ هْمِرْی   ِلْ   وه  ا

27. અને મારી જબાનની ગાુંઠ ખોલી નાુંખ.  ةً  وهاْحلُْل اِنْ   َمِْن  ُعْقده  لَِسه

28. જેથી લોકો મારી વાિ સારી રીિે સમજી 

શકે. 

 قهْوِلْ   یهْفقهُهْوا

29. અને મારા માટે મારા ખાનદાન માુંથી 
એક મદદગાર નક્કી કરી દે. 

ْل  ْ  وهاْجعه هْهِلْ   َمِْن  وهِزیًْرا َلِ  ا

30. એટલે કે મારા ભાઇ હારૂનને  ُرْونه هِخ   هَٰ  ا

31. ત ું િેના દ્વારા મારી કમર મજબિૂ કરી દે.  ْهْزِرْی   ِبه    اْشُدد  ا

32. અને િેને મારા કામ માટે ભાગીદાર 

બનાવ. 

هْشِرْكهُ  ا ْ   وه هْمِرْی   ِف  ا

33. જેથી અમે બને્ન વધ માું વધ  િારી િસ્બીહ 

પઢિા રહીએ. 

 ْ كه  كه حه بَِ ا   نُسه ِثْْیً  كه

34. અને વિારેમાું વિારે િને યાદ કરીએ.  كه نهْذُكره ا   وه ِثْْیً  كه

35. તન:શુંક ત ું અમને ખબૂ સારી રીિે જોનારો 
છે. 

نَهكه  ا  ِبنها ُكْنته  اِ  بهِصْْیً
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36. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું, મસૂા જે કઈ િે 

માગ્્ ું, િે િમને આપી દેવામાું આવ્ ું. 
 یَٰمُْوسَٰ  ُسْؤلهكه  اُْوتِْيته  قهْد  قهاله 

37. અમે િો િમારા પર આના કરિા પણ 

મોટો ઉપકાર કયો હિો. 
لهقهْد  نهنَها وه ةً  عهلهْيكه  مه َره ی   مه  اُْخرَٰ 

38. (િે સમય યાદ કરો) જ્યારે અમે િમારી 
માિાના દદલમાું િે તવચાર મકૂી દીિો, જેની 
વાિ હવે િમને વહી દ્વારા જણાવવામાું આવી 
રહી છે. 

یْنها   اِذْ  ا اَُمِكه  اِلَٰ   اهْوحه  یُْوحَٰ    مه

39. કે ત ું િે બાળક (મસૂા)ને પેટીમાું બુંિ કરી 
દદરયામાું છોડી દે, બસ ! દદરયો િેને દકનારા 
પર લાવી દેશે, જેને મારો અને મસૂાનો 
દ શ્મન લઇ લેશે અને (હ ેમસૂા !) િમારા પર 

મારા િરફથી ખાસ કૃપા કરવામાું આવી, 
જેથી િમારો ઉછેર મારી સામે કરવામાું આવે. 

هِن   الْيهَمِ  ِف  فهاقِْذفِْيهِ  الَتهابُْوِت  ِف  اقِْذفِْيهِ  ا
اِحِل  الْيهَمُ  فهلُْيلِْقهِ  ْ  عهُدَو   یهاُْخْذهُ  ِبالَسه   َلِ
هلْقهْيُت   لَهه     وهعهُدَو   ا بَهةً  عهلهْيكه  وه ۬   مهحه   ْ َنِ   َمِ

لُِتْصنهعه  ْيِنْ   عهلَٰ  وه  عه
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40. (યાદ કરો) જ્યારે કે િમારી બહને દકનારા 
પર િમારી સાથે સાથે ચાલી રહી હિી ૯અને 

જ્યારે દફરઓને પેટી ઉઠાવી લીિી) િો 
િેઓને કહવેા લાગી, શ ું હ ું િમને િેના તવશે 

જાણકારી આપ ું, જે આ બાળકનો ઉછેર સારી 
રીિે કરી શકશે? અને અમે િમને ફરી િમારી 
માિા પાસે પહોંચાડી દીિા, જેથી િેની આંખો 
ઠુંડી રહ ેઅને િે તનરાશ ન થાય અને િમે એક 

વયક્તિને મારી નાુંખ્યો હિો, િેનાથી પણ 

અમે િમને તનરાશ થવાથી બચાવી લીિા, 
અને અમે િમને ઘણી આઝમાયશથી પસાર 

કયાગ, પછી િમે કેટલાય વર્ગ સ િી “મદયન” 

શહરેના લોકો સાથે રહ્યા, પછી હ ેમસૂા 
!અલ્લાહની ઇચ્છા પ્રમાણે િમે અદહયા આવી 
ગયા. 

لَُُكْم  ههْل  فهتهُقْوُل  اُْخُتكه  تهمَِْشْ   اِذْ  هدُ  عهلَٰ  ا
ْن  ْعنَٰكه   یَهْكُفلُه     مه جه ْ  اَُمِكه  اِلَٰ   فهره  تهقهَره  كه

ا ۬   وهَله  عهیُْنهه نه     نهْفًسا وهقهتهلْته   تهْحزه
یْنَٰكه  َمِ  ِمنه  فهنهَجه فهتهنََٰكه  الْغه  فُُتْونًا  وه
ْ   ِسِنْيه  فهلهِبثْته  ههْ  ِف ۬   ِل ا ْدیهنه    ِجْئته  ثَُمه   مه
ر   عهلَٰ   یََٰمُْوسَٰ   قهده

41. અને મેં િમને ખાસ પોિાના માટે પસુંદ 

કરી લીિા. 
نهْعُتكه   لِنهْفِسْ   وهاْصطه

42. હવે િમે અને િમારો ભાઈ બને્ન મારી 
તનશાનીઓ લઇ જાવ. અને ખબરદાર મારા 
લઝકરમાું સ સ્િી ન કરશો. 

هنْته  اِذْههْب  اهُخْوكه  ا   ِفْ  تهِنيها وهَله  ِباَٰیَِٰتْ  وه
 ِذْكِرْی  

43. િમે બને્ન દફરઔન પાસે જાઓ, િેણે ઘણો 
તવદ્રોહ કયો છે. 

ْونه  اِلَٰ  اِذْههبها   نَهه   فِْرعه غَٰ ۬   اِ  طه

44. જ ઓ ! િેને નમ્રિાપવૂગક સમજાવો કે 

કદાચ િે સમજી જાય અથવા ડરી જાય. 

لَهه   لَهیًَِنا قهْوًَل  لهه   فهُقْوَله  َكهرُ  لَهعه هوْ  یهتهذه یهْخَشَٰ  ا
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45. બને્નએ કહ્ ું કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! 

અમને ભય છે કે ક્યાુંક દફરઔન અમારા પર 

કોઈ અત્યાચાર ન કરે, અથવા પોિાના 
તવદ્રોહમાું વિી ન જાય. 

بَهنها   قهاَله  اُف  اِنَهنها ره هْن  نهخه هوْ  عهلهیْنها   یَهْفُرطه  ا  ا
هْن   یَهْطغَٰ  ا

46. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે િમે ભયભીિ 

ન થાવ, હ ું િમારી સાથે છું અને હ ું સાુંભળી 
રહ્યો હશ ું અને જોઈ રહ્યો હશ ું. 

افها   َله  قهاله  ا   اِنَهِنْ  تهخه كُمه عه هْسمهعُ  مه ی  ا اهرَٰ  وه

47. િમે િેની પાસે જઇને કહો કે અમે િારા 
પાલનહારના પયગુંબરો છીએ, ત ું અમારી 
સાથે બની ઇસ્રાઇલને મોકલી દે, િેમની 
સજાને ટાળી દે, અમે િો િારી પાસે િારા 
પાલનહાર િરફથી તનશાની લઇને આવયા છે 

અને જે દહદાયિનો માગગ અપનાવી લેશે, 

સલામિી િેના જ માટે છે. 

هُ  ُسْوَله  اِنَها فهُقْوَله   فهاْتِيَٰ بَِكه  ره   فهاهْرِسْل  ره
نها عه ۬   بهِنْ   مه ٓاِءیْله   بُْهْم    َله وه   اِْسره َذِ  قهْد   ُتعه
بَِكه    َمِْن  ِباَٰیهة   ِجْئنَٰكه  َُٰم   َره ل ِن  عهلَٰ  وهالَسه   مه
تَهبهعه  ی  ا  الُْهدَٰ

48. અમારી િરફ વહી કરવામાું આવી છે કે 

જે વયક્તિ િેને જ ઠલાવશે અને િેનાથી મોઢ ું 
ફેરવશે િો િેના માટે અઝાબ છે. 

نَها هَنه  اِلهیْنها   اُْوِحه  قهْد  اِ ابه  ا ذه ْن  عهلَٰ  الْعه   مه
به  َذه َلَٰ  كه تهوه  وه

49. દફરઔને પ્રશ્ન કયો કે હ ેમસૂા ! િમારા 
બને્નન્નો પાલનહાર કોણ છે ? 

 یَٰمُْوسَٰ  َرهبَُُكمها فهمهْن  قهاله 

50. જવાબ આપ્યો કે અમારો પાલનહાર િે 

છે, જેણે દરેકને િેનો ખાસ ચહરેો આપ્યો. 
પછી િેને માગગદશગન આપી દીધ ું. 

بَُنها قهاله  ء   كَُله  اهْعٰطَٰ  الَهِذْی   ره ْ لْقهه   َشه  ثَُمه  خه
ی   ههدَٰ

51. િેણે કહ્ ું કે સાર ું, જણાવો કે આગળના 
લોકોની દશા કેવી છે ? 

 اَْلُْولَٰ  الُْقُرْوِن  بهاُل  فهمها قهاله 
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52. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે િેન ું જ્ઞાન મારા 
પાલનહારની પાસે દકિાબમાું છે. ન િો મારો 
પાલનહાર ચકૂ કરે છે અને ન િો િે ભલૂી 
જાય છે. 

ا قهاله  ْ  ِعْنده  عِلْمُهه َبِ ْ  یهِضَلُ  َله   ِكتَٰب     ِفْ  ره َبِ  ره
ؗ  وهَله   یهْنسه

53. િેણે જ િમારા માટે િરિીને પાથરણ ું 
બનાવ્ ું અને િેણે િેમાું ચાલવા માટે માગો 
બનાવયા અને આકાશ માુંથી પાણી પણ િે જ 

વરસાવે છે, પછી િે વરસાદના કારણે 
અલગ-અલગ પ્રકારની ઊપજો િે જ 

ઊપજાવે છે. 

له  الَهِذْی  عه لهكه  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه ْهًدا َوهسه   مه
ا لهُكْم  له  ُسُبًل  فِْيهه هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه ٓاًء    الَسه   مه

ا ْجنه هْزوهاًجا ِبه    فهاهْخره َتَٰ  نَهبهات   َمِْن  ا  شه

54. િમે પોિે ખાઓ અને પોિાના ઢોરોને 

પણ ચરાવો, કોઈ શુંકા નથી કે આમાું 
બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે ઘણી તનશાનીઓ છે. 

ْوا كُلُْوا كُْم    وهاْرعه امه هنْعه لِكه  ِفْ  اَِنه   ا َٰیَٰت   ذَٰ  َله
ُوِل  ن  ََلِ  النَُهَٰ

55. િે જ િરિી માુંથી અમે િમાર ું સર્જન ક્ ું 
અને િેમાું જ પાછા ફેરવીશ ું અને િેમાુંથી જ 

ફરીવાર િમને સૌને બહાર કાઢીશ ું. 

ا ُكْم  ِمْنهه لهْقنَٰ ا خه فِْيهه ا نُِعْيُدُكْم  وه ِمْنهه  وه
ةً  نُْخِرُجكُْم  ی  تهاره  اُْخرَٰ

56. અમે િેને અમારી દરેક તનશાનીઓ 

બિાવી, િો પણ િે જ ઠલાવિો રહ્યો અને 

ઇન્કાર જ કરિો રહ્યો. 

لهقهْد  یْنَٰهُ  وه هره یَِٰتنها ا ا اَٰ به   كُلَههه اهبَٰ  فهكهَذه  وه

57. મસૂાને કહવેા લાગ્યો , હ ેમસૂા ! શ ું ત ું 
મારી પાસે એટલા માટે આવયો છે કે પોિાના 
જાદ ના જોરથી અમારા શહરે માુંથી અમને 

બહાર કાઢી મકૂો ? 

هِجْئتهنها قهاله  نها ا هْرِضنها ِمْن  لُِتْخِرجه  ا
 یَٰمُْوسَٰ  ِبِسْحِركه 
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58. સાર ું, અમે પણ િારી તવર દ્ધ િેના જેવ ું જ 

જાદ  જરૂર લાવીશ ું, બસ ત ું અમારી અને િારી 
વચ્ચે (મ કાબલા માટે) ખ લ્લા મેદાનમાું એક 

સમય નક્કી કરી દે, જેનો ભુંગ ન િો િમે કરો 
અને ના િો અમે કરીએ. 

ْل  َمِثْلِه   ِبِسْحر   فهلهنهاْتِیهنَهكه   بهْينهنها  فهاْجعه
بهیْنهكه  ْوعًِدا وه هنْته  وهَله   نهْحُن  نُْخِلُفه   ََله  مه  ا
كهانًا  ُسًوی  مه

59. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે શણગાર અને 

જલસાનો દદવસ નક્કી છે અને એ કે લોકો 
સવાર માુંજ ભેગા થઇ જાય. 

ْوعُِدُكْم  قهاله  یْنهةِ  یهْوُم  مه هْن  الَزِ ا ره  وه  یَُْحشه
 ُضًح  النَهاُس 

60. બસ ! દફરઔન પાછો ફયો અને િેણે 
પોિાની ્ ક્તિઓ ભેગી કરી અને મ કાબલા 
માટે આવી ગયો. 

َلَٰ  ْوُن  فهتهوه مهعه  فِْرعه ه   فهجه  اهٰتَٰ  ثَُمه  كهْيده

61. િે સમયે મસૂાએ લોકોને કહ્ ું, િમારા પર 

અફસોસ ! અલ્લાહ િઆલા પર જૂઠાણ ું ન 

બાુંિો, નદહ િો િે િમને અઝાબ આપી, નટટ 

કરી દેશે, કારણકે જે વયક્તિ જૂઠાણ ું બાુંિે છે, 

િે ક્યારેય સફળ થિો નથી. 

یْلهُكْم  َمُْوسَٰ  لهُهْم  قهاله  ْوا َله  وه ُ  عهله  تهْفَته
 ِ ِذبًا اّلَلَٰ اب     فهیُْسِحتهُكْم  كه ذه قهْد   ِبعه ابه  وه   خه
ِن  ی  مه َٰ  افَْته

62. બસ ! આ તવશે લોકો અંદરોઅંદર 

ઝઘડવા લાગ્યા અને િીમેિીમે સલાહસચૂન 

કરવા લાગ્યા. 

ُعْو ا ُهْم  فهتهنهازه هْمره ْ  ا ُ وا بهْيٰنه َرُ اهسه   وه
 النَهْجوَٰی 

63. છેવટે લોકો કહવેા લાગ્યા કે આ બને્ન િો 
જાદ ગર છે અને િેમની ઇચ્છા એ છે કે 

પોિાના જાદ ના જોરથી િમને િમારા શહરે 

માુંથી કાઢી મકેૂ અને િમારા શે્રટઠ માગગને 

બરબાદ કરી દે. 

ىِن  اِْن  قهالُْو ا ِن له  هَٰذَٰ ِحرَٰ ِن  سَٰ هْن  یُِریْدَٰ   ا
كُْم  هْرِضكُْم  َمِْن  یَُْخِرجَٰ  ِبِسْحِرِهمها ا
یهْذههبها ِریْقهِتكُُم  وه  الْمُثْلَٰ  ِبطه
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64. એટલા માટે િમે િમારી દરેક ્ ક્તિ 

ભેગી કરો, અને સૌ એક બની મીકાબલો 
કરવા માટે આવો, અને સમજી લો કે જે આજે 

તવજય પામ્યો િે જ બાજી લઇ ગયો. 

ُكْم  فهاهْجِمُعْوا ا    اْئُتْوا ثَُمه  كهْيده َفً قهْد   صه   وه
هفْلهحه  ِن  الْيهْومه  ا  اْستهْعلَٰ  مه

65. મસૂાને કહવેા લાગ્યા કે, હ ેમસૂા ! િમે 

નાખો છો અથવા અમે પહલેા અમે નાખીએ? 

ا   یَٰمُْوسَٰ   قهالُْوا هْن  اَِمه ا   ُتلِْقه  ا اَِمه هْن  وه  نَهُكْونه  ا
هَوهله  ْن  ا هلْقَٰ  مه   ا

66. મસૂએ કહ્  કે િમે જ પહલેા નાુંખો, 
િેમના જાદ ના અસરથી એવ ું લાગત ું હત ું કે 

િેમની દોરીઓ અને લાકડીઓ દોડી રહી છે. 

هلُْقْوا    بهْل  قهاله  ْ  ِحبهالُُهْم  فهاِذها  ا ُ  وهِعِصهَْیُ
َيهُل  ا ِسْحِرِهْم  ِمْن  اِلهْيهِ  یُخه هنَههه  تهْسعَٰ  ا

67. આ જોઈ મસૂા મનમાું ને મનમાું ભયભીિ 

થયા. 
سه   َمُْوسَٰ   ِخْيفهةً  نهْفِسه   ِفْ  فهاهْوجه

68. અમે (વહી દ્વારા) િેમને કહ્ ું ભયભીિ ન 

થાઓ, િમે જ તવજય મેળવશો. 
ْف  َله  قُلْنها نَهكه  تهخه هنْته  اِ  اَْلهْعلَٰ  ا

69. અને જે િમારા જમણા હાથમાું જે છે, િેને 

નાુંખી દો, કે િેમની દરેક કારીગરીને ગળી 
જાય. િેઓએ જે કુંઇ પણ બનાવ્ ું છે આ િો 
ફતિ જાદ ગરોની ્ ક્તિઓ છે અને જાદ ગરો 
ગમે ત્યાુંથી આવે, સફળ નથી થિા. 

هلِْق  ا ا وه ا تهلْقهْف  یهِمیِْنكه  ِفْ  مه نهُعْوا    مه   اِنَهمها  صه
نهُعْوا ْيُد  صه ِحر     كه اِحرُ  یُْفِلُح  وهَله   سَٰ  الَسه
ْيُث   اهٰتَٰ  حه

70. આ જોઈ દરેક જાદ ગરો તસજદામાું પડી 
ગયા અને પોકારવા લાગ્યા કે અમે િો હારૂન 

અને મસૂાના પાલનહાર પર ઈમાન લાવયા. 

ةُ  فهاُلِْقه  ره حه ًدا الَسه ا ُسَجه نَها قهالُْو  مه َبِ  اَٰ   ِبره
ُرْونه  ُمْوسَٰ  هَٰ  وه
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71. દફરઔન કહવેા લાગ્યો કે શ ું મારી 
પરવાનગી પહલેા જ િમે િેના પર ઈમાન 

લઇ આવયા ? તન:શુંક આ જ િમારો વડીલ છે 

જેણે િમને જાદ  તશખવાડ્ ું છે. (સાુંભળો) હ ું 
િમારા હાથ-પગ તવર દ્ધ દદશામાું કપાવી 
િમને સૌને ખજૂરની ડાળીઓ પર ઊંિા 
લટકાવી દઇશ અને િમે સુંપણૂગ રીિે જાણી 
લેશો કે અમારા માુંથી કોની સજા વિારે 

સખિ અને લાુંબા સમય સ િી દ :ખ 

પહોચાડવાવાળી છે. 

نُْتْم  قهاله  مه هْن  قهْبله  لهه   اَٰ ذهنه  ا نَهه    لهُكْم     اَٰ  اِ
ُكُم  ْحره    عهلَهمهكُُم  الَهِذْی  لهكهِبْْیُ   الَسِ
َنه  عه ُقهَطِ هیِْدیهُكْم  فهله هْرُجلهُكْم  ا ا  َمِْن  وه
ف   لَِبهنَهُكْم  ِخله ُصه   النَهْخِل ؗ  ُجُذْوِع  ِفْ  وهَله

لهتهْعلهمَُنه  هیَُنها   وه َدُ  ا هشه هبْقَٰ  ا ابًا َوها  عهذه

72. જાદ ગરોએ જવાબ આપ્યો કે જે ઝાિે 

અમને પેદા કયાગ છે અને જે કઈ અમારી પાસે 

સ્પટટ પ રાવા આવી ચ ક્યા છે, અમે િને િેના 
પર ક્યારેય પ્રાથતમકિા નદહ આપીએ, હવે જે 

કઈ કરવા ઈચ્છિો હોય ત ું કરી લે, ત ું જે કઈ 

અમને સજા આપીશ િે ફતિ આ દ તનયાના 
જીવન સ િી જ સીતમિ હશે. 

كه  لهْن  قهالُْوا ا عهلَٰ  نَُْؤثِره نها مه ٓاءه  ِمنه  جه
ِت  الَهِذْی  الْبهیَِنَٰ نها وه ره ا   فهاقِْض  فهطه هنْته  مه   ا
نَهمها  قهاض     ِذهِ  تهْقِضْ  اِ وةه  هَٰ يَٰ ا   الْحه نْيه  الَدُ

73. અમે પોિાના પાલનહાર પર ઈમાન 

લાવી ચ ક્યા છે, જેથી િે અમારી ભલૂોને માફ 

કરી દે, અને જાદ ગરી (નો પાપ) જેના માટે િે 

અમને ઉભાયાગ છે. અલ્લાહ જ શે્રટઠ અને 

હુંમેશા રહવેાવાળો છે. 

نَها   نَها اِ مه بَِنها اَٰ یَٰنها لهنها لِيهْغِفره  ِبره طَٰ ا   خه مه   وه
ْهتهنها ْكره ه ْحِر    ِمنه  عهلهْيهِ  ا ُ   الَسِ ْْی   وهاّلَلَٰ خه
هبْقَٰ   َوها

74. વાિ એવી છે કે જે પણ પાપી બની 
પોિાના પાલનહાર પાસે આવશે, િેના માટે 

જહન્નમ છે, જ્યાું ન િો િે મતૃ્્  પામશે અને ન 

િો જીતવિ રહશેે. 

نَهه   ْن  اِ بَهه   یَهاِْت  مه نَهمه    لهه   فهاَِنه  ُمْجِرًما ره هه   جه
ا یهمُْوُت  َله   یهْحیَٰ  وهَله  فِْيهه
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75. અને જે પણ િેની પાસે ઈમાનની 
ક્સ્થતિમાું આવશે અને િેણે સત્કાયો કયાગ હશે, 

િેના માટે ઉચ્ચ અને પ્રતિષ્ટઠિ દરજ્જા છે. 

ْن  مه ِمله  قهْد  ُمْؤِمًنا یَهاْتِه   وه ِت  عه لِحَٰ  الَصَٰ
َٰٓى ِكه  ُت  لهُهُم  فهاُول رهجَٰ  الُْعلَٰ   الَده

76. હુંમેશાવાળી જન્નિો, જેની નીચે નહરેો 
વહી રહી છે, જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. આ જ 

ઇનામ (બલક્ષસ) છે િે દરેક વયક્તિ માટે, જે 

(ગ નાહોથી) પાક હશે. 

نََُٰت  ا ِمْن  تهْجِرْی  عهْدن   جه رُ  تهْحِتهه  اَْلهنْهَٰ
لِِدیْنه  ا    خَٰ لِكه   فِْيهه ُؤا وهذَٰ ٓ زَٰ ْن  جه ن  مه َكَٰ  تهزه

77. અને અમે મસૂા િરફ વહી કરી કે િમે 

રાિના સમયે મારા બુંદાઓને લઇને નીકળી 
જાવ અને િેમના માટે દદરયામાું સકૂો માગગ 
બનાવ, પછી િમને કોઈનાથી પકડાઇ 

જવાનો ન ભય હશે, ન ડર. 

لهقهْد  یْنها   وه ۬   اِلَٰ  اهْوحه هْن   ُمْوسَٰ     ِبِعبهاِدْی  اهْسرِ  ا
ِریًْقا لهُهْم  فهاْضِرْب   ََله   یهبهًسا    الْبهْحرِ  ِف  طه
ُف  كًا تهخَٰ  تهْخَشَٰ  وهَله  دهره

78. દફરઔને પોિાના લશ્કર સાથે િેમનો 
પીછો કયો, પછી િો દદરયો િે સૌના પર 

છવાઇ ગયો, જેવો છવાઇ જવાનો હિો. 

ُهْم  ْوُن  فهاهتْبهعه ْ  ِبُجُنْوِده   فِْرعه ُ  َمِنه   فهغهِشهْیه
ا الْيهَمِ  ْ   مه ُ  غهِشهْیه

79. દફરઔને પોિાની કોમને ગ મરાહ જ કયાગ 
અને સત્ય માગગ ન બિાવયો. 

َله  اهضه ْوُن  وه ه  قه  فِْرعه ا ْومه مه ی  وه  ههدَٰ

80. હ ેબની ઇસ્રાઇલના! જ ઓ, અમે િમને 

િમારા દ શ્મનોથી છટકારો આપ્યો અને તરૂ 

નામના પવગિની જમણી બાજ  (કીિાબા 
આપવાન ું) વચન આપ્્ ું. અને િમારા માટે 

“મન ્અને સલ્વા” ઉિા્ ું. 

ٓاِءیْله  یَٰبهِنْ   ُكْم  قهْد  اِْسره یْنَٰ هنْجه   َمِْن  ا
ُكْم  عهُدَوُِكْم  عهْدنَٰ وَٰ انِبه  وه وْرِ  جه   اَْلهیْمهنه  الَطُ
لْنها نهَزه لْوَٰی  الْمهَنه  عهلهْيُكُم  وه  وهالَسه
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81. (અને કહ્ ું કે) િમે અમારી આપેલી પતવત્ર 

રોજી ખાઓ અને િે ખાઈ તવદ્રોહ ન ફેલાવો, 
નદહિર િમારા પર મારો ગ સ્સો ઊિરશે. 

અને જેના પર મારો ગ સ્સો ઊિરી જાય, િે 

ખરેખર નટટ થઇને જ રહશેે. 

ِت  ِمْن  كُلُْوا یَِبَٰ ا طه ُكْم  مه زهقْنَٰ ْوا وهَله  ره   تهْطغه
ِبْ    عهلهْيُكْم  فهيهِحَله  فِْيهِ  ضه ْن   غه مه  یَهْحِلْل  وه
ِبْ  عهلهْيهِ  ضه  ههوَٰی فهقهْد  غه

82. હાું ! જે વયક્તિ િૌબા કરી લે અને ઈમાન 

લાવે અને સારા અમલ કરે, અને સત્ય માગગ 
પર જ રહશેે, િો ખરેખર હ ું િેને માફ 

કરવાવાળો છું. 

 ْ اَِنِ َفهار   وه مهنه  تهابه  لَِمهْن  لهغه اَٰ ِمله  وه الًِحا وهعه   صه
ی ثَُمه   اْهتهدَٰ

83. અને હ ેમસૂા ! અદહયાું િમને પોિાની 
કોમ પાસેથી કેવી વસ્ત  ઝડપથી લઇ આવી ? 

ا   مه لهكه  وه هْعجه ْن  ا  یَٰمُْوسَٰ  قهْوِمكه  عه

84. મસૂાએ કહ્ ું, િે લોકો મારી પાછળ જ 

આવી રહ્યા છે, અને મેં િારી પાસે આવવા 
માટે એટલે ઉિાવળ કરી કે ત ું મારાથી ખ શ 

થઇ જાવ. 

ءِ  ُهْم  قهاله  لَٰ   اُواَله هِرْی  عه ث ه ِجلُْت  ا  اِلهْيكه  وهعه
َبِ  ْضَٰ  ره  لَِته

85. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું, અમે િારી 
કોમને િારી પાછળ આઝમાયશમાું નાુંખી 
દીિી અને િે લોકોને “સામરી” એ ગ મરાહ 

કરી દીિા. 

َها قهاله  ْ  قهْومهكه  فهتهنَها  قهْد  فهاِن  بهْعِدكه  ِمنٌۢ
لَهُهُم  اهضه اِمِرَیُ  وه  الَسه
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86. બસ ! મસૂા સખિ ગ સ્સે થઇ, દ :ખી થઇ 

પોિાની કોમ પાસે પાછા ફયાગ અને કહવેા 
લાગ્યા કે હ ેમારી કોમના લોકો ! શ ું િમારા 
પાલાનહારે િમને સાર ું વચન નહત ું આપ્્ ું? 

શ ું આ સમયગાળો િમને લાુંબો લાગ્યો ? 

પરુંત   િમારી ઇચ્છા હિી કે િમારા પર 

િમારો પાલનહાર ગ સ્સે થાય, કે િમે મારા 
વચનનો ભુંગ કયો. 

عه  جه ْضبهانه  قهْوِمه   اِلَٰ  ُمْوسَٰ   فهره ۬   غه هِسًفا     ا
هلهْم  یَٰقهْوِم  قهاله  بَُكُ  یهِعْدُكْم  ا  وهعًْدا ْم ره

  ۬ ًنا   سه اله   حه هفهطه ْهُد  عهلهْيُكُم  ا هْم  الْعه دْتَُْم  ا هره  ا
هْن  ب   عهلهْيُكْم  یَهِحَله  ا بَُِكْم  َمِْن  غهضه   َره

ْوعِِدْی  فهاهْخلهْفُتْم   َمه

87. િે લોકોએ કહવેા લાગ્યા, અમે પોિાના 
અતિકારથી િમારી સાથે વચન ભુંગ નથી 
ક્ ું, પરુંત   અમે જે ઘરેણાું ઉઠાવયા હિા, િેને 

અમે (આગમાું) નાુંખી દીિા અને આવી રીિે 

સામરીએ પણ (આગમાું) નાુંખી દીિા. 

ا   قهالُْوا هْخلهْفنها مه كه  ا ْوعِده َِٰكنَها ِبمهلِْكنها مه ل   وه
اًرا ُحمَِلْنها   هْوزه ا الْقهْوِم  ِزیْنهةِ  َمِْن  ا هه فْنَٰ  فهقهذه
لِكه  هلْقه  فهكهذَٰ اِمِرَیُ   ا  الَسه

88. પછી િેણે (ઓગાળેલા સોના વડે) એક 

વાછરડ ું બનાવ્ ું એટલે કે વાછરડા જેવ ું શરીર 

બનાવી લીધ ું, જેમાુંથી વાછરડા જેવો અવાજ 

નીકળિો હિો, પછી કહવેા લાગ્યા કે આ 

િમારો અને મસૂાનો પાલનહાર છે, પરુંત   
મસૂા ભલૂી ગયો છે. (જે તરૂ પર ચાલ્યા 
ગયા). 

جه  ًدا ِعْجًل  لهُهْم  فهاهْخره سه  ار  ُخوه  لَهه   جه
الُْوا ا   فهقه ذه َُٰهكُْم  هَٰ َٰهُ  اِل اِل  فهنهِسه   ُمْوسَٰ  وه

89. શ ું આ લોકો જોિા નથી કે િે િો િમારી 
વાિનો જવાબ પણ નથી આપિો અને ન િો 
િમારા ફાયદા અને ન કસાનનો કઈ પણ 

અતિકાર િરાવે છે. 

هفهله  ْونه  ا هََله  یهره ْ  یهْرِجعُ  ا ۬   اِلههْْیِ   وهَله   قهْوًَل  
ًرا َوهَله  لهُهْم  یهمِْلُك   نهْفًعان  ضه
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90. અને હારૂનએ આ પહલેા જ િેમને કહી 
દીધ ું હત ું, હ ેમારી કોમના લોકો ! આ વાછરડા 
દ્વારા િમારી કસોટી કરવામાું આવી છે, 

િમારો સાચો પાલનહાર િો અલ્લાહ, 

રહમાન જ છે. બસ ! િમે સૌ માર ું અન સરણ 

કરો અને મારી વાિ માનો. 

لهقهْد  ُرْوُن  لهُهْم  قهاله  وه   یَٰقهْوِم  قهْبُل   ِمْن  هَٰ
نَهمها اَِنه   ِبه     فُِتنُْتْم  اِ بَهُكُم  وه ْحمَُٰن  ره   الَره

ا فهاتَهِبُعْوِنْ  هِطْيُعْو  ا هْمِرْی  وه  ا

91. િે લોકોએ જવાબ આપ્યો કે જ્યાું સ િી 
મસૂા અમારી પાસે પાછા ન આવી જાય, ત્યાું 
સ િી અમે આની પજૂાપાઠ કરિા રહીશ ું. 

حه  لهْن  قهالُْوا ِكِفْيه  عهلهْيهِ  نَهَْبه َتَٰ  عَٰ  یهْرِجعه  حه
 ُمْوسَٰ  اِلهیْنها

92. (જ્યારે મસૂા પાછા આવયા િો હારૂનને 

કહ્ ું) હ ેહારૂન ! જ્યારે િમે આ લોકોને 

ગ મરાહ થિા જોઈ રહ્યા હિા, િો િેમની 
(ઈસ્લાહ માટે) િમને કઈ વસ્ત એ રોકી 
રાખ્યા? 

ُرْوُن  قهاله  ا یَٰهَٰ نهعهكه  مه ْ  اِذْ  مه ُ اهیهَْته ا   ره لَُْو   ضه

93. કે ત ું મારી પાછળ ન આવયો, શ ું િેં પણ 

મારા આદેશને ન માન્યો ? 

هََله  ِن    ا ْيته   تهتَهِبعه هفهعهصه هْمِرْی  ا  ا

94. હારૂનએ કહ્ ું, હ ેમારા ભાઇ ! મારી દાઢી 
અને માથાના વાળ ન પકડો, મને િો ફતિ એ 

તવચાર આવયો ક્યાુંક િમે એવ ું કહશેો કે િેં 
બની ઇસ્રાઇલના વચ્ચે તવવાદ કરી દીિો. 
અને મારા આદેશની રાહ ન જોઇ. 

اِْسْ    وهَله  ِبلِْحيهِتْ  تهاُْخذْ  َله  یهْبنهُؤَمه  قهاله   ِبره
 ْ ِشْيُت  اَِنِ هْن  خه قْته  تهُقْوله  ا   بهِنْ   بهْيه  فهَره

ٓاِءیْله  لهْم  اِْسره  قهْوِلْ  تهْرقُْب  وه

95. મસૂાએ (સામરી િરફ ફરી) પ છ્ ું, સામરી 
! િારી શ ું ક્સ્થતિ છે ? 

ْطُبكه  فهمها قهاله  اِمِرَیُ  خه  یَٰسه
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96. સમારીએ જવાબ આપ્યો કે મેં િે વસ્ત  
જોઇ જેને બીજાએ ન જોઇ. િો મેં રસલૂની 
નીચેથી એક મ ઠ્ઠી ભરી લીિી, િેને િેની અંદર 

નાુંખી દીિી, આવી જ રીિે મારા મનમાું આ 

વાિ સત્ય લાગી. 

 فهقهبهْضُت  ِبه   یهْبُصُرْوا لهْم  ِبمها بهُصْرُت  قهاله 
ةً  هرِ  َمِْن  قهْبضه ث ه ُسْوِل  ا ا الَره   فهنهبهْذُتهه
لِكه  َوهلهْت  وهكهذَٰ  نهْفِسْ  ِلْ  سه

97. મસૂાએ કહ્ ું કે સાર ું જા દ તનયાના 
જીવનમાું િારી સજા એ જ છે કે ત ું (બીજાને) 

કહિેો રહીશ કે મને અડશો નહીં અને િારા 
માટે એક અઝાબનો સમય છે, જે િારાથી દૂર 

થઇ શકિો નથી, અને ત ું જો પોિાના િે 

(જ ઠા) મઅબદૂને, જેના પર ત ું અડગ રહ્યો 
હિો, અમે િેને બાળી નાખીશ ું અને (િેની 
રાખ)નો ભકૂો કરી, દદરયામાું નાખી દઈશ ું, 

وةِ  ِف  لهكه  فهاَِنه  فهاذْههْب  قهاله  يَٰ هْن  الْحه   تهُقْوله  ا
اسه  َله  اَِنه  ِمسه ْوعًِدا لهكه  وه   ُتْخلهفهه     لَهْن   مه

نُْظرْ  َِٰهكه  اِلَٰ   وها لْته  الَهِذْی  اِل ِكًفا    عهلهْيهِ  ظه  عها
قهنَهه   َرِ نهْسًفا  الْيهَمِ  ِف  لهنهنِْسفهنَهه   ثَُمه  لهُنحه

 

98. િમારો ઇલાહ િો ફતિ િે જ અલ્લાહ છે, 

જેનાું તસવાય કોઈ મઅબદૂ નથી, િેન ું જ્ઞાન 

દરેક વસ્ત  પર ફેલાયેલ ું છે. 

نَهمها   َُٰهكُُم  اِ ُ  اِل َٰهه  َله   الَهِذْی  اّلَلَٰ ِسعه   ُهوه   اََِله  اِل   وه
ء   كَُله  ْ  عِلْمًا  َشه

99. (હ ેનબી ! ) આવી જ રીિે અમે િમારી 
સમક્ષ પહલેા થઇ ગયેલા દકસ્સાઓન ું વણગન 

કરીએ છીએ અને તન:શુંક અમે િમને પોિાની 
પાસેથી લઝકર (ક રઆન) આપ્્ ું છે. 

لِكه  هنٌْۢبهٓاءِ  ِمْن  عهلهْيكه  نهُقَصُ  كهذَٰ ا ا  قهْد  مه
بهقه    قهْد   سه تهیْنَٰكه  وه  ِذْكًرا ۬   لَهُدنَها  ِمْن  اَٰ

100. જે વયક્તિ િેનાથી મોઢ ું ફેરવશે, િે 

ખરેખર કયામિના દદવસે પોિાનાું ગ નાહનો 
ભાર ઉઠાવશે. 

ْن  ْنهُ  اهْعرهضه  مه َهه   عه  یهْومه  یهْحِمُل  فهاِن
مهةِ   وِْزًرا   الِْقيَٰ

101. િેઓ હમેશા િે જ ક્સ્થતિમાું રહશેે, અને 

કયામિના દદવસે આવો ભાર ઉઠાવવો ખબૂ 

જ ખરાબ ગણાશે. 

لِِدیْنه  ٓاءه   فِْيِه    خَٰ مهةِ  یهْومه  لهُهْم  وهسه   الِْقيَٰ
 ِحمًْل  
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102. જે દદવસે સરૂ ફુંકવામાું આવશે અમે િે 

દદવસે પાપીઓને ભેગા કરીશ ું, અમે િે દદવસે 

(ભય ના કારણે) ભરૂી અને પીળી આંખો સાથે 

લાવીશ ું. 

وْرِ  ِف  یُْنفهُخ  یَهْومه    الْمُْجِرِمْيه  وهنهْحُشرُ  الَصُ
ذ   ى ِ  ُزْرقًا ۬   یهْومه

103. િેઓ અંદરોઅંદર િીરેિીરે વાિ કરી 
રહ્યા હશે કે અમે િો દ તનયામાું ફતિ દસ 

દદવસ જ રહ્યા. 

افهُتْونه  ْ  یَهتهخه ُ ْشًرا   اََِله  لَهِبْثُتْم   اِْن  بهْيٰنه عه
 

104. જે કુંઇ િેઓ કહી રહ્યા છે, િેની 
સત્યિાને અમે જાણીએ છીએ. િે લોકો કરિા 
વિારે સત્ય માગગવાળો કહી રહ્યો હશે કે િમે 

િો ફતિ એક જ દદવસ રહ્યા. 

هعْلهُم  نهْحُن  هْمثه  یهُقْوُل  اِذْ  یهُقْولُْونه  ِبمها ا  لُُهْم ا
ِریْقهةً   یهْوًمان  اََِله  لَهِبْثُتْم  اِْن  طه

105. િે િમને પવગિો તવશે સવાલ કરે છે, 

(કયામિનાું દદવસે િેમન ું શ ું થવાન ું છે?) િો 
િમે કહી દો કે િેમને મારો પાલનહાર કણ 

બનાવી ઉડાવી દેશે. 

یهْسـ هلُْونهكه  ِن  وه ا فهُقْل  الِْجبهاِل  عه  یهنِْسُفهه
 ْ َبِ  نهْسًفا   ره

106. અને િરિીને સપાટ મેદાન કરી દેશે. ُرهها ًفا   قهاعًا فهيهذه ْفصه  صه

107. જેમાું ન િો િમે કોઈ ઊંચ નીચ જોશો 
અને ન િો ખાડા. 

ی ََله  ا تهرَٰ هْمًتا   ِعوهًجا َوهَله   فِْيهه  ا

108. િે દદવસે દરેક લોકો પોકારવાવાળાની 
પાછળ ચાલ્યા આવશે, કોઈ િેમનાું તવર દ્ધ 

જઈ નદહ શકે, અને અલ્લ્લાહ સમક્ષ દરેકનો 
અવાજ નીચો થઇ જશે.િમને બણબણાટ 

તસવાય કુંઇ પણ નહીં સુંભળાય. 

ذ   ى ِ اِعه  یَهتَهِبُعْونه  یهْومه   لهه     ِعوهجه  َله  الَده
ِت  عه ْحمَِٰن  اَْلهْصوهاُت  وهخهشه  تهْسمهعُ  فهله  لِلَره

 ههمًْسا  اََِله 
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109. િે દદવસે ભલામણ કુંઇ કામ નહીં આવે, 

પરુંત   જેને રહમાન (અલ્લાહ) પરવાનગી 
આપે અને િેની વાિને પસુંદ કરે. 

ذ   ى ِ ةُ  تهْنفهعُ  ََله  یهْومه فهاعه ْن  اََِله  الَشه  لههُ   اهِذنه  مه
ْحمَُٰن  ِضه  الَره  قهْوًَل   لهه   وهره

110. જે કુંઇ િેમની આગળ-પાછળ છે િેને 

અલ્લાહ જ જાણ ેછે, સર્જનોન ું જ્ઞાન િેનાથી 
ઉચ્ચ નથી હોઈ શકત ું. 

ا یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا ا مه لْفهُهْم  وه  وهَله  خه
 عِلْمًا  ِبه   یُِحْيُطْونه 

111. દરેક ચહરેા, િે જીતવિ અને બાકી 
રહનેાર, વયવસ્થાપક અલ્લાહની સમક્ષ 

સુંપણૂગ આજીજી સાથે ઝૂકેલા હશે, તન:શુંક િે 

બરબાદ થઇ ગયો જેણે ઝલ્મ કયો. 

نهِت  َِ لِ  الُْوُجْوهُ  وهعه َيُْوِم    لْحه قهْد   الْقه ابه  وه  خه
ْن  مهله  مه  ُظلْمًا  حه

112. અને જે વયક્તિ સત્કાયગ કરશે અને સાથે 

સાથે ઈમાન પણ િરાવિો હશે, િો િેને ન િો 
અન્યાય થવાનો ભય હશે અને ન િો િેનો 
અતિકાર છીનવાઇ જવાનો. 

ْن  مه ِت  ِمنه  یَهْعمهْل  وه لِحَٰ   فهله   وهُهوهُمْؤِمن   الَصَٰ
ُف   ههْضمًا  ُظلْمًا َوهَله  یهخَٰ

113. એવી જ રીિે અમે િમારા પર અરબી 
ભાર્ામાું ક રઆન ઉિા્ ું અને અલગ અલગ 

રીિે ચેિવણી આપી,, જેથી લોકો ડરવા 
લાગ.ે અથવા િેઓ કઈક નસીહિ પ્રાપ્િ 

કરવાની ઈચ્છા જાગિૃ થાય. 

لِكه  لْنَٰهُ  وهكهذَٰ هنْزه نًا ا ِبًيا قُْراَٰ ره فْنها عه َره  َوهصه
لَهُهْم  الْوهِعْيدِ  ِمنه  فِْيهِ  هوْ  یهَتهُقْونه  لهعه   ا

 ِذْكًرا  لهُهْم  یُْحِدُث 

114. બસ ! અલ્લાહ, પ્રતિષ્ટઠિ, ઉચ્ચ અને 

સાચો બાદશાહ છે. િમે ક રઆનની વહી 
સપણૂગ ઉિાયાગ પહલેા જ િેને પઢવા માટે 

ઉિાવળ ન કરશો, અને આ દ આ કરિા રહો 
કે હ ેમારા પાલનહાર ! ત ું મારા ઇલ્મમાું 
વિારો કર. 

له  ُ  فهتهعَٰ َقُ    الْمهِلُك  اّلَلَٰ ْل  وهَله   الْحه  تهْعجه
ِن  هْن  قهْبِل  ِمْن  ِبالُْقْراَٰ  وهْحُيه  ؗ  اِلهْيكه  یَُْقضَٰ   ا
َبِ  وهقُْل   عِلْمًا  ِزدِْنْ  َره
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115. અમે આદમ પાસેથી એક વચન લીધ ું 
હત ું પરુંત   િે ભલૂી ગયા અને અમે િેમનામાું 
કોઈ મજબિૂાઇ ન જોઇ. 

لهقهْد  ِهْدنها   وه دهمه  اِلَٰ   عه   فهنهِسه  قهْبُل  ِمْن  اَٰ
لهْم  ْزًمان  لهه   نهِجْد  وه  عه

116. અને જ્યારે અમે ફદરશ્િાઓને કહ્ ું, કે 

આદમને તસજદો કરો િો ઇલલીસ તસવાય 

સૌએ કયો, િેણે સ્પટટ ઇન્કાર કરી દીિો. 

اِذْ  كه  قُلْنها وه َٰٓى ِ   َِلَٰدهمه  اْسُجُدْوا ةِ لِلْمهل
ا ُدْو  جه  اهبَٰ   اِبِْلیْسه    اََِله   فهسه

117. િો અમે આદમને કહ્ ું કે હ ેઆદમ ! આ 

િારો અને િમારી પત્નીનો શત્ર  છે, એવ ું ન 

થાય કે િે િમને બને્નને જન્નિ માુંથી કઢાવી 
દે, કે જેથી િમે મ સીબિમાું પડી જાવ. 

ا اَِنه  یَٰ اَٰدهُم  فهُقلْنها ذه ْوِجكه  لَهكه  عهُدَو   هَٰ لِزه  وه
نَهُكمها فهله  نَهةِ  ِمنه  یُْخِرجه  فهتهْشقَٰ  الْجه

118. અહીંયા િો િમને એવો આરામ છે કે ન 

િો િમે ભખૂ્યાું છો અને ન િો તનવગસ્ત્ર. 

هََله  لهكه  اَِنه  ا تهُجْوعه  ا ی   وهَله  فِْيهه  تهْعرَٰ

119. અને ન િો િમે િરસ્યા છો અને ન 

િડકાના કારણે િમને િકલીફ પહોંચે છે. 

هنَهكه  ا ا تهْظمهُؤا َله  وه  تهْضحَٰ  وهَله  فِْيهه

120. પરુંત   શેિાને િેમના હૃદયમાું વસ્વસો 
નાખ્યો અને કહ્ ું, આદમ ! શ ું હ ું િમને િે વકૃ્ષ 

તવશે ન જણાવ ું જેનાથી હુંમેશા બાકી 
રહવેાવાળુું જીવન અને હુંમેશાની હ ક મિ 

નસીબ થશે? 

ُن  اِلهْيهِ  فهوهْسوهسه  ْيطَٰ   ههْل  یَٰ اَٰدهُم  قهاله   الَشه
لَُكه  هدُ ةِ  عهلَٰ  ا ره جه ُملْك   الُْخلْدِ  شه یهْبلَٰ  ََله  وه

 

121. છેવટે િે બને્નએ િે વકૃ્ષન ું ફળ ખાઇ 

લીધ ું, બસ ! બને્નના ગ પ્િાુંગ ખ લ્લા થઇ ગયા 
િો િેઓ જન્નિના પાુંદડાથી િેને ઢાુંકવા 
લાગ્યા. આદમએ પોિાના પાલનહારની 
અવજ્ઞા કરી, બસ ! િેઓ ભટકી ગયા. 

هله  ا فهاهك ْت  ِمْنهه ا فهبهده تُُهمها لهُهمه ْواَٰ ِفقها سه  وهطه
ِن  ِق  ِمْن  عهلهْيِهمها یهْخِصفَٰ نَهِة ؗ  َوهره   وهعهصَٰ    الْجه

دهُم  بَهه   اَٰ وَٰی    ره  فهغه
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122. પછી િેના પાલનહારે િેમને પસુંદ કરી 
લીિા, િેમની િૌબા કબલૂ કરી અને િેમને 

દહદાયિ આપી. 

هُ  ثَُمه  بَُه   اْجتهبَٰ ی  عهلهْيهِ  فهتهابه  ره  وهههدَٰ

123. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે િમે બને્ન 

(અથાગિ ઇન્સાન અને શેિાન) અહીંયાથી 
ઊિરી જાવ, િમે એકબીજાના દ શ્મન છો, 
હવે િમારી પાસે ક્યારેય મારા િરફથી 
માગગદશગન આવે િો, જે મારા માગગદશગનન ું 
અન સરણ કરશે િો િે ન િો ગ મરાહ થશે 

અને ન િો િેને િકલીફ ઉઠવવી પડશે. 

ا قهاله  ا اْهِبطه ِمْيًعٌۢا ِمْنهه  لِبهْعض   بهْعُضكُْم  جه
ا  عهُدَو     ْ  یهاْتِیهنَهُكْم  فهاَِمه ۬   َمَِنِ  فهمهِن   ُهًدی  
تَهبهعه  ایه  ا  یهْشقَٰ  وهَله  یهِضَلُ  فهله  ُهده

124. અને જે મારી યાદથી મોઢ ું ફેરવશે િેન ું 
જીવન િુંગીમાું રહશેે. અને કયામિના દદવસે 

અમે િેને આંિળો કરી ઉઠાવીશ ું. 

ْن  مه ْن  اهْعرهضه  وه ةً  لهه   فهاَِنه  ِذْكِرْی  عه ِعْيشه   مه
ْنكًا نهْحُشُره   ضه مهةِ  یهْومه  وه  اهْعمَٰ  الِْقيَٰ

125. િે કહશેે, હ ેમારા પાલનહાર ! િે મને 

આંિળો કરી કેમ ઉઠાવયો, જો કે હ ું (દ તનયામાું) 
સ્પટટ જોિો હિો. 

َبِ  قهاله  ْرتهِنْ   لِمه  ره شه قهْد  اهْعمَٰ  حه  ُكْنُت  وه
ا   بهِصْْیً

126. અલ્લાહ િઆલા કહશેે, જેવી રીિે 

અમારી આયિો િમારી પાસે આવી િો િે 

િેને ભ લાવી દીિી હિી, એવી જ રીિે ત ું 
આજે ભ લાવી દેવામાું આવશે. 

لِكه  قهاله  تهْتكه  كهذَٰ ه یَٰتُنها ا ا    اَٰ   فهنهِسیْتههه
لِكه   ُتْنسَٰ  الْيهْومه  وهكهذَٰ

127. અને જે વયક્તિ હદથી વિી જાય અને 

પોિાના પાલનહારની આયિો પર ઈમાન ન 

લાવે, અમે િેને આ પ્રમાણે જ સજા આપીશ ું 
અને આલખરિનો અઝાબ ખબૂ જ સખિ અને 

બાકી રહવેાવાળો છે. 

لِكه  ْن  نهْجِزْی  وهكهذَٰ فه  مه لهْم  اهْسره ْ  وه   یُْؤِمنٌۢ
بَِه     ِباَٰیَِٰت  اُب   ره ذه لهعه ةِ  وه َدُ  اَْلَِٰخره هبْقَٰ   اهشه ا وه
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128. શ ું િે લોકોને એ વાિથી પણ તશખામણ 

પ્રાપ્િ ના થઇ શકી કે અમે િેમના પહલેાું 
ઘણી જ વસ્િીઓને નટટ કરી દીિી છે. જેમની 
વસ્િીઓમાું આ લોકો હરીફરી રહ્યા છે? 

તન:શુંક આમાું બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે ઘણી 
તનશાનીઓ છે. 

هفهلهْم  هْهلهْكنها كهْم  لهُهْم  یهْهدِ  ا   َمِنه  قهْبلهُهْم  ا
ْ    ِفْ   یهمُْشْونه  الُْقُرْوِن  ِكِٰنِ   ِفْ  اَِنه   مهسَٰ
لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ ُوِل  َله ن  ََلِ  النَُهَٰ

129. જો િમારા પાલનહારની વાિ પહલેાથી 
જ નક્કી કરેલી ન હોિી અને નક્કી કરેલ 

સમય પણ નક્કી ન હોિ િો િે જ સમયે 

િેમના પર અઝાબ આવી જાિ. 

لهْو َله  هلِمهة   وه بهقهْت  ك بَِكه  ِمْن  سه اًما   لهكهانه  َره لِزه
ل   َمً   َوهاهجه  َمُسه

130. બસ ! િેમની વાિો પર િીરજ રાખો 
અને પોિાના પાલનહારની િસ્બીહ અને 

િેની પ્રશુંસાન ું વણગન કરિા રહો. સયૂોદય 

પહલેાું અને સયૂાગસ્િ પહલેાું. રાતત્રના અમ ક 

સમયે પણ અને દદવસના અમ ક ભાગમાું પણ 

િસ્બીહ પઢિા રહો. શક્ય છે કે િમે ખ શ 

રહશેો. 

ا عهلَٰ  فهاْصَِبْ  ْح  یهُقْولُْونه  مه بَِ مْدِ  وهسه بَِكه  ِبحه  ره
مِْس  ُطلُْوِع  قهْبله  ا    وهقهْبله  الَشه   ُغُرْوِبهه
ِمْن  نهٓاِئ  وه ْح فه  الَهْيِل  اَٰ بَِ افه  سه اهْطره ارِ  وه   النَههه
لَهكه   تهْرضَٰ  لهعه

131. અને પોિાની નજર ક્યારેય િે વસ્ત  
પાછળ ન નાુંખશો, જે અમે િેમના માુંથી 
કેટલાક લોકોને દ તનયાનો શણગાર આપી 
રાખ્યો છે, જેથી અમે િેમની આઝમાયશ 

િેના વડે કરીએ, િમારા પાલનહારની રોજી 

જ ઉત્તમ અને ઠોસ છે. 

َنه  وهَله  ا اِلَٰ  عهْينهْيكه  تهمَُده َتهْعنها مه  ِبه    مه
هْزوهاًجا ْ  ا ةه  َمِْٰنُ وةِ  زهْهره يَٰ ۬   الْحه ا   نْيه   الَدُ

 ْ ُ بَِكه  وهِرْزُق   فِْيِه    لِنهْفِتٰنه هبْقَٰ  ره ْْی  َوها  خه
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132. પોિાના ઘરવાળાને નમાઝન ું કહિેા 
રહો અને પોિે પણ કાયમ પઢિા રહો, અમે 

િમારી પાસે રોજી નથી માુંગિા પરુંત   અમે 

પોિે િમને રોજી આપીએ છીએ. સારૂ 
પદરણામ િો પરહજેગાર લોકો માટે જ છે. 

اُْمرْ  هْهلهكه  وه َٰوةِ  ا ل َِبْ  ِبالَصه ا    وهاْصطه  َله   عهلهْيهه
اقِبهةُ   نهْرُزقُكه    نهْحُن   ِرْزقًا    نهْسـ هلُكه  الْعه  وه
 لِلَتهْقوَٰی 

133. કાદફર કહ ેછે કે આ પયગુંબર અમારી 
પાસે િેના પાલનહાર િરફથી કોઈ તનશાની 
કેમ નથી લાવયો ? શ ું િેમની પાસે સદહફામાું 
સ્પટટ પ રાવા નથી આવયા ? 

قهالُْوا بَِه     َمِْن  ِباَٰیهة   یهاْتِیْنها لهْو َله  وه لهْم   َره هوه   ا
ا بهیَِنهةُ  تهاْتِِهْم  ُحِف  ِف  مه  اَْلُْولَٰ  الَصُ

134. અને જો અમે આ પહલેા જ િેમને 

અઝાબ આપી નટટ કરી દેિા િો ખરેખર આ 

લોકો કહિેા કે, હ ેઅમારા પાલનહાર ! િે 

અમારી પાસે પોિાનો પયગુંબર કેમ ન 

મોકલ્યો ? કે અમારૂ અપમાન થિા પહલેા જ 

અમે િારી આયિોન ું અન સરણ કરીએ. 

لهوْ  هنَها   وه ْ  ا ُ هْهلهْكٰنَٰ اب   ا ذه الُْوا قهْبلِه   َمِْن  ِبعه   لهقه
بَهنها هرْ  لهْو َله   ره لْته ا ُسْوًَل  اِلهیْنها سه   فهنهتَهِبعه  ره
یَِٰتكه  هْن  قهْبِل  ِمْن  اَٰ ی  نَهِذَله  ا  وهنهْخزَٰ

135. િમે િેમને કહી દો દરેક પદરણામની 
રાહ જ એ છે, બસ ! િમે પણ રાહ જ ઓ, 

નજીકમાું જ જાણી લેશો કે સત્ય માગગ િથા 
દહદાયિ ઉપર કોણ છે ? 

بَِص   كَُل   قُْل  ه بَهُصْوا    َمَُته ه تهْعلهمُْونه   فهَته  فهسه
ْن  ُب  مه اِط  اهْصحَٰ ره وَِیِ  الَصِ ِن  الَسه مه   وه

ین   اْهتهدَٰ
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અલ-અંતબયા  الأنبياء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. લોકોના દહસાબનો સમય નજીક આવી 
ગયો છે, િો પણ િેઓ ગાફેલ બની મોઢ ું 
ફેરવી રહ્યા છે. 

به  ه ابُُهْم  لِلنَهاِس  اِقَْته ْفلهة   ِفْ  وهُهْم  ِحسه  غه
 َمُْعِرُضْونه  

2. જ્યારે પણ િેમની પાસે િેમના પાલનહાર 

િરફથી કોઈ નવી તશખામણ આવે છે, િો િેને 

સાુંભળી લે છે, પરુંત   રમિ ગમિમાું જ પડયા 
હોય છે, (િેમાું તવચાર નથી કરિા). 

ا ْ  مه بَِِهْم  َمِْن  ِذْكر   َمِْن  یهاْتهِْْیِ ث   َره  َمُْحده
ُبْونه   وهُهْم   اْستهمهُعْوهُ  اََِله   یهلْعه

3. િેમના દદલ િો બેદરકાર વાિોમાું પડેલા 
છે અને િે જાલલમ લોકો િીમે િીમે સલાહ 

સચૂન કરે છે, કે શ ું આ વયક્તિ િો િમારા 
જેવો જ માનવી નથી? િો પણ નારી આખે 
જોિા જાદ મા કેમ સપડાયેલા છો ? 

ِهيهةً  وا  قُلُْوبُُهْم    َله َرُ اهسه ۬   وه   النَهْجوهی  
۬   الَهِذیْنه  لهمُْوا   ا   ههْل   ظه ذه ر   اََِله  هَٰ   َمِثْلُُكْم    بهشه
اْتُْونه  هفهته ْحره  ا هنُْتْم  الَسِ ا  ُتْبِصُرْونه  وه

4. પયગુંબરે કહ્ ું, આકાશ અને િરિીમાું જે 

કઈ પણ વાિ થઇ રહી હોય િેને મારો 
પાલનહાર ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, કારણકે 

િે ખબૂ જ સાુંભળવાવાળો અને જાણવાવાળો 
છે. 

ْ  قَٰله  َبِ مهٓاءِ  ِف   الْقهْوله  یهْعلهُم  ره   وهاَْلهْرِض ؗ  الَسه
ِمْيعُ  ِلْيُم  وهُهوهالَسه  الْعه
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5. એટલ ું જ નહીં પરુંત   િેઓ કહ ેછે કે આ 

ક રઆન, તવખેરાયેલા સપનાનો સુંગ્રહ છે, 

પરુંત   િેણે પોિે ઘડી કાઢ્ ું છે, પરુંત   આ િો 
કતવ છે. નહીં િો િે અમારી સામે કોઈ એવી 
તનશાની લાવી બિાવે, જેવ ું કે આગળના 
પયગુંબરોને (તનશાનીઓ) લઇને મોકલવામાું 
આવયા હિાું. 

ا بهْل  اُث  قهالُْو  هْضغه م    ا ىهُ  بهِل  اهْحله َٰ  بهْل  افَْته
  ۬ اِعر     اُْرِسله  ا  كهمه  ِباَٰیهة   فهلْيهاْتِنها  ُهوهشه
لُْونه   اَْلهَوه

6. જો કે િે લોકોથી પહલેા જેટલી વસ્િીઓને 

અમે નટટ કરી, સૌ ઈમાન નહિી લાવી, િો 
શ ું હવે આ લોકો ઈમાન લાવશે? 

ا   نهْت  مه مه ا    قهْریهة   َمِْن  قهْبلهُهْم  اَٰ هه هْهلهْكنَٰ  ا
هفهُهْم   یُْؤِمُنْونه  ا

7. અને (હ ેનબી !) િમારા પહલેા પણ જેટલા 
પયગુંબરો અમે મોકલ્યા, િે સૌ પ ર ર્ હિાું, 
જેમની િરફ અમે વહી કરિા હિાું, બસ ! િમે 

દકિાબવાળાને પછૂી લો જો િમે પોિે ન 

જાણિા હોય. 

ا   مه لْنها وه هْرسه اًَل  اََِله  قهْبلهكه  ا ْ  نَُْوِحْ   ِرجه  اِلههْْیِ
ا هْهله  فهْسـ هلُْو  ْكرِ  ا تهْعلهمُْونه   َله  ُكنُْتْم  اِْن  الَذِ

 

8. અમે િે (પયગબરોના) શરીર એવા નહિાું 
બનાવયા કે િે ખોરાક ન લે અને ન િો િેઓ 

હુંમેશા રહવેાવાળા હિાું. 

ا مه ْ  وه ُ لْٰنَٰ عه ًدا جه سه امه  یهاْكُلُْونه  ََله  جه عه   الَطه
ا مه هانُْوا وه لِِدیْنه  ك  خَٰ

9. પછી અમે િેમની સાથે કરેલા બિા 
વચનોને પરૂા કયાગ, િેમને અને જે જે લોકોને 

અમે ઇચ્છ્ ું િે સૌને બચાવી લીિા, અને હદ 

વટાવી જનારને નટટ કરી દીિા. 

ُ  ثَُمه  ُ قْٰنَٰ ده ْ  الْوهعْده  صه ُ ْيٰنَٰ ْن  فهاهنْجه مه   وه
ٓاءُ  هْهلهْكنها نَهشه ا  الْمُْسِرفِْيه  وه

10. (લોકો) અમે િમારી િરફ એવી દકિાબ 

ઉિારી છે, જેમાું િમારા માટે તશખામણ છે, શ ું 
િો પણ િમે સમજિા નથી ? 

لْنها   لهقهْد  هنْزه   ِذْكُرُكْم    فِْيهِ  ِكتًَٰبا اِلهْيُكْم  ا
هفهله  ن  ا  تهْعِقلُْونه



 

અલ-અંલબયા 
 

600 

 

 الأنبياء

11. એવી ઘણી વસ્િીઓ છે, જેમના રહવેાસી 
લોકો જાલલમ હિા, અમે િેમને નાબદૂ કરી 
દીિી, અને િેમના પછી બીજા લોકો પેદા કરી 
દીિા. 

ْم  مْنها وهكه هانهْت  قهْریهة   ِمْن  قهصه الِمهًة  ظه   ك
اْنها هنْشه هها َوها ِریْنه  قهْوًما بهْعده  اَٰخه

12. જ્યારે િે લોકો અમારા અઝાબથી ચેિી 
ગયા િો ત્યાુંથી ભાગવા લાગ્યા. 

ْوا فهلهمَها   َسُ هحه نها   ا ا ُهْم  اِذها بهاْسه   َمِْنهه
 یهْرُكُضْونه  

13. (અમે કહ્ ું) ભાગદોડ ન કરો અને પોિાના 
ઘરો અને િે ખ શહાલી િરફ પાચા ફરો, 
જેનાથી િમે મજા કરી રહ્યા હિા, કદાચ 

િમને (સાચી પદરક્સ્થતિ તવશે) પછૂવામાું 
આવે. 

ا تهْرُكُضْوا َله  اْرِجُعْو  ا   اِلَٰ  وه ُتِْرفُْتْم  مه  فِْيهِ  ا
ِكِنكُْم  مهسَٰ لَهُكْم  وه  ُتْسـ هلُْونه  لهعه

14. કહવેા લાગ્યા અફસોસ ! અમારી ખરાબી 
! તન:શુંક અમે જ જાલલમ હિાું. 

یْلهنها   الُْواقه  لِِمْيه  ُكنَها اِنَها یَٰوه  ظَٰ

15. િેઓ આ પ્રમાણે જ વાિ કરિા રહ્યા 
અહી સ િી કે અમે ઉખાડેલી ખેિીની જેમ 

બનાવી દીિા, અને િેઓ હોલવાઇ ગયેલી 
આગ જેવા બની ગયા. 

الهْت  فهمها َتَٰ  دهْعوَٰىُهْم  تَِلْكه  زه ْ  حه ُ لْٰنَٰ عه  جه
ِصْيًدا ِمِدیْنه  حه  خَٰ

16. અને અમે આકાશ, િરિી િથા િેમની 
વચ્ચેની વસ્ત ઓને રમિ-ગમિ માટે નથી 
બનાવી. 

ا مه لهْقنها وه مهٓاءه  خه ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه  بهیْنهُهمها وه
َِٰعِبْيه   ل

17. જો અમારો ધ્યેય રમિ કરવાનો જ હોિ, 

અને જો અમે ઈચ્છિા િો અમારી પાસે જ 

એવ ું કરી લેિા. 

دْنها   لهوْ  هره هْن  ا هُ  لهْهًوا ذه نَهَتهخِ  ا ْذنَٰ تَهخه   ِمْن  ََله
  ۬  فَِٰعِلْيه  ُكنَها اِْن   لَهُدنَها   
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18. પરુંત   અમે સત્યને જ ઠ પર ફેકી દઇએ 

છીએ, બસ ! સત્ય જ ઠન  મા્ ું િોડી નાખે છે 

અને િે જ સમયે નટટ થઇ જાય છે, િમે જે 

વાિો ઘડો છો િે િમારા માટે નટટિાન ું કારણ 

છે. 

َقِ  نهْقِذُف  بهْل  ُغه   الْبهاِطِل  عهله  ِبالْحه  فهيهْدمه
لهُكُم   ُهوهزهاِهق     فهاِذها یُْل  وه تهِصُفْونه  ِممَها الْوه
 

19. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઇ પણ છે, િે 

અલ્લાહન ું જ છે અને જેઓ (ફદરશ્િાઓ) િેની 
પાસે છે, િે િેની બુંદગીથી ન તવદ્રોહ કરે છે 

અને ન િો થાકે છે. 

لهه   ْن  وه وَِٰت  ِف   مه مَٰ مهْن   وهاَْلهْرِض    الَسه   وه
ه   ْونه  َله  ِعْنده ْن  یهْستهْكَِبُ  وهَله  ِعبهادهتِه   عه

 یهْستهْحِسُرْونه  

20. િે રાિ-દદવસ અલ્લાહનો લઝકર કરે છે 

અને થોડીક પણ આળસ નથી કરિા. 
ُحْونه  بَِ اره  الَهْيله  یُسه ْونه  َله  وهالنَههه  یهْفَُتُ

21. શ ું િે લોકોએ િરિી પર એવા ઇલાહ 

બનાવી રાખ્યા છે, જે િેમને (અલ્લાહના 
અઝાબથી નાબદૂ થઇ ગયા પછી) જીતવિ 

કરી ઉઠાવશે? 

هِم  ا ا ُذْو  تَهخه ةً  ا لِهه  ُهْم  اَْلهْرِض  َمِنه  اَٰ
 یُْنِشُرْونه 

22. જો આકાશ અને િરિીમાું અલ્લાહ 

તસવાય કોઈ ઇલાહ હોિ િો આ આકાશ અને 

િરિીની વયવસ્થા અસ્િ-વયસ્િ થઇ જાિ, 

બસ ! જે કઈ આં લોકો વાિો કરી રહ્યા છે, 

િેનાથી અલ્લાહ પાક છે, જે અશગનો માલલક 

છે. 

هانه  لهوْ  ة   فِْيِهمها   ك لِهه ُ  اََِله  اَٰ تها    اّلَلَٰ ده   لهفهسه
نه  ِ  فهُسْبحَٰ َبِ  اّلَلَٰ ْرِش  ره مَها الْعه یهِصُفْونه  عه

 

23. િે પોિાના કાયો માટે જવાબદાર નથી 
અને બિા જ (િેની સામે) જવાબદાર છે. 

مَها یُْسـ هُل  َله  ُل  عه  یُْسـ هلُْونه  وهُهْم  یهْفعه
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24. શ ું િે લોકોએ અલ્લાહ તસવાય બીજા 

ઇલાહ બનાવી રાખ્યા છે? િમે િેમને કહીદો 
કે આ તવશે કોઈ દલીલ લાવો, આ લઝકર 

(ક રઆન) િે લોકો માટે નસીહિ છે, જે મારી 
સાથે છે, અને આ લઝકર (િોરાિ, ઇન્જીલ 

વગેરે.) િે લોકો માટે પણ નસીહિ છે, જે 

લોકો મારા કરિા પેહલા હિા, પરુંત   િેમના 
માુંથી વિારે પડિા લોકો સત્ય વાિને 

જાણિા જ નથી, અને િેનાથી મોઢ ું ફેરવી 
રહ્યા છે. 

هِم  ُذْوا ا تَهخه ًة    دُْونِه    ِمْن  ا لِهه   ههاتُْوا قُْل   اَٰ
ا  بُْرههانهُكْم    ذه ْن  ِذْكرُ  هَٰ ِعه  مه   مهْن  ْكرُ وهذِ  َمه

ْكثهُرُهْم  بهْل   قهْبِلْ    ه َقه   یهْعلهمُْونه    َله  ا   الْحه
 َمُْعِرُضْونه  فهُهْم 

25. િમારા કરિા પહલેા અમે જેટલા 
પયગુંબરો મોકલ્યા, િેની િરફ આ જ વહી 
કરવામાું આવિી કે મારા તસવાય કોઈ સાચો 
ઇલાહ નથી, બસ ! િમે સૌ મારી જ બુંદગી 
કરો. 

ا   مه لْنها وه هْرسه   اََِله  َرهُسْول   ِمْن  قهْبِلكه  ِمْن  ا
هنَهه   اِلهْيهِ  نُْوِحْ   َٰهه  َله   ا هنها اََِله   اِل  فهاْعُبُدْوِن   ا

26. (મ શદરક લોકો) કહ ેછે કે રહમાનને 

સુંિાન છે, (ખોટ ું છે) અલ્લાહ આવી વાિોથી 
પતવત્ર છે, પરુંત   િે બિા િેના પ્રતિષ્ટઠિ 

બુંદાઓ છે. 

ذه  وهقهالُوا تَهخه ْحمَُٰن  ا لهًدا الَره نهه     وه  بهْل   ُسْبحَٰ
ُمْونه   ِعبهاد    َمُكْره

27. કોઈ વાિમાું અલ્લાહની અવજ્ઞા નથી 
કરિા, પરુંત   િેના આદેશન ું સુંપણૂગ રીિે 

પાલન કરે છે. 

یهْعمهلُْونه  ِباهْمِره   وهُهْم   ِبالْقهْوِل  یهْسِبُقْونهه   َله 
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28. િે િેમના આગળ-પાછળના દરેક કાયોને 

જાણે છે, અને િે લોકો િેમના માટે જ 

તશફારીશ (ભલામણ) કરી શકે છે, જેના માટે 

અલ્લાહ રાજી છે, અને િે લોકો પોિે હુંમેશા 
િેનાથી ડરિા રહ ેછે. 

ا یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا ا مه لْفهُهْم  وه  وهَله  خه
  َمِْن  وهُهْم  اْرتهضَٰ  لِمهِن  اََِله   یهْشفهُعْونه   
ْشیهِته    ُمْشِفُقْونه   خه

29. અને િેમના માુંથી જે વયક્તિ આમ કહ ેકે, 

અલ્લાહ તસવાય બીજો ઇલાહ હોવો જોઈએ, 

િેને અમે જહન્નમની સજા આપીશ ું, અને અમે 

જાલલમ લોકોને આવી જ સજા આપીએ છીએ. 

ْن  مه ْ  یَهُقْل  وه ْ   ِمْٰنُ َٰه   اَِنِ لِكه  دُْونِه   َمِْن  اِل   فهذَٰ
نَهمه    نهْجِزیْهِ  هه لِ   جه  نهْجِزی كه كهذَٰ
ن  لِِمْيه  الَظَٰ

30. શ ું કાદફરોએ એ વાિ પર ધ્યાન ન આપ્્ ું 
આકાશ અને િરિી એક-બીજા સાથે 

જોડાયેલા હિાું, પછી અમે િે બને્નને અલગ 

કયાગ,અને દરેક જીતવિ વસ્ત ન ું સર્જન અમે 

પાણી વડે ક્ ું, છિાું પણ આ લોકો ઈમાન 

નથી લાવિા. 

لهْم  هوه ا الَهِذیْنه  یهره  ا هَنه  كهفهُرْو  وَِٰت  ا مَٰ  الَسه
هانهتها وهاَْلهْرضه  ْتًقا ك ا    ره ُهمه لْنها  فهفهتهْقنَٰ عه  وهجه

ء   كَُله  الْمهٓاءِ  ِمنه  ْ َ     َشه هفهله   حه  یُْؤِمُنْونه   ا

31. અને અમે િરિી પર પવગિ બનાવી 
દીિા, જેથી િે ઝમીન િેમને લઈ હરકિ ન 

કરી શકે, અને અમે િેમાું પહોળા માગગ 
બનાવી દીિા, જેથી િે માગગદશગન મેળવી 
શકે. 

لْنها عه وهاِسه  اَْلهْرِض  ِف  وهجه هْن  ره  ِبِهْم  تهِمْيده  ا
لْنها عه ا وهجه اًجا فِْيهه لَهُهْم  ُسُبًل  فِجه   لَهعه
 یهْهتهُدْونه 

32. અને આકાશને સ રલક્ષિ છિ બનાવ્ ું, િો 
પણ આ લોકો િેની ક દરિની તનશાનીઓ પર 

ધ્યાન જ નથી િરિા. 

لْنها عه مهٓاءه  وهجه ْقًفا الَسه ۬   سه  وهُهْم   َمهْحُفْوًظا  
ْن  ا عه یَِٰتهه  ُمْعِرُضْونه  اَٰ
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33. િે જ અલ્લાહ છે, જેણે રાિ અને દદવસન ું 
િથા સયૂગ અને ચુંદ્રન ું સર્જન ક્ ું, િે દરેક 

પોિાના ક્ષેત્રમાું ફરી રહ્યા છે. 

لهقه  وهُهوهالَهِذْی  اره  الَهْيله  خه مْ  وهالنَههه  سه وهالَشه
الْقهمهره     یَهْسبهُحْونه  فهلهك   ِفْ  كَُل    وه

34. (હ ેનબી !) િમારાથી પહલેા કોઈ પણ 

મન ટયને અમે હુંમેશાન ું (જીવન) નથી આપ્્ ું, 
જો િમે મતૃ્્  પામ્યા િો શ ું િેઓ હુંમેશા માટે 

રહશેે ? 

ا مه لْنها وه عه ر   جه   الُْخلْده    قهْبِلكه  َمِْن  لِبهشه
هفهاۡى ِْن  لُِدْونه  فهُهُم  َمَِته  ا  الْخَٰ

35. દરેક સજીવ મતૃ્્ નો સ્વાદ ચાખશે, અને 

અમે સારી અને ખરાબ (બને્ન પદરક્સ્થતિ)માું 
િમારી કસોટી કરિા રહીએ છીએ, છેવટે 

િમારે અમારી િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે. 

نهْبلُْوُكْم   الْمهْوِت    ذهٓاى ِقهةُ  نهْفس   كَُلُ   وه
رَِ  ْْیِ  ِبالَشه اِلهیْنها  فِتْنهًة    وهالْخه ُعْونه  وه ُتْرجه

 

36. અને કાદફરો જ્યારે િમારી સામે જ એ છે, 

િો િમારી મશ્કરી કરે છે, (અને કહ ેછે) કે શ ું 
આ જ િે વયક્તિ છે, જે િમારા પજૂ્યોન ું વણગન 

કરિો રહ ેછે? અને િે પોિે જ રહમાનની 
યાદના ઇન્કાર કરનારા છે. 

اِذه  كه  اوه اَٰ ا الَهِذیْنه  ره  یَهَتهِخُذْونهكه  اِْن  كهفهُرْو 
ا  ُهُزًوا    اََِله  ذه ههَٰ تهُكْم    یهْذُكرُ  الَهِذْی  ا لِهه   اَٰ

ْحمَِٰن  ِبِذْكرِ  وهُهْم  ِفُرْونه  ُهْم  الَره  كَٰ

37. માનવી ઉિાવળુું સર્જન છે, હ ું નજીક માુંજ 

િમને મારી તનશાનીઓ બિાવી દઈશ, િમે 

મારી સામે ઉિાવળ ન કરો. 

اُن  ُخلِقه  ل     ِمْن  اَْلِنْسه اُوِریُْكْم   عهجه   سه
یَِٰتْ   تهْستهْعِجلُْوِن  فهله  اَٰ

38. િેઓ (મ સલમાનોને) કહ ેછે કે જો િમે 

સાચા છો િો જણાવો કે આ વચન 

(અઝાબ)ક્યારે પરૂ ું થશે ? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه   صَٰ
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39. કાશ, આ કાદફરો િે સમય તવશે જાણિા 
હોિ, જ્યારે િે પોિાના ચહરેાને અને પોિાની 
પીઠને આગથી બચાવી નદહ શકે, અને ન િો 
ક્યાુંકથી િેમની મદદ કરવામાું આવશે. 

 یهُكَفُْونه  َله  ِحْيه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهْعلهُم  لهوْ 
ْن  ْن  وهَله  النَهاره  َوُُجْوِهِهُم  عه   ُظُهوِْرِهْم  عه
ُرْونه  ُهْم  وهَله   یُْنصه

40. (હાું-હાું) વચનનો સમય (અઝાબ) િેમની 
પાસે અચાનક આવી પહોંચશે અને િેમને 

આશ્ચયગ ચદકિ કરી દેશે, પછી ન િો આ લોકો 
િેને ટાળી શકશે અને ન િો િેમને થોડીક 

પણ મહિેલ આપવામાું આવશે. 

ْ  بهْل  ْ  بهْغتهةً  تهاْتهِْْیِ  فهله  فهتهْبهههَُتُ
دَه  یهْستهِطْيُعْونه  ُرْونه   ُهْم  وهَله  ههاره  یُْنظه

41. (હ ેપયગુંબર ) ! િમારા પહલેા 
પયગુંબરોની મજાક કરવામાું આવી છે, બસ ! 

મશકરી કરનારને િે વસ્ત એ ઘેરાવમાું લઇ 

લીિી જેની િેઓ મશકરી કરિા હિાું. 

لهقهدِ  اقه  قهْبِلكه  َمِْن  ِبُرُسل   اْسُتْهِزئه  وه   فهحه
ِخُرْوا ِبالَهِذیْنه  ْ  سه ا ِمْٰنُ هانُْوا َمه   ِبه   ك

ن   یهْستهْهِزُءْونه

42. િમે િેમને સવાલ કરો કે કોણ છે જે રાિ 

અને દદવસમાું રહમાનના (અઝાબથી) િમારી 
દહફાજિ કરે છે? વાિ એવી છે કે આ લોકો 
પોિાના પાલનહારના લઝકરથી મોઢ ું ફેરવી લે 
છે. 

ْن  قُْل  ُكْم  مه ارِ  ِبالَهْيِل  یَهكْلهُؤ  ِمنه  وهالنَههه
ِن    ْحمَٰ ْن  ُهْم  بهْل   الَره بَِِهْم  ِذْكرِ  عه   ره
 َمُْعِرُضْونه 

43. શ ું અમારા તસવાય િેમના બીજા મઅબદૂ 

છે, જે િેઓને મ સીબિથી બચાવી શકે? િે 

પોિે પોિાની મદદ નથી કરી શકિા, અને ન 

િો અમારી તવર દ્ધ કોઈ િેમની સાથે ઉભો રહી 
શકે છે. 

هْم  ة   لهُهْم  ا لِهه  َله   دُْونِنها    ْن مَِ  تهمْنهُعُهْم  اَٰ
هنُْفِسِهْم  نهْصره  یهْستهِطْيُعْونه   َمِنَها ُهْم  وهَله  ا
ُبْونه   یُْصحه
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44. પરુંત   અમે િે લોકોને અને િેમના 
પવૂગજોને જીવન જીવવા માટે ખબૂ સામાન 

આપ્યો, ત્યાું સ િી કે િેમની ઉંમરનો સમય 

પસાર થઇ ગયો, શ ું િે લોકો નથી જોિા કે 

અમે િરિીને િેના દકનારા પાસેથી ઘટાડી 
રહ્યા છે, હવે શ ું િે લોકો જ પ્રભ ત્વશાળી છે ? 

َتهْعنها بهْل  ءِ  مه بهٓاءهُهْم  هَٰ ُؤاَله اَٰ َتَٰ  وه اله  حه   طه
 ُ هفهله   الُْعمُُر    عهلههْْیِ ْونه  ا هنَها یهره  نهاِْٰت  ا
ا اَْلهْرضه  ا    ِمْن  نهْنُقُصهه افِهه هْطره هفهُهُم   ا  ا
ِلُبْونه   الْغَٰ

45. િમે િેમને કહી દો કે હ ું િો િમને 

અલ્લાહની વહી દ્વારા સચેિ કરી રહ્યો છું 
પરુંત   જેમને પોકારવામાું આવી રહ્યા છે, જો 
િે બહરેા હોય િો િો પોકાર સાુંભળી શકિા 
નથી. 

نَهمها   قُْل  ُنِْذُرُكْم  اِ   یهْسمهعُ  وهَله   ِبالْوهْحِ  ؗ  ا
َمُ  عهٓاءه  الَصُ ا اِذها الَدُ ُرْونه  مه  یُْنذه

46. અને જો િે લોકો પર િમારા પાલનહાર 

િરફથી કોઈ અઝાબની ઝપટ પણ આવી 
પહોંચે િો, પોકારી ઉઠશે કે, હાય ! અમારી 
ખરાબી, તન:શુંક અમે જ જાલલમ હિાું. 

ْن  لهى ِ ْ  وه هَْتُ ة   َمهَسه اِب  َمِْن  نهْفحه بَِكه  عهذه   ره
یْلهنها   لهيهُقْولَُنه  لِِمْيه  ُكنَها اِنَها یَٰوه  ظَٰ

47. અને અમે કયામિના દદવસે ન્યાયી 
ત્રાજવા વચ્ચે લાવીને મકૂીશ ું, પછી કોઈના 
પર કુંઇ પણ ઝલ્મ કરવામાું નહીં આવે અને 

જો એક કણ બરાબર પણ કમગ ક્ ું હશે, અમે 

િેને હાજર કરીશ ું અને અમે દહસાબ કરવા 
માટે પરૂિા છે. 

عُ  مهةِ  لِيهْوِم   الِْقْسطه  الْمهوهاِزیْنه  وهنهضه  الِْقيَٰ
ْيـ ًا    نهْفس   ُتْظلهُم  فهله  اِْن   شه هانه  وه  ِمثْقهاله  ك
بَهة   ْردهل   َمِْن  حه تهیْنها خه ه ا    ا   ِبنها وهكهفَٰ   ِبهه

ِسِبْيه   حَٰ

48. અને ખરેખર અમે મસૂા અને હારૂનને જે 

દકિાબ આપી હિી, િે (સત્ય અને અસત્ય 

વચ્ચે) ફેંસલો કરનારી, પ્રકાતશિ અને 

ડરવાવાળાઓ માટે તશખામણ હિી. 

لهقهْد  تهیْنها وه ُرْونه  ُمْوسَٰ  اَٰ  الُْفْرقهانه  وههَٰ
 لَِلْمَُتهِقْيه    وهِضيهٓاًء َوهِذْكًرا



 

અલ-અંલબયા 
 

607 

 

 الأنبياء

49. જે લોકો પોિાના પાલનહારથી તવણ દેખે 
ડરે છે અને કયમાિના દદવસથી ડરે છે. 

ْونه  الَهِذیْنه  بَهُهْم  یهْخشه ْيِب  ره   َمِنه  وهُهْم  ِبالْغه
ةِ  اعه  ُمْشِفُقْونه  الَسه

50. અને આ (ક રઆન) પણ આ પ્રમાણે જ 

તશખામણ અને બરકિવાળુું છે, જેને અમે 

ઉિા્ ું છે, શ ું િો પણ િમે આ ક રઆનનો 
ઇન્કાર કરો છો ? 

ا ك   ِذْكر   وههَٰذه ه ُه    َمَُبَٰ لْنَٰ هنْزه هفهاهنُْتْم   ا   لهه   ا
ن   ُمْنِكُرْونه

51. અને અમે ઇબ્રાહીમને આ પહલેા સમજણ 

આપી હિી અને અમે િેની ક્સ્થતિ સારી રીિે 

જાણિા હિાું. 

لهقهْد  تهیْنها   وه ِهْيمه  اَٰ ه   اِبْرَٰ   قهْبُل  ِمْن  ُرْشده
 عَٰلِِمْيه   ِبه   وهُكنَها

52. જ્યારે કે િેણે િેના તપિા અને પોિાની 
કોમને કહ્ ું કે આ મતૂિિઓ શ ું છે , જેમના િમે 

સુંિો બની બેઠા છો ? 

قهْوِمه   َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ  ا وه  الَتهمهاثِْيُل  هِ هَٰذِ  مه
هنُْتْم  الَهِتْ   ا ا ِكُفْونه  لههه  عَٰ

53. િેઓ કહવેા લાગ્યા કે અમે અમારા 
પવૂગજોને આમની બુંદગી કરિા જોયા. 

ْدنها   قهالُْوا نها وهجه بهٓاءه ا اَٰ ِبِدیْنه  لههه  عَٰ

54. ઇબ્રાહીમે કહ્ ું, પછી િો િમે અને િમારા 
પવૂગજો, સૌ ખ લ્લી ગ મરાહીમાું છો. 

هنُْتْم  ُكنُْتْم  لهقهْد  قهاله  بهٓاُؤُكْم  ا اَٰ َٰل   ِفْ  وه ل  ضه
 َمُِبْي  

55. િેઓ કહવેા લાગ્યા, શ ું ત ું અમારી પાસે 

સાચે જ કોઈ સત્ય વાિ લાવયો છું ? અથવા 
ફતિ મજાક કરી રહ્યા છે ? 

هِجْئتهنها قهالُْو ا َقِ  ا هْم  ِبالْحه هنْته  ا   ِمنه  ا
 اللََِٰعِبْيه 

56. પયગુંબરે કહ્ ું કે, ના ! ખરેખર િમારા 
સૌનો પાલનહાર િો િે છે, જે આકાશો અને 

િરિીનો માલલક છે. જેણે િેમન ું સર્જન ક્ ું, 
અને હ ું આ વાિ પર સાક્ષી આપ ું છું. 

َبُ  َرهبَُُكْم  بهْل  قهاله  وَِٰت  ره مَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ُهَنه  ؗ  الَهِذْی  ره هنها  فهطه ا لِكُْم  لَٰ عه  وه  َمِنه  ذَٰ

ِهِدیْنه   الَشَٰ
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57. અને અલ્લાહ કસમ ! હ ું િમારા િે પજૂ્યો 
સાથે એક ્ ક્તિ કરીશ, જ્યારે િમે િેમનાથી 
દૂર જિા રહશેો. 

 ِ تهاّلَلَٰ َنه  وه ِكْيده ه كُْم  َله هْن  بهْعده  اهْصنهامه   ُتوهلَُْوا ا
 ُمْدِبِریْنه 

58. જેથી ઇબ્રાહીમે મોટી મતૂિિને છોડીને િે 

બિી મતૂિિઓના ટ કડે-ટ કડા કરી નાખ્યા, જેથી 
િેઓ આ (મોટી મતૂિિ) િરફ ફરે. 

لهُهْم  عه ذًا  فهجه ا اََِله  ُجذَٰ ِبْْیً لَهُهْم  لَهُهْم  كه  لهعه
 یهْرِجُعْونه  اِلهْيهِ 

59. િેઓ કહવેા લાગ્યા કે અમારા પજૂ્યો 
સાથે આવ ું કોણે ક્ ું ? આવ ું કરનાર વયક્તિ 

ખરેખર જાલલમ છે. 

ْن  اقهالُوْ  له  مه ا فهعه ذه تِنها   هَٰ لِهه   لهِمنه  اِنَهه   ِباَٰ
لِِمْيه   الَظَٰ

60. કેટલાક લોકોએ કહ્ ું, અમે એક 

નવ્ વાનને આ તવશે વાિ કરિા સાુંભળ્યો 
હિો, જે ઇબ્રાહીમના નામે ઓળખાઈ છે. 

ِمْعنها قهالُْوا   لهه    یُقهاُل  یَهْذُكُرُهْم  فهًت  سه
ِهْيُم    اِبْرَٰ

61. િેઓ કહવેા લાગ્યા કે િેને સૌની સમક્ષ 

લઈને આવો, જેથી િે જોઈ લે (કે અમે િેની 
સાથે શ ું કરીએ છીએ) ? 

لَٰ   ِبه   فهاْتُْوا قهالُْوا لَهُهْم  النَهاِس  اهْعُيِ  عه  لهعه
ُدْونه   یهْشهه

62. (જ્યારે ઇબ્રાદહમ આવી ગયા) િેઓએ 

પછૂ્ ું કે હ ેઇબ્રાહીમ ! શ ું િેં જ અમારા દેવી-
દેવિાઓ સાથે આવ ું ક્ ું છે ? 

هنْته  قهالُْو ا ا لْته  ءه ا فهعه ذه تِنها هَٰ لِهه  ِباَٰ
ِهْيُم    یَٰ اِبْرَٰ

63. ઇબ્રાહીમે જવાબ આપ્યો, અરે ! આ 

કૃત્યિો મોટી (મતૂિિ) એ ક્ ું છે, િમે આ 

(તટેૂલી મતૂિિઓ)ને જ પછૂી લો, જો આ લોકો 
બોલિા હોય. 

۬   بهْل  قهاله  لهه    ُهْم   فهعه ِبْْیُ ا كه  فهْسـ هلُْوُهْم  هَٰذه
هانُْوا اِْن   یهْنِطُقْونه  ك
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64. િે લોકોએ પોિાના દદલમાું તવચા્ ું િો 
દદલમાું કહવેા લાગ્યા ખરેખર જાલલમ િો િમે 

જ છો. 

ُعْو ا جه هنُْفِسِهْم  اِلَٰ   فهره ا ا الُْو  هنُْتُم  اِنَهُكْم  فهقه  ا
لِمُْونه    الَظَٰ

65. પછી િેઓએ પોિાના માથા ઝૂકાવી 
દીિા (અને કહવેા લાગ્યા કે) આ િો િમે 

જાણો છો કે આ બોલી શકિા નથી . 

ا عهلِمْته  لهقهْد   ُرُءْوِسِهْم    عهلَٰ  نُِكُسْوا ثَُمه   مه
ءِ   یهْنِطُقْونه  هَٰ ُؤاَله

66. (આ વાિ પર) ઇબ્રાહીમે કહ્ ું, િો પછી 
િમે એવી વસ્ત ની બુંદગી કરી રહ્યા છો, જે ન 

િો િમને કોઈ ફાયદો પહોંચાડી શકે છે અને 

ન િો ન કસાન. 

هفهتهْعُبُدْونه  قهاله  ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ا اّلَلَٰ   َله  مه
ْيـ ًا َوهَله  یهْنفهُعكُْم  ُكْم   شه  یهُضَرُ

67. અફસોસ છે િમારા પર અને િેમના પર, 

જેમની િમે અલ્લાહને છોડીને બુંદગી કરો છો, 
શ ું િમે સમજિા નથી? 

لِمها لَهُكْم  اَُف   ِ    دُْوِن  ِمْن  تهْعُبُدْونه  وه   اّلَلَٰ
هفهله   تهْعِقلُْونه  ا

68. કહવેા લાગ્યા કે જો િમારે કઈ કરવ ું હોય 

િો ઈબ્રાહીમને બાળી નાખો અને (આવી રીિે) 

પોિાના દેવી-દેવિાઓની મદદ કરો. 

قُْوهُ  قهالُْوا َرِ ا حه نُْصُرْو  تهُكْم  وها لِهه   اِْن  اَٰ
 فَِٰعِلْيه  ُكنُْتْم 

69. અમે આગને આદેશ આપ્યો કે હ ેઆગ ! 

ત  ઇબ્રાહીમ માટે ઠુંડી અને સલામિી વાળી 
બની જા. 

َٰمًا ُكْوِنْ  یَٰنهارُ  قُلْنها ل لَٰ   بهْردًا َوهسه  عه
ِهْيمه    اِبْرَٰ

70. િે લોકો ઇબ્રાહીમને દ :ખ પહોચાડવા 
ઈચ્છિા હિા, પરુંત   અમે િે લોકોને તનટફળ 

બનાવી દીિા. 

ادُْوا هره ا ْيًدا ِبه   وه ُ  كه ُ لْٰنَٰ عه  فهجه
ِریْنه    اَْلهْخسه
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71. અને અમે ઇબ્રાહીમ અને લિૂને બચાવી 
િે િરિી િરફ લઇ ગયા, જેમાું અમે દરેક 

લોકો માટે બરકિ મ કી હિી. 

هُ  یْنَٰ نهَجه لُْوًطا وه ْكنها الَهِتْ  اَْلهْرِض  اِله  وه   بَٰره
ا لهِمْيه  فِْيهه  لِلْعَٰ

72. અને અમે ઈબ્રાહીમને ઇસ્હાક આપ્યો અને 

ત્યાર પછી યાકૂબ અને દરેકને અમે સદાચારી 
બનાવયા હિા. 

وهههْبنها قه    لهه    وه یهْعُقْوبه   اِْسحَٰ كَُلً   نهافِلهًة    وه  وه
لْنها عه لِِحْيه  جه  صَٰ

73. અને અમે િેમને આગેવાન બનાવી 
દીિા, જેઓ અમારા આદેશોથી લોકોને 

માગગદશગન આપિા હિા અને અમે િેમની 
િરફ સત્કાયગ કરવા, નમાઝોની પાબુંદી કરવા 
અને ઝકાિ આપવાની વહી કરી. અને િે 

બિા જ અમારી બુંદગી કરનારા બુંદાઓ 

હિાું. 

 ْ ُ لْٰنَٰ عه هى ِمَهةً  وهجه یْنها   ِباهْمِرنها یَهْهُدْونه  ا اهْوحه  وه
 ْ ِت  فِْعله  اِلههْْیِ ْْیَٰ اِقهامه  الْخه َٰوةِ  وه ل   الَصه
اِیْتهٓاءه  وةِ    وه كَٰ هانُْوا  الَزه ك ِبِدیْنه ۬   لهنها وه  عَٰ

74. અમે લિૂને દહકમિ અને જ્ઞાન આપ્્ ું 
અને િેમને િે વસ્િીથી છૂટકારો આપ્યો, 
જ્યાુંના લોકો ખરાબ કૃત્ય કરિા હિાું અને િે 

લોકો િદ્દન પાપી હિાું. 

لُْوًطا تهیْنَٰهُ  وه هُ  اَٰ یْنَٰ   ِمنه  ُحكْمًا َوهعِلْمًا َوهنهَجه
هانهْت  الَهِتْ  الْقهْریهةِ  بَٰٓ  تَهْعمهُل  ك نَهُهْم   ى ِثه   الْخه  اِ
هانُْوا ْوء    قهْومه  ك  فَِٰسِقْيه   سه

75. અને અમે લિૂને પોિાની કૃપામાું દાખલ 

કરી લીિા, તન:શુંક િે સદાચારી લોકો માુંથી 
હિા. 

هُ  لْنَٰ اهدْخه ا    ِفْ  وه ْحمهتِنه   ِمنه  اِنَهه    ره
ن  لِِحْيه  الَصَٰ

76. અને નહૂને પણ (િેના પર પણ િે જ 

રહમેિ કરી) જ્યારે િેમણે એ પહલેા દ આ 

કરી, અમે િેમની દ આ કબલૂ કરી અને િેમને 

િથા િેમના ઘરવાળાઓને મોટી મ સીબિથી 
છૂટકારો આપ્યો. 

ْبنها قهْبُل  ِمْن  نهادَٰی اِذْ  وهنُْوًحا   لهه   فهاْستهجه
هُ  یْنَٰ هْهلهه   فهنهَجه ا ِظْيِم   الْكهْرِب  ِمنه  وه  الْعه
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77. અને જે લોકો અમારી આયિોને જ ઠલાવી 
રહ્યા હિાું, િેમની તવર દ્ધ અમે િેમની મદદ 

કરી, તન:શુંક િે ખરાબ લોકો હિાું, બસ ! અમે 

િે સૌને દ બાડી દીિા. 

هُ  ْرنَٰ بُْوا الَهِذیْنه  الْقهْوِم  ِمنه  وهنهصه َذه   ِباَٰیَِٰتنها    كه
نَهُهْم  هانُْوا اِ ْوء   قهْومه  ك ْ  سه ُ قْٰنَٰ  فهاهْغره

هْجمهِعْيه   ا

78. અને દાઉદ અને સ લૈમાનને પણ (આ જ 

નેઅમિ આપી હિી) જ્યારે કે િે લોકો એક 

ખેિર બાબિે તનણગય કરી રહ્યા હિાું, જેને 

થોડાુંક લોકોની બકરીઓ રાતે્ર ખેિરમાું ચારો 
ચરી ગઇ હિી અને િેમના તનણગય વખિે અમે 

િેમને જોઈ રહ્યા હિા. 

ده  ْرِث  ِف  یهْحكُمَِٰن  اِذْ  وهُسلهْيمَٰنه  وهدهاو   اِذْ   الْحه
ْت نهفه  نهُم  فِْيهِ  شه  لُِحكِْمِهْم  وهُكنَها  الْقهْوِم    غه

ِهِدیْنه ۬    شَٰ

79. અમે િેમની બાબિે સ લૈમાનને સાચો 
તનણગય સમજાવી દીિો, હાું ! અમે બને્નને 

તનણગય કરવાની શક્તિ અને જ્ઞાન આપી 
રાખ્્ ું હત ું અને દાઉદના વશમાું પવગિો અને 

પુંખીઓને પણ કરી દીિા હિાું, જેઓ િેમની 
સાથે િસ્બીહ કરિા રહ,ે અને આ દરેક કામ 

કરનાર અમે પોિે હિા. 

ا هه مْنَٰ كَُلً   ُسلهْيمَٰنه    فهفهَهه تهیْنها وه ا ؗ  اَٰ   ُحكْمًا َوهعِلْمً
ْرنها َخه ْحنه  الِْجبهاله  دهاو ده  مهعه  وهسه بَِ   یُسه
ْْیه    الَطه  فَِٰعِلْيه  وهُكنَها  وه

80. અને અમે દાવદૂને િમારા (ફાયદા માટે) 

બખ્િર બનાવવાની કારીગરી તશખવાડી 
દીિી હિી, જેથી ્ દ્વ વખિે િમારા માટે 

બચાવન ું કારણ બને, શ ું િમે આભારી બનશો 
? 

هُ  ةه  وهعهلَهمْنَٰ ْنعه  لُِتْحِصنهُكْم   لَهُكْم  لهُبْوس   صه
 ْ ْل   بهاِْسكُْم    َمِنٌۢ هنُْتْم  فههه ِكُرْونه  ا  شَٰ
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81. અમે ભયુંકર હવાને સ લૈમાનના વશમાું 
કરી દીિી હિી, જે િેમના આદેશ પ્રમાણે િે 

િરિી િરફ ફુંકાિી હિી, જ્યાું અમે બરકિ 

આપી રાખી હિી અને અમે દરેક વસ્ત ને ખબૂ 

સારી જાણીએ છીએ. 

لُِسلهْيمَٰنه  یْحه  وه  ِباهْمِره    تهْجِرْی  عهاِصفهةً  الَرِ
ْكنها الَهِتْ  اَْلهْرِض  اِله  ا    بَٰره  ِبكَُلِ  وهُكنَها  فِْيهه

ء   ْ   عَٰلِِمْيه  َشه

82. આવી જ રીિે ઘણા શેિાનોને પણ અમે 

િેમના વશમાું કયાગ હિાું, જેઓ િેમના આદેશ 

પ્રમાણે દદરયામાું ડ બકી મારિા હિાું અને િે 

ઉપરાુંિ પણ ઘણા કાયો કરિા હિાું, િેમની 
દેખરેખ રાખનારા અમે જ હિાું. 

ِمنه  يَِٰطْيِ  وه   لهه    یَهُغْوُصْونه  مهْن  الَشه
یهْعمهلُْونه  مهًل  وه لِكه    دُْونه  عه   لهُهْم  وهُكنَها  ذَٰ
ِفِظْيه    حَٰ

83. અને આ જ નેઅમિ અમે અય્્બૂને પણ 

આપી, જ્યારે િેમણે પોિાના પાલનહારને 

પોકાયાગ કે, મને આ લબમારી પહોંચી છે અને ત ું 
દયા કરવાવાળાઓ કરિા વિારે દયાળુ છે. 

هیَُْوبه  ا بَهه    نهادَٰی اِذْ  وه ْ  ره هَنِ ِنه  ا َسه رَُ  مه  الَضُ
هنْته  ا ُم  وه هْرحه ِحِمْيه ۬   ا  الَرَٰ

84. િો અમે િેમની (દ આ) સાુંભળી લીિી 
અને જે દ :ખ િેમને પહોંચ્્ ું હત ું િેને દૂર કરી 
દીધ ું અને િેમને પત્ની અને સુંિાન આપ્યા, 
પરુંત   િેમની સાથે િેમના જેવા જ બીજા પણ, 

આ અમારી ખાસ કૃપા હિી, (આમાું પણ) 

સાચા બુંદાઓ માટે તશખામણન ું કારણ હત ું. 

ْبنها ْفنها لهه   فهاْستهجه ا فهكهشه ُضر    ِمْن  ِبه   مه
تهیْنَٰهُ  هْهلهه   َوهاَٰ ِمثْلهُهْم  ا ُهْم  وه ْحمهةً  َمهعه   َمِْن  ره
ی ِعْنِدنها ِبِدیْنه  وهِذْكرَٰ  لِلْعَٰ

85. અને ઇસ્માઇલ,ઇદદરસ અને ઝલ ્દકફ્લ 

(આ દરેકને અમે નેઅમિ આપી હિી) સૌ 
સબર કરવાવાળાઓ બુંદાઓ હિાું. 

اِدِْریْسه  وهاِْسمَِٰعْيله    َمِنه  كَُل    الِْكْفِل    وهذها وه
یْنه ۬   َِبِ  الَصَٰ

86. અમે િેમને પોિાની કૃપામાું દાખલ કરી 
લીિા, આ સૌ સદાચારી લોકો હિાું. 

 ْ ُ لْٰنَٰ اهدْخه ا    ِفْ  وه ْحمهتِنه   َمِنه  اِنَهُهْم   ره
لِِحْيه   الَصَٰ
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87. માછલીવાળા (્નૂ સ) ને, અમે િેમને 

પણ અમારી નેઅમિ આપી. જ્યારે િેઓ 

ગ સ્સામાું (વસ્િી છોડી) નીકળી ગયા, િેમને 

અન માન હત ું કે અમે િેમની પકડ નહીં કરી 
શકીએ, છેવટે િેમણે અંિકારમાું અમને 

પોકાયાગ, અલ્લાહ ! િારા તસવાય કોઈ ઇલાહ 

નથી, ત ું પતવત્ર છે. તન:શુંક હ ું જ જાલલમ છું. 
(છેવટે િે ઉઠયા કે,) 

اِضًبا ذَهههبه   اِذْ  النَُْوِن  وهذها َنه  ُمغه هْن  فهظه  لَهْن  ا
لُمَِٰت  ِف  فهنهادَٰی عهلهْيهِ  نَهْقِدره  هْن  الَظُ َٰهه  ََله   ا  اِل
هنْته  اََِله   ۬   ا نهكه   ْ   ُسْبحَٰ   ِمنه  ُكْنُت  اَِنِ

لِِمْيه ۬    الَظَٰ

88. ત્યારે અમે િેમની દ આ કબલૂ કરી અને 

િેમને િે દ :ખથી છૂટકારો આપ્યો અને આ 

રીિે જ અમે ઈમાનવાળાઓને બચાવી લઇએ 

છીએ. 

ْبنها هُ   لهه     فهاْستهجه یْنَٰ نهَجه َمِ    ِمنه  وه   الْغه
لِكه  ـْ ِج  وهكهذَٰ  الْمُْؤِمِنْيه  نُ

89. અને ઝકદરયાને પણ (નેઅમિ આપી 
હિી) જ્યારે િેમણે પોિાના પાલનહારને 

પોકાયાગ હ ેમારા પાલનહાર ! મને એકલો ન 

છોડ, ત ું સૌથી શે્રટઠ વારસદાર છે. 

ِریَها   بَهه   نهادَٰی اِذْ  وهزهكه َبِ  ره ْرِنْ  َله  ره فهْردًا  تهذه
هنْته  ْْیُ  َوها  الْوَِٰرثِْيه ۬   خه

90. અમે િેમની દ આ કબલૂ કરી, અને િેમને 

યહ્યા આપ્યા અને િેમની પત્નીને િેમના માટે 

સ્વસ્થ કરી દીિી, આ બિા પ્રભ ત્વશાળી લોકો 
સત્કાયગ િરફ ઉિાવળ કરિા હિાું અને અમને 

આશા અને ડર બને્નની સાથે પોકારિા હિાું 
અને અમારી સામે આજીજી કરવાવાળા હિાું. 

ْبنها وهههْبنها  لهه  ؗ  فهاْستهجه   یهْحیَٰ  لهه   وه
اهْصلهْحنها ه     لهه   وه نَهُهْم   زهْوجه هانُْوا اِ   ك
ِرُعْونه  ِت  ِف  یُسَٰ ْْیَٰ ًبا  یهْدُعْونهنهاوه  الْخه رهغه
ههًبا    هانُْوا  َوهره ك ِشِعْيه  لهنها وه  خَٰ

91. અને િે પતવત્ર સ્ત્રી, જેણે પોિાની 
આબરૂની સ રક્ષા કરી, અમે િેમનામાું પોિાની 
રૂહ ફુંકી અને િેમને અને િેમના દદકરાને દરેક 

લોકો માટે તનશાની બનાવી દીિા. 

الَهِتْ   نهْت  وه ا اهْحصه هه ا نهافهنهفهخْ  فهْرجه   ِمْن  فِْيهه
ْوِحنها ا َرُ هه لْنَٰ عه ا   وهجه ابْنههه یهةً  وه لهِمْيه   اَٰ  لَِلْعَٰ
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92. આ (પયગુંબરોન ું જૂથ) જ િમારી કોમ છે, 

જે ખરેખર એક જ કોમ છે અને હ ું િમારા 
સૌનો પાલનહાર છું, બસ ! િમે મારી જ 

બુંદગી કરો. 

ِذه    اَِنه  ُتُكْم  هَٰ ةً  ؗ  اَُمه ًة َوهاِحده هنها  اَُمه ا بَُُكْم  وه  ره
 فهاْعُبُدْوِن 

93. પરુંત   લોકોએ અંદરોઅંદર પોિાના 
િમગમાું મિભેદ કરી દીિા, સૌ અમારી િરફ 

જ પાછા ફરવાના છે. 

ا  ُعْو  تهقهَطه ُهْم  وه هْمره ْ    ا ُ  اِلهیْنها كَُل    بهْيٰنه
ن  ِجُعْونه  رَٰ

94. પછી જે પણ સત્કાયગ કરશે અને િે 

ઈમાનવાળો હશે િો િેના પ્રયત્નોની 
અવગણના કરવામાું નહીં આવે. અમે િો 
િેના (દરેક અમલને) લખી રહ્યા છે. 

ِت  ِمنه  یَهْعمهْل  فهمهْن  لِحَٰ  فهله  وهُهوهُمْؤِمن   الَصَٰ
انه  ْعِيه     ُكْفره نَها  لِسه اِ تُِبْونه  لهه   وه  كَٰ

95. અને જે વસ્િીને અમે નટટ કરી દીિી, 
િેમના માટે શક્ય નથી કે િે (અમારી પાસે) 

પાછા ન ફરે. 

م   رَٰ ا   قهْریهة   عهلَٰ  وهحه هه هْهلهْكنَٰ هنَهُهْم  ا  َله  ا
 یهْرِجُعْونه 

96. ત્યાું સ િી કે યાજૂજ અને માજૂજને છોડી 
દેવામાું આવશે અને િેઓ દરેક ઊંચા સ્થાનો 
પરથી દોડિા આવશે. 

َتَٰ   ْت  اِذها حه اُْجْوُج  یهاُْجْوُج  فُِتحه مه  وهُهْم  وه
ب   كَُلِ  َمِْن  ده  لُْونه یَهنِْس  حه

97. અને સાચ ું વચન (કયામિ) નજીક આવી 
જશે, િે સમયે કાદફરોની નજરો ફાટેલી રહી 
જશે, (અને િેઓ કહશેે) અફસોસ ! અમે િો 
આ પદરક્સ્થતિથી અજાણ હિાું, પરુંત   ખરેખર 

અમે જ જાલલમ હિાું. 

به  ه َقُ  الْوهعُْد  وهاقَْته ة   ِِهه  فهاِذها الْحه اِخصه  شه
ارُ  هبْصه یْلهنها  كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  ا   ِفْ   ُكنَها قهْد  یَٰوه
ْفلهة   ا َمِْن  غه ذه لِِمْيه  ُكنَها بهْل  هَٰ  ظَٰ

98. િમે અને જેની િમે અલ્લાહ તસવાય 

બુંદગી કરો છો, સૌ જહન્નમના ઇંિણ બનશો, 
િમે સૌ જહન્નમમાું જવાના છો. 

نَهُكْم  ا اِ مه ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْعُبُدْونه  وه ُب  اّلَلَٰ صه  حه
نَهمه    هه هنُْتْم   جه ا ا ِردُْونه  لههه  وَٰ
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99. જો આ સાચા ઇલાહ હોિ િો જહન્નમમાું 
ક્યારેય દાખલ ન થાિ અને દરેકે દરેક િેમાું 
જ હુંમેશા રહનેારા છે. 

هانه  لهوْ  ءِ  ك ةً  هَٰ ُؤاَله لِهه ا اَٰ ا    َمه دُْوهه ا وهكَُل    وهره  فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ

100. િેઓ ત્યાું ચીસો પાડિા હશે અને ત્યાું 
કુંઇ પણ સાુંભળી નહીં શકે. 

ا لهُهْم  فِْْی  َوهُهْم  فِْيهه ا زه یهْسمهُعْونه  َله  فِْيهه
 

101. હાું, જેના માટે અમારા િરફથી સત્કાયગ 
કરવાનો તનણગય પહલેા જ થઇ ચ ક્યો છે, 

િેઓને જ જહન્નમથી દૂર રાખવામાું આવશે. 

بهقهْت  الَهِذیْنه  اَِنه    ْسنَٰ    الُْح  َمِنَها لهُهْم  سه
َٰٓى ِكه  ا اُول ْنهه ُدْونه   عه  ُمْبعه

102. િે િો જહન્નમની આહટ પણ નહીં 
સાુંભળે અને િેઓ પોિાની મનપસુંદ 

વસ્ત ઓમાું હુંમેશા રહવેાવાળા છે. 

ا    یهْسمهُعْونه  َله  هه ِسیْسه ا ِفْ  وهُهْم   حه   مه
ْت  هنُْفُسُهْم  اْشتههه لُِدْونه   ا  خَٰ

103. કોઈ મોટી બેચેની (પણ) િેઓને તનરાશ 

નહીં કરી શકે અને ફદરશ્િાઓ િેમને હાથો 
હાથ લેશે. કે આ જ િમારા માટે િે દદવસ છે, 

જેન ું વચન િમને આપવામાું આવત ું હત ું, 

عُ  یهْحُزنُُهُم  َله  ُ  الْفهزه ْكَبه تهتهلهَقَٰهُىُ  اَْله  وه
كهُة    َٰٓى ِ ا  الْمهل ذه   ُكنُْتْم  الَهِذْی  یهْوُمكُُم  هَٰ
 ُتْوعهُدْونه 

104. િે દદવસે આકાશને અમે એવી રીિે 

લપેટી દઇશ ું, જેવી રીિે લેખક પાનાને લપેટી 
દે છે, જેવી રીિે અમે પ્રથમ વખિ િમાર ું 
સર્જન ક્ ું હત ું, િેવી જ રીિે બીજી વખિ 

કરીશ ું. આ અમારા તશરે એક વચન છે અને 

અમે િેને જરૂર પરૂ ું કરીશ ું. 

مهٓاءه  نهْطوِی یهْومه  َِ  الَسه ِجَلِ  كهٰطه   لُْكُتِب   لِ  الَسِ
ْنها   كهمها ا هَوهله  بهده لْق   ا   عهلهیْنها    وهعًْدا  نَُِعْيُده     خه
نَها  فَِٰعِلْيه  ُكنَها اِ

105. અમે ઝબરૂમાું તશખામણ આપ્યા પછી 
આ લખી ચ ક્યા છે કે િરિીના વારસદાર 

મારા સદાચારી બુંદાઓ (જ) હશે. 

لهقهْد  بُوْرِ  ِف   كهتهْبنها وه ْ  الَزه ْكرِ  بهْعدِ  ِمنٌۢ هَنه  الَذِ  ا
ا اَْلهْرضه  لُِحْونه  ِعبهاِدیه  یهِرثُهه  الَصَٰ
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106. ખરેખર બુંદગી કરનારાઓ માટે િો 
આમાું એક મોટો આદેશ છે. 

ا ِفْ  اَِنه  ذه ًَٰغا هَٰ ِبِدیْنه   لَِقهْوم   لهبهل  عَٰ

107. અને અમે િમને સષૃ્ટટના લોકો માટે 

દયાળુ બનાવીને જ મોકલ્યા છે. 

ا   مه لْنَٰكه  وه هْرسه ْحمهةً  ََله اِ  ا لهِمْيه  ره  لَِلْعَٰ

108. કહી દો કે, મારી પાસે િો બસ વહી 
કરવામાું આવે છે કે િમારા સૌનો ઇલાહ એક 

જ છે, િો શ ું િમે પણ િેની આજ્ઞાન ું પાલન 

કરો છો ? 

نَهمها قُْل  َه  یُْوحَٰ   اِ هنَهمها   اِله َُٰهكُْم  ا َٰه   اِل   َوهاِحد     اِل
ْل  هنُْتْم  فههه  َمُْسلِمُْونه  ا

109. પછી જો આ લોકો મોઢ ું ફેરવી લે િો 
કહી દો કે મેં િમને બરાબર સચેિ કરી દીિા, 
જેન ું વચન િમને આપવામાું આવ્ ું છે િેન ું 
જ્ઞાન મારી પાસે નથી કે િે નજીક છે અથવા 
દૂર છે. 

لَهْوا فهاِْن  ذهنُْتُكْم  فهُقْل  تهوه وهٓاء     عهلَٰ  اَٰ اِْن   سه  وه
هدِْرْی   هقه ا هْم  ِریْب  ا ا بهِعْيد   ا  ُتْوعهُدْونه  َمه

110. હાું, અલ્લાહ િઆલા દરેક વાિોને જાણે 
છે, જે ઊચા અવાજમાું કરે છે અને િે વાિોને 

પણ જાણે છે, જેને િમે છપી રીિે કરો છો 

نَهه   ْهره  یهْعلهُم  اِ یهْعلهُم  الْقهْوِل  ِمنه  الْجه ا وه  مه
 تهْكُتمُْونه 

111. મને આ તવશેની પણ જાણ નથી કદાચ 

(અઝાબમાું તવલુંબ) િમારી કસોટી હોય અને 

િમને એક નક્કી કરેલ સમય સ િીનો ફાયદો 
ઉઠાવવાની િક આપવામાું આવિી હોય. 

اِْن  هدِْرْی  وه لَهه   ا مهتهاع   لَهُكْم  فِتْنهة   لهعه   اِلَٰ  وه
 ِحْي  

112. (છેવટે) પયગુંબરે કહ્ ું, હ ેમારા 
પાલનહાર ! ન્યાયથી ફેંસલો કર અને હ ેલોકો 
! જે કઈ િમે વણગન કરી રહ્યા છો, િેના કરિા 
અમારો પાલનહાર દયાળુ જ છે, જેની પાસે 

મદદ માુંગી શકાય છે. 

َبِ  قَٰله  َقِ    اْحكُْم  ره بَُنها  ِبالْحه ْحمَُٰن  وهره   الَره
اُن  ا عهلَٰ  الْمُْستهعه ن  مه  تهِصُفْونه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેલોકો ! પોિાના પાલનહારથી ડરો, 
તન:શુંક કયામિનો િરિીકુંપ ખબૂ જ મોટી 
(ભયાનક) વસ્ત  છે. 

ا تَهُقْوا النَهاُس  یَٰ اهیَُهه بَهُكْم    ا لهةه  اَِنه   ره لْزه   زه
ةِ  اعه ء   الَسه ْ ِظْيم   َشه  عه

2. િે દદવસે િમે જોઇ લેશો કે દરેક દૂિ 

પીવડાવનારી પોિાના દૂિ પીિા બાળકને 

ભલૂી જશે અને દરેક ગભગવિી સ્ત્રીઓના ગભગ 
પડી જશે અને િમે લોકોને નશામાું જોશો જો 
કે ખરેખર િેઓ નશામાું નહીં હોય, પરુંત   
અલ્લાહનો અઝાબ ઘણો જ સખિ હશે. 

ا یهْومه  ْونههه ة   كَُلُ  تهْذههُل  تهره مَها   ُمْرِضعه   عه
عه  عُ  ْت اهْرضه مْل   ذهاِت  كَُلُ  وهتهضه ا حه مْلههه  حه
ی ی النَهاسه  وهتهره رَٰ ا ُسكَٰ مه ی ُهْم  وه رَٰ  ِبُسكَٰ
َِٰكَنه  ل ابه   وه ِ  عهذه ِدیْد   اّلَلَٰ  شه

3. કેટલાક લોકો અલ્લાહ તવશે જ્ઞાન વગર 

વાિો ઘડે છે અને દરેક તવદ્રોહી શેિાનોન ું 
અન સરણ કરવા લાગે છે. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه اِدُل  مه ِ  ِف  یَُجه ْْیِ  اّلَلَٰ   ِبغه
یهتَهِبعُ  ن   كَُله  عِلْم  َوه ْيطَٰ  َمهِریْد    شه

4. આવા લોકો માટે (અલ્લાહનો ફેંસલો) લખી 
દેવામાું આવયો છે કે જે કોઈ પણ શેિાનની 
સાથે તમત્રિા કરશે, િે િેને ગ મરાહ કરી દેશે 

અને િેને જહન્નમના અઝાબ િરફ લઇ જશે. 

هنَه  عهلهْيهِ  ُكِتبه  ْن  ه  ا هُ  مه َهه   تهوهََله   یُِضلَُه   فهاهن
یهْهِدیْهِ  اِب  اِلَٰ  وه ِعْْیِ  عهذه  الَسه
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5. હ ેલોકો ! જો િમને િમારા મતૃ્્  પછી ફરી 
જીતવિ થવામાું કોઈ શુંકા હોય િો (િમને 

જાણ હોવી જોઈએ કે) અમે િમને માટી વડે 

પેદા કયાગ, પછી વીયગના ટીપા વડે, પછી 
લોહીથી, પછી માુંસ વડે, જેને ક્યારેક ઘાટ 

આપવામાું આવે છે અને ક્યારેક આપવામાું 
નથી આવિો, જેથી અમે િમારા પર 

(પોિાની ક દરિને) જાહરે કરી દઈએ, અને 

અમે જે વીયગના ટીપાને ઇચ્છીએ િેને એક 

નક્કી કરેલ સમય સ િી માિાના ગભગમાું 
રાખીએ છીએ, પછી િમને બાળક બનાવી 
દ તનયામાું લાવીએ છીએ, પછી (િમારો ઉછેર 

કરીએ છીએ) જેથી િમે પોિાની 
્ વાવસ્થામાું પહોંચી જાવો, પછી િમારા 
માુંથી કેટલાકને મતૃ્્  આપી દેવામાું આવે છે 

અને કેટલાકને વદૃ્વાવસ્થા સ િી જીતવિ 

રાખવામાું આવે છે, જેથી િે એક વસ્ત ને 

જાણવા છિાું અજાણ બની જાય, િમે જોશો કે 

િરિી સકૂી છે, પછી જ્યારે અમે િેના પર 

વરસાદ વરસાવીએ છીએ િો િે ઊપજે છે 

અને ફલે છે અને દરેક પ્રકારની લોભામણી 
ઉપજો ઉપજાવે છે. 

ا یْب   ِفْ  ُكنُْتْم  اِْن  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه  َمِنه  ره
َها الْبهْعِث  ُكْم  فهاِن لهْقنَٰ اب   َمِْن  خه   ِمْن  ثَُمه  ُتره
ة   ِمْن  ثَُمه   عهلهقهة   ِمْن  ثَُمه   نَُْطفهة     َمُْضغه

ْْیِ  لَهقهة  َوهغه لَهقهة   َمُخه ه  ُمخه   وهنُِقرَُ   لهُكْم    لَِنُبهَيِ
اِم  ِف  ا اَْلهْرحه ٓاءُ  مه ل   اِلَٰ   نهشه َمً  اهجه  ثَُمه  َمُسه

ا ثَُمه  ِطْفًل  نُْخِرُجكُْم  ُكْم    لِتهْبلُُغْو  هُشَده   ا
ِمْنُكْم  ِمْنُكْم  یَُتهوهَفَٰ  َمهْن  وه دَُ  َمهْن  وه   اِلَٰ   یَُره
هْرذهِل  ْ  یهْعلهمه  لِكهْيله  الُْعمُرِ  ا  عِلْم   بهْعدِ  ِمنٌۢ
ْيـ ًا    ی  شه ةً  اَْلهْرضه  وهتهره لْنها فهاِذها   ههاِمده هنْزه  ا
ا ْت  الْمهٓاءه  عهلهْيهه بهْت  اْهتهَزه هنٌْۢبهتهْت  وهره ا   ِمْن  وه
 بهِهْيج   زهْوج    كَُلِ 

6. આ એટલા માટે (થાય છે) કે અલ્લાહ જ 

સાચો છે અને િે જ મિૃકોને જીતવિ કરે છે 

અને િે દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ َقُ  اّلَلَٰ هنَهه   ُهوهالْحه ا   الْمهْوٰتَٰ  یُْحِ  وه
هنَهه   ا ء   كَُلِ  عهلَٰ  وه ْ  قهِدیْر    َشه
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7. અને એ કે કયામિ ચોક્કસ આવનારી છે, 

જેના તવશે કોઈ શુંકા નથી અને અલ્લાહ 

િઆલા જરૂર િે લોકોને જીતવિ કરી ઉઠાવશે, 

જેઓ કબરમાું પડી રહ્યા છે. 

هَنه  ا ةه  وه اعه تِيهة   الَسه یْبه  ََله  اَٰ ا    ره هَنه   فِْيهه ا ه  وه  اّلَلَٰ
ُث  ْن  یهْبعه  الُْقُبوِْر  ِف  مه

8. કેટલાક લોકો અલ્લાહ તવશે ઝઘડો કરે છે, 

જ્ઞાન વગર , સત્ય માગગદશગન વગર અને 

પ્રકાતશિ દકિાબ વગર. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه ادِ  مه ِ  ِف  ُل یَُجه ْْیِ  اّلَلَٰ   ِبغه
ِنْْی    ِكتَٰب   وهَله  ُهًدی عِلْم  َوهَله   َمُ

9. જેઓ પોિાના અહુંકારમાું (ગ મરાહી) પર 

અડગ છે, જેથી િેઓ લોકોને પણ અલ્લાહના 
માગગથી ગ મરાહ કરી દે, આવા લોકો માટે જ 

દ તનયામાું અપમાન છે અને કયામિના 
દદવસ અમે િેને ભટમ કરી દેનારા અઝાબનો 
સ્વાદ ચખાડીશ ું. 

هاِنه  ْن  لُِيِضَله  ِعْطِفه   ث ِبْيِل   عه ِ    سه   ِف  لهه    اّلَلَٰ
نْيها مهةِ  یهْومه  وهنُِذیُْقه   ِخْزی   الَدُ ابه  الِْقيَٰ  عهذه

ِریِْق   الْحه

10. (અને અમે કહીશ ું) આ િારા જ કાયોનો 
બદલો છે, જે િે આગળ મોકલ્યા હિા, અને 

અલ્લાહ િઆલા ક્યારેય પોિાના બુંદાઓ 

પર ઝલ્મ નથી કરિો. 

لِكه  ْت  ِبمها ذَٰ مه كه  قهَده هَنه  یهدَٰ ا ه  وه   لهیْسه  اّلَلَٰ
م   َله ِبْيِدن  ِبظه  لَِلْعه

11. કેટલાુંક લોકો એવા પણ છે કે એક દકનારા 
ઉપર ઊભો રહી, અલ્લાહની બુંદગી કરે છે જો 
કોઈ ફાયદો મળી ગયો િો (ઇસ્લામ િરફ) 

ધ્યાન િરે છે અને જો િેના પર કોઈ આપતત્ત 

આવી જાય િો િે જ સમયે મોઢ ું ફેરવી લે છે, 

આ લોકો દ તનયા અને આખેરિ બને્નમાું 
ન કસાન ઉઠાવશે, ખરેખર આ સ્પટટ ન કસાન 

છે. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه ه  یَهْعُبُد  مه ْرف     عهلَٰ  اّلَلَٰ   حه
ابهه   فهاِْن  ْْیُ  اهصه اِْن   ِبه     ْطمهاهَنه  خه ابهْتهُ  وه  اهصه
۬   عهلَٰ  نْقهلهبه  فِتْنهةُ  ِسره   وهْجِهه    نْيها خه  الَدُ

ةه    لِكه   وهاَْلَِٰخره اُن  ذَٰ  الْمُِبْيُ   ُهوهالُْخْسره
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12. િે અલ્લાહ તસવાય એવા લોકોને પોકારે 

છે, જે ન િો િેને ન કસાન પહોંચાડી શકે છે 

અને ન િો ફાયદો અઆપી શકે છે, આ જ િો 
સ્પટટ ગ મરાહી છે. 

ِ  دُْوِن  ِمْن  یهْدُعْوا ا اّلَلَٰ ه   َله  مه ا یهُضَرُ مه  َله  وه
لِكه   یهْنفهُعه     َُٰل  ذَٰ ل  الْبهِعْيُد   ُهوهالَضه

13. િેઓ િેમને પોકારે છે, જેન ું ન કસાન 

િેમના ફાયદા કરિા વિારે નજીક છે, અત્યુંિ 

ખરાબ છે, િેમની મદદ કરનાર અને િેમનો 
સાથી. 

ه    لهمهْن  یهْدُعْوا َرُ ُب  ضه هقْره   نَهْفِعه     ِمْن  ا
لهِبْئسه  الْمهْولَٰ  لهِبْئسه  ِشْْیُ  وه  الْعه

14. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયગ કયાગ 
િો અલ્લાહ િઆલા િેમને વહિેી નહરેોવાળી 
જન્નિોમાું પ્રવેશ આપશે, અલ્લાહ જે ઇચ્છે-

કરીને જ રહ ેછે. 

ه  اَِنه  ُنْوا الَهِذیْنه  یُْدِخُل  اّلَلَٰ مه ِملُوا اَٰ  وهعه
ِت  لِحَٰ نََٰت   الَصَٰ ا ِمْن  تهْجِرْی  جه   تهْحِتهه
ُر    ه  اَِنه   اَْلهنْهَٰ ُل  اّلَلَٰ ا یهْفعه  یُِریُْد  مه

15. જેનો તવચાર એવો હોય કે અલ્લાહ 

િઆલા પોિાના (પયગુંબર)ની દ તનયા અને 

આલખરિમાું મદદ નહીં કરે, (અને અન્ય િરફ 

પાછો ફરે) િેણે આકાશ િરફ એક દોરડ ું 
બાુંિવ ું જોઈએ, પછી િેને કાપી નાખે અને 

જ એ કે શ ું િેની આ ્ ક્તિ િે વસ્ત ને દૂર કરી 
શકે છે, જે િેને ગ સ્સો અપાવે છે? (િે કેટલીય 

્ ક્તિઓ કેમ ના કરે પરુંત   િકદીરઆ 

તનણગયોને બદલી નથી શકિો.) 

ْن  هانه  مه هْن  یهُظَنُ  ك هُ  لَهْن   ا ُ  یَهْنُصره   ِف  اّلَلَٰ
نْيها ةِ  الَدُ بهب   فهلْيهمُْددْ  وهاَْلَِٰخره  اِله  ِبسه
عْ  ثَُمه  مهٓاءِ الَسه  َه  ههْل  فهلْیهْنُظرْ  لْيهْقطه  یُْذِهبه
ْيُده   ا كه  یهِغْيُظ  مه

16. અમે આવી જ રીિે ક રઆનને સ્પટટ 

આયિો સાથે ઉિા્ ું છે, અલ્લાહ જેને ઇચ્છે 

િેને દહદાયિ આપે છે. 

لِكه  لْنَٰهُ  وهكهذَٰ هنْزه یَٰت    ا هَنه   بهیَِنَٰت     اَٰ ا ه  وه   اّلَلَٰ
ْن  یهْهِدْی  یُْد  مه  یَُِر
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17. તન:શુંક ઈમાનવાળા અને યહદૂી, સાબી, 
નસ્રાની, મજૂસીઓ અને મ શદરક લોકો, 
અલ્લાહ િઆલા િે સૌની વચ્ચે કયામિના 
દદવસે ફેંસલો કરી દેશે. અલ્લાહ િઆલા દરેક 

વસ્ત  પર સાક્ષી છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه الَهِذیْنه  اَٰ  ههادُْوا وه
ْيه  ِبـ ِ ی  وهالَصَٰ رَٰ الْمهُجْوسه  وهالنَهصَٰ الَهِذیْنه  وه  وه
  ۬ ا   ُكْو  ه  اَِنه   اهْشره ْ  یهْفِصُل  اّلَلَٰ ُ   یهْومه  بهْيٰنه
مهِة    ه  اَِنه   الِْقيَٰ ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ ِهْيد    َشه  شه

18. શ ું િમે જોિા નથી જે કઇ આકાશોમાું છે 

અને જે કઈ િરિીમાું છે અને સયૂગ, ચુંદ્ર, 

િારાઓ, પવગિો, વકૃ્ષ, ઢોર અને ઘણા મન ટય 

પણ અલ્લાહ સમક્ષ તસજદો કરી રહી છે, અને 

ઘણા લોકો એવા પણ છે જેમના માટે અઝાબ 

નક્કી થઇ ગયો છે, જેને અલ્લાહ અપમાતનિ 

કરી દે િેને કોઈ ઇજજિ આપનાર નથી. 
અલ્લાહ જે ઇચ્છે છે, િે કરે છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا مَٰوَِٰت  ِف  ْن مه  لهه   یهْسُجُد  اّلَلَٰ  الَسه
ْن  مه مُْس  اَْلهْرِض  ِف   وه الْقهمهرُ   وهالَشه   وه

رُ  وهالِْجبهاُل  وهالنَُُجْوُم  جه وهٓاَبُ  وهالَشه  وهالَده
ِثْْی   ِثْْی    النَهاِس    َمِنه  وهكه َقه  وهكه   عهلهْيهِ  حه
اُب    ذه ْن   الْعه مه ُ  یَُِهِن  وه   ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ
ه  اَِنه   َمُكِْرم     ُل  اّلَلَٰ ا یهْفعه ٓاُء ۩  مه  یهشه

19. આ બને્ન જૂથ (મોતમન અને કાદફર) જેઓ 

પોિાના પાલનહાર તવશે તવવાદ કયો, િેમના 
માુંથી જે લોકોએ ક ફર કયો િેમના માટે 

આગના પોશાક કાપવામાું આવશે અને 

િેમના માથા પર સખિ ઉકાળેલ ું પાણી 
રેડવામાું આવશે. 

ِن  ْصمَِٰن  هَٰذَٰ مُْوا خه بَِهِ  ِفْ  اْختهصه   ْم ؗ ره
ْت  كهفهُرْوا فهالَهِذیْنه  عه   نَهار      َمِْن  ثِيهاب   لهُهْم  قَُطِ
َبُ  ِمْيُم   ُرُءْوِسِهُم  فهْوِق  ِمْن  یُصه  الْحه

20. જેના કારણે િેમના પેટની દરેક વસ્ત  
અને ચામડી ઓગળી જશે. 

رُ  ا ِبه   یُْصهه  وهالُْجلُْودُ   بُُطْونِِهْم  ِفْ  مه

21. અને િેમની સજા માટે લોખુંડના હથોડા 
હશે. 

لهُهْم  ِدیْد   ِمْن  َمهقهاِمعُ  وه  حه
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22. આ લોકો જ્યારે પણ જહન્નમના દ :ખથી 
ભાગી જવાની ઇચ્છા કરશે, િો ત્યાું જ પાછા 
િકેલી દેવામાું આવશે અને (કહવેામાું આવશે 

કે) ભટમ કરી દેનારો અઝાબ ચાખો. 

ا كُلَهمها   ادُْو  هره هْن  ا ا یَهْخُرُجْوا ا َم   ِمْن  ِمْنهه   غه
ا    اُِعْيُدْوا ابه  وهذُْوقُْوا  فِْيهه ِریِْقن  عهذه  الْحه

23. (બીજી િરફ) જે લોકો ઈમાન લાવયા અને 

નેક અમલો કયાગ િેમને અલ્લાહ િઆલા 
એવા બગીચાઓમાું પ્રવેશ આપશે, જેમાું 
નહરેો વહી રહી છે, જ્યાું િેમને સોના અને 

મોિીઓની બુંગડીઓ પહરેાવવામાું આવશે, 

ત્યાું િેમનો પોશાક શ દ્ધ રેશમ હશે. 

ه  اَِنه  ُنْوا الَهِذیْنه  یُْدِخُل  اّلَلَٰ مه ِملُوا اَٰ  وهعه
ِت  لِحَٰ نََٰت   الَصَٰ ا ِمْن  تهْجِرْی  جه   تهْحِتهه
رُ  لَهْونه  اَْلهنْهَٰ ا یُحه اوِره  ِمْن  فِْيهه ذهههب   ِمْن  اهسه
لُْؤلًُؤا    لِبهاُسُهْم   َوه ا وه ِریْر   فِْيهه  حه

24. (આ િે લોકો હશે) જેમને ઉત્તમ વાિ 

(િૌદહદ) િરફ માગગદશગન આપી દેવામાું 
આવ્ ું અને િેઓ િે અલ્લાહનાું માગગ સ િી 
પહોચી ગયા, જે દરેક પ્રકારનાું વખાણને 

લાયક છે. 

ا ِب  اِله  وهُهُدْو  َيِ ۬   ِمنه  الَطه ْوِل   ا  الْقه   اِلَٰ   وهُهُدْو 
اِط  ِمْيِد  ِصره  الْحه

25. જે લોકો કાદફર છે અને અલ્લાહના માગગ 
અને મક્સ્જદે હરામથી રોકે છે, િે મક્સ્જદે 

હરામ, જેમાું અમે ત્યાના રહવેાસીઓ િેમજ 

બહારથી આવનાર લોકોના અતિકાર સરખા 
રાખ્યા છે અને જે કોઈ ઝલ્મ કરિા મક્સ્જદે 

હરામમાું અવજ્ઞા કરશે, આવા લોકોને અમે 

દ :ખદાયી અઝાબ ચખાડીશ ું. 

ْونه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  یهُصَدُ ِبْيِل  ْن عه  وه  سه
 ِ الْمهْسِجدِ  اّلَلَٰ اِم  وه ره هُ  الَهِذْی  الْحه لْنَٰ عه  جه

وهٓاءه  لِلنَهاِس  ِكُف  سه ا الْبهاِد    فِْيهِ  لْعه مهْن   وه   وه
اد    فِْيهِ  یَُِردْ  اب   ِمْن  نَُِذقْهُ  ِبُظلْم   ِباِلْحه  عهذه
ن  هلِْيم   ا
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26. અને (િે સમય પણ યાદ કરો) જ્યારે 

અમે ઇબ્રાહીમ માટે કાબાની જગ્યા નક્કી કરી 
આપી, (અને િેમને કહ્ ું હત ું) કે મારી સાથે 

કોઈને ભાગીદાર ન ઠેરવશો અને મારા ઘરને 

િવાફ, દકયામ, રૂક અ અને તસજદા 
કરવાવાળાઓ માટે સ્વચ્છ રાખશો. 

اِذْ  ْنها وه ِهْيمه  بهَوها كهانه  َِلِبْرَٰ هْن  الْبهْيِت  مه  ََله   ا
رْ  ِبْ  ُتْشِرْك  َهِ ْيـ ًا َوهطه ٓاى ِِفْيه   ْيِته به  شه   لِلَطه

الْقهٓاى ِِمْيه  َكهِع  وه الَرُ ُجْوِد   وه  الَسُ

27. અને લોકોને હજ્જનો આદેશ આપી દો કે 

િેઓ િમારી પાસે દૂર દૂરથી ચાલીને અને 

પાિળા ઊંટો પર પણ સવાર થઇ આવે. 

هذَِْن  ا َجِ  النَهاِس  ِف  وه اًَل  یهاْتُْوكه  ِبالْحه  ِرجه
اِمر   كَُلِ  وهعهلَٰ    فهَج   كَُلِ  ِمْن  یَهاْتِْيه  ضه
ِمْيق     عه

28. જેથી લોકોને િે ફાયદા મળે, જે અહીંયા 
િેમના માટે નક્કી કરેલા છે અને જે જાનવર 

અમે િેમને આપ્યા છે, િેમના પર નક્કી કરેલ 

સમયમાું અલ્લાહન ું નામ લે, (ઝબહ કરે) બસ 

! િમે પોિે પણ ખાઓ અને ભ ખ્યા ફકીરોને 

પણ ખવડાવો. 

ُدْوا نهافِعه  لَِيهْشهه یهْذُكُروا لهُهْم  مه   اْسمه  وه
 ِ ْ   اّلَلَٰ هیَهام   ِف ا عهلَٰ  َمهْعلُْومَٰت   ا زهقهُهْم  مه ْ  ره   َمِنٌۢ

اِم    بهِهْيمهةِ  ا فهكُلُْوا  اَْلهنْعه هْطِعمُوا ِمْنهه ا  وه
ؗ  الْبهٓاى ِسه   الْفهِقْْیه

29. પછી (હજ કરવાવાળા) લોકોએ પોિાની 
ગુંદકી દૂર કરવી જોઈએ અને પોિાની 
નજરોને પરૂી કરે અને અલ્લાહના જૂના ઘરનો 
િવાફ કરે. 

ْ  لْيهْقُضْوا ثَُمه  ُ لُْيْوفُْوا تهفهُثه ُهْم  وه   نُُذْوره
َوهفُْوا لْيهَطه تِْيِق  ِبالْبهْيِت  وه  الْعه
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30. આ દરેક વાિો યાદ રાખો છે અને જે 

વયક્તિ અલ્લાહની પતવત્ર વસ્ત ઓની ઇજજિ 

કરશે, િેના માટે આ વાિ અલ્લાહ પાસે શે્રટઠ 

છે. અને િમારા માટે ઢોર હલાલ કરી દેવામાું 
આવયા છે, િે ઢોર તસવાય, જેન ું વણગન કરી 
દેવામાું આવ્ ું છે. બસ ! િમારે મ તિિઓની 
ગુંદકીથી બચીને રહવે  ું જોઇએ અને જ ઠ્ઠી 
વાિથી પણ બચવ ું જોઇએ. 

لِكه    مهْن   ذَٰ ْم  وه َظِ ِ  ُحُرمَِٰت  یَُعه ْْی  فههُ  اّلَلَٰ  وهخه
بَِه     ِعْنده  لَهه   اُِحلَهْت   ره اُم  لهُكُم  وه ا اََِله  اَْلهنْعه  مه
  ِمنه  الَرِْجسه  فهاْجتهِنُبوا عهلهْيُكْم  یُْتلَٰ 

هاِن  ْوِر   قهْوله   وهاْجتهِنُبْوا اَْلهْوث  الَزُ

31. અલ્લાહને જ ઇલાહ માનિા િેની સાથે 

બીજા કોઈને ભાગીદાર ન ઠેરવો, સાુંભળો ! જે 

કોઈ અલ્લાહની સાથે ભાગીદાર ઠેરવશે િો િે 

એવો છે, જેવો કે આકાશ માુંથી પડી જાય અને 

િેને પક્ષીઓ ઉચકીને લઇ જાય અથવા હવા 
કોઈ દૂર જગ્યાએ ફેંકી દે. 

ِ  ُحنهفهٓاءه  ْْیه  ّلِلََٰ ْن   ِبه     ُمْشِرِكْيه  غه مه   وه
ِ  یَُْشِرْك  هنَهمها ِباّلَلَٰ َره  فهكها مهٓاءِ  ِمنه  خه   الَسه

ُفهُ  ْْیُ  فهتهْخطه هوْ  الَطه یُْح  ِبهِ  تهْهوِْی  ا   ِفْ  الَرِ
كهان   ِحْيق   مه  سه

32. આ પ્રમાણેના (દરેક કાયો)થી બચવ ું 
જોઈએ, અને જે વયક્તિ અલ્લાહની 
તનશાનીઓની ઇજજિ કરે, આવ ું િેના દદલમાું 
અલ્લાહના ડરના કારણે છે. 

لِكه    مهْن   ذَٰ ْم  وه َظِ ٓاى ِره  یَُعه عه ِ  شه ا اّلَلَٰ َههه   ِمْن  فهاِن
 الُْقلُْوِب  تهْقوهی

33. િમને (આ ક રબાનીના જાનવરોથી) એક 

નક્કી કરેલ સમય સ િી ફાયદો ઉઠાવી શકો 
છો, પછી િેમના (ઝબહ કરવાની જગ્યા) િે જ 

જ ના ઘર (બૈત  લ્લાહ) પાસે છે. 

ا لهُكْم  نهافِعُ  فِْيهه ل   اِلَٰ   مه َمً  اهجه  ثَُمه  َمُسه
ا   ِحلَُهه تِْيِقن  الْبهْيِت  اِله  مه  الْعه
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34. અમે દરેક કોમ માટે ક રબાનીની રીિ 

નક્કી કરી દીિી છે, જેથી િે ઢોરો પર 

અલ્લાહન ું નામ લે, જે અલ્લાહએ િેમને 

આપી રાખ્યા છે. સમજી લોકે િમારા સૌનો 
ઇલાહ ફતિ એક જ છે, એટલા માટે િમે િેના 
આજ્ઞાકારી બની જાઓ અને (હ ેપયગુંબર !) 

િમે અલ્લાહ સમક્ષ આજીજી કરવાવાળાઓને 

ખ શખબર આપી દો. 

لِكَُلِ  لْنها اَُمهة   وه عه كًا جه نْسه  اْسمه  لَِيهْذُكُروا مه
 ِ ا عهلَٰ  اّلَلَٰ زهقهُهْم  مه ْ  ره اِم    بهِهْيمهةِ  َمِنٌۢ  اَْلهنْعه

َُٰهكُْم  َٰه   فهاِل هْسلِمُْوا    فهلهه    َوهاِحد   اِل رِ   ا بهَشِ   وه
 الْمُْخِبِتْيه  

35. અને આ લોકો છે, જ્યારે િેમની સામે 

અલ્લાહન ું વણગન કરવામાું આવે િો િેમના 
દદલ ધ્ર જી ઉઠે છે અને િેમને જે કઈ િકલીફ 

પહોંચે છે, િેના પર સબર કરે છે, નમાઝ 

કાયમ કરે છે અને જે કુંઇ પણ અમે િેમને 

આપી રાખ્્ ું છે, િેઓ િેમાુંથી ખચગ કરિા રહ ે

છે. 

ِكره  اِذها الَهِذیْنه  ُ  ذُ   لُْوبُُهْم قُ  وهِجلهْت  اّلَلَٰ
یْنه  َِبِ ا   عهلَٰ  وهالَصَٰ ابهُهْم  مه هصه الْمُِقْيِم  ا  وه
َٰوةِ    ل ِممَها  الَصه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  یُْنِفُقْونه  ره

36. ક રબાની માટેના ઊંટ, અલ્લાહએ િમારા 
માટે િેને તનશાની બનાવી છે, િેમાું િમારા 
માટે ફાયદો છે, બસ ! (ઝબહ કરિી વખિે) 

િેમને ઊભા રાખી િેમના પર અલ્લાહન ું નામ 

લો, પછી જ્યારે િે િરિી પર પડી જાય, િો 
િેને પોિે પણ ખાવ અને ન માુંગનારા અને 

માુંગનારા બને્નને પણ ખવડાવો, આવી જ 

રીિે અમે ઢોરોને િમારા વશમાું કરી દીિા છે, 

જેથી િમે આભાર વયકિ કરો. 

الُْبْدنه  ا وه هه لْنَٰ عه ٓاى ِرِ  َمِْن  لهُكْم  جه عه ِ  شه  اّلَلَٰ
افِيْ  لهُكْم  ۬   هه ْْی    ُكُروا  خه ِ  اْسمه  فهاذْ ا اّلَلَٰ  عهلهْيهه

وهٓاَفه    بهْت  فهاِذها  صه ا وهجه ا فهكُلُْوا ُجُنْوبُهه  ِمْنهه
هْطِعمُوا ا َه    الْقهانِعه  وه الْمُْعَته لِكه   وه  كهذَٰ
ا هه ْرنَٰ َخه لَهُكْم  لهُكْم  سه  تهْشكُُرْونه  لهعه
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37. અલ્લાહ િઆલાની પાસે ક રબાનીન ું 
માુંસ નથી પહોંચત ું, ન િેમન ું લોહી, પરુંત   
િેની પાસે િો િમારો િકવો પહોંચે છે, આવી 
જ રીિે અલ્લાહ િઆલાએ િે ઢોરોને િમારા 
વશમાું કરી દીિા છે. જેથી અલ્લાહએ િમને 

જે માગગદશગન આપ્યો છે, (િેનો આભાર 

માનિા) િેની પ્રશુંસાન ું વણગન કરો અને (હ ે

નબી !) સદાચારી લોકોને ખ શખબર આપી 
દો. 

ه  یَهنهاله  لهْن  ا اّلَلَٰ ٓاُؤهها وهَله  لُُحْوُمهه َِٰكْن  ِدمه ل   وه
لِكه   ِمْنُكْم    الَتهْقوَٰی یَهنهالُهُ  هها كهذَٰ ره َخه  سه
وا لهُكْم  ُ ه  لُِتكهََبِ ا عهلَٰ  اّلَلَٰ ىكُْم    مه رِ   ههدَٰ بهَشِ   وه

 الْمُْحِسِنْيه 

38. સાુંભળો ! જે લોકો ઈમાન લાવયા છે, 

અલ્લાહ િઆલા (દ શ્મનોથી) િેમનો બચાવ 

કરે છે, અલ્લાહ િઆલા કોઈ દગાખોર, 

કૃિઘ્નીને પસુંદ નથી કરિો. 

ه  اَِنه  فِعُ  اّلَلَٰ ِن  یُدَٰ ُنْوا    الَهِذیْنه  عه مه ه  اَِنه   اَٰ  اّلَلَٰ
َوهان   كَُله  یُِحَبُ  َله  ن  خه ُفوْر   كه

39. જે (કાદફરો મ સલમાનો સાથે) ્ દ્વ કરી 
રહ્યા છે, િેમને (મ સલમાનોને) પણ ્ દ્વની 
પરવાનગી આપવામાું આવે છે, કારણકે િે 

પીદડિ છે, તન:શુંક િેમની મદદ કરવા માટે 

અલ્લાહ ક દરિ િરાવે છે. 

تهلُْونه  لِلَهِذیْنه  اُِذنه  َهُهْم  یُقَٰ اَِنه   ُظلِمُْوا    ِباهن  وه
ه   لهقهِدیُْر   نهْصِرِهْم  عهلَٰ  اّلَلَٰ
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40. આ િે લોકો છે, જેમને ખોટી રીિે પોિાના 
ઘરો માુંથી કાઢવામાું આવયા, ફતિ િેમની આ 

વાિ પર કે અમારો પાલનહાર અલ્લાહ જ છે, 

જો અલ્લાહ િઆલા લોકોને અંદરોઅંદર 

એકબીજા દ્વારા ન હટાવિો િો િાતમિક સ્થળ 

અને ચચગ િેમજ બુંદગી કરવાની જગ્યાઓ 

અને િે મક્સ્જદો પણ નટટ કરી દેવામાું 
આવિી, જ્યાું અલ્લાહ િઆલાન ું નામ વિારે 

લેવાય છે, અલ્લાહ એવા લોકોની જરૂર મદદ 

કરે છે, જે િેના (દીનની) મદદ કરે છે તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ િાકાિવર, 

ઝબરદસ્િ છે. 

ْْیِ  ِدیهاِرِهْم  ِمْن  اُْخِرُجْوا لَهِذیْنه  َق   ِبغه  حه
هْن  اََِله   بَُنها یَهُقْولُْوا ا ُ    ره لهْو َله   اّلَلَٰ ِ  دهفْعُ   وه  اّلَلَٰ

ُهْم  النَهاسه  ْت  ِببهْعض   بهْعضه مه وهاِمعُ  لَهُهَدِ  صه
ِبيهع   ِجُد   وه لهوَٰت  َوهمهسَٰ ا یُْذكهرُ  وهصه  اْسُم  فِْيهه
 ِ ا    اّلَلَٰ ِثْْیً َنه   كه لهیهْنُصره ُ  وه ْن  اّلَلَٰ   یَهْنُصُره     مه
ه  اَِنه  ِزیْز   لهقهوَِی   اّلَلَٰ  عه

41. (અલ્લાહના દીનની મદદ કરનાર) િે 

લોકો છે કે જો અમે િરિી પર િેમને (સરદાર 

બનાવી દઇએ િો), આ લોકો પાબુંદી સાથે 

નમાઝ પઢશે અને ઝકાિ પણ આપશે અને 

સારા કાયોનો આદેશ આપશે અને ખરાબ 

કાયોથી રોકશે, દરેક કાયોન ું પદરણામ 

અલ્લાહની પાસે જ છે. 

هلَهِذیْنه  ْ  اِْن  ا ُ كَهَٰنَٰ هقهاُموا اَْلهْرِض  ِف  َمه  ا
َٰوةه  ل تهُوا الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ ُرْوا الَزه همه ا  ِبالْمهْعُرْوِف  وه
ْوا نههه ِن  وه ِ   الْمُْنكهِر    عه ّلِلََٰ  اَْلُُموِْر   عهاقِبهةُ   وه

42. (હ ેપયગુંબર ! ) જો આ લોકો િમને 

જ ઠલાવે, (િો કોઈ આશ્વયગની વાિ નથી). આ 

પહલેા નહૂની કોમ અને આદ િેમજ ર્મદૂની 
કોમો પણ પોિાના પયગુંબરોને જ ઠલાવી 
ચ કી છે. 

اِْن  بهْت  فهقهْد  بُْوكه یَُكهذَِ  وه َذه  قهْوُم  قهْبلهُهْم  كه
همُْودُ   وهعهاد   نُْوح    وهث

43. અને એવી જ રીિે ઇબ્રાહીમની કોમ અને 

લિૂની કોમ પણ (જ ઠલાવી ચ કી છે.) 

قهْوُم  ِهْيمه  وه قهْوُم  اِبْرَٰ  لُْوط     وه
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44. અને મદયનવાળાઓ પણ જ ઠલાવયા 
હિા, મસૂાને પણ જ ઠલાવવામાું આવયા હિાું, 
બસ ! મેં કાદફરોને આવી રીિે જ મહિેલ 

આપી, પછી િેમની પકડ કરી, િો જ ઓ! 

મારી સજા કેવી રહી ? 

ُب  اهْصحَٰ ْدیهنه    وه به   مه  فهاهْملهْيُت  ُمْوسَٰ  وهُكَذِ
ْذُتُهْم    ثَُمه  لِلْكَِٰفِریْنه  هانه  فهكهْيفه   اهخه  ك

 نهِكْْیِ 

45. ઘણી જ વસ્િીઓ છે, જેમને અમે નટટ 

કરી દીિી, એટલા માટે કે િે અત્યાચારી હિાું, 
બસ ! િેમાુંથી (કેટલીક વસ્િીઓની) છિો 
ઊંિી પડી છે અને ઘણા આબાદ ક વાું બેકાર 

પડયા છે અને ઘણા પાકા અને ઊંચા મહલેો 
વેરાન છે. 

هیَِْن  ا قهْریهة   َمِْن  فهكها هه هْهلهْكنَٰ الِمهة   وهِِهه  ا   ظه
اِویهة   فهِهه  ا عهلَٰ  خه ِبْئر   ُعُرْوِشهه لهة   وه َطه َمُعه
 َمهِشْيد   َوهقهْصر  

46. શ ું િે લોકો િરિી પર હયાગ-ફયાગ નથી ? 

જેથી િેમના દદલ એવા બની જિા, જે કઇક 

સમજિા અને તવચારિા અને કાન એવા બની 
જિા, જેનાથી િેઓ કઇક સાભળિા, સત્યિા 
એ છે કે આંખો જ આંિળી નથી હોિી, પરુંત   
િે દદલ આંિળા થઇ જાય છે જે િેમના 
હૃદયોમાું છે. 

هفهلهْم  ْوا ا   لهُهْم  فهتهُكْونه  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
ا   یَهْعِقلُْونه  قُلُْوب   هوْ  ِبهه ذهان   ا ا    یَهْسمهُعْونه  اَٰ   ِبهه
ا َههه ارُ  تهْعمه  َله  فهاِن َِٰكْن  اَْلهبْصه ل  تهْعمه  وه

ُدْوِر   ِف  الَهِتْ  الُْقلُْوُب   الَصُ

47. આ લોકો અઝાબ માટે ઉિાવળ કરી રહ્યા 
છે, જો કે અલ્લાહ ક્યારેય પોિાન ું વચન નહીં 
ટાળે, હાું ! િમારા પાલનહાર પાસે એક દદવસ 

િમારી ગણિરી પ્રમાણે એક હજાર વર્ગનો છે. 

یهْستهْعِجلُْونهكه  اِب  وه ذه لهْن  ِبالْعه   یَُْخِلفه  وه
 ُ ه     اّلَلَٰ اَِنه   وهعْده بَِكه  ِعْنده  یهْوًما وه هلِْف  ره ها  ك
نهة    ْونه تهُعَدُ  َمِمَها سه

48. ઘણી અત્યાચાર કરનારી વસ્િીઓને મેં 
મહિેલ આપી, છેવટે િેમને પકડી લીિા અને 

િેઓને મારી િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે. 

هیَِْن  ها ك هْملهْيُت  قهْریهة   َمِْن  وه ا ا الِمهة   وهِِهه  لههه  ظه
ا    ثَُمه  ْذُتهه ه   اهخه َ اِله ن  وه  الْمهِصْْیُ
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49. (હ ેપયગુંબર !) િમે િેમને જણાવી દો હ ે

લોકો ! હ ું િમને (ખરાબ પદરણામથી) સ્પટટ 

સચેિ કરનારો છું. 

ا قُْل  نَهمها   النَهاُس  یَٰ اهیَُهه هنها اِ   نهِذیْر   لهُكْم  ا
ِبْي     َمُ

50. બસ ! જે લોકો ઈમાન લાવયા છે અને જે 

લોકોએ સત્કાયગ કયાગ છે, િેમના માટે જ માફી 
છે અને ઇજજિવાળી રોજી. 

ُنْوا فهالَهِذیْنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ   لهُهْم  الَصَٰ
ة  َوهِرْزق   ْغِفره  كهِریْم    َمه

51. અને જે લોકો અમારી તનશાનીઓને નીચી 
બિાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, િે લોકો જ 

જહન્નમી છે. 

الَهِذیْنه  ْوا وه عه ْ   سه یَِٰتنها ِف ِجِزیْنه  اَٰ َٰٓى ِكه  ُمعَٰ  اُول
ُب  ِحْيِم  اهْصحَٰ  الْجه

52. (હ ેપયગુંબર ! )અમે િમારા કરિા 
પહલેા જે પયગુંબરને મોકલ્યા, િેમની સાથે 

એવ ું બન્્ ું કે જ્યારે િેઓ પોિાના હૃદયમાું 
કોઈ ઇચ્છા કરવા લાગ્યા, િો શેિાને િેમની 
ઇચ્છામાું કુંઇક વિારો કરી દીિો, બસ ! 

શેિાનના વિારાને અલ્લાહ િઆલા દૂર કરી 
દે છે, પછી પોિાની વાિ તનતશ્વિ કરી દે છે, 

અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ જાણવાવાળો, 
દહકમિવાળો છે. 

ا   مه لْنها وه هْرسه   َرهُسْول  َوهَله  ِمْن  قهْبِلكه  ِمْن  ا
هلْقه  تهمهَنَٰ   اِذها اََِله   نهِبَ   ُن  ا ْيطَٰ ْ   الَشه   اُْمِنیَهِته     ِف

ُخ  ُ  فهيهنْسه ا اّلَلَٰ ُن  یُلِْق  مه ْيطَٰ  یُْحِكُم  ثَُمه  الَشه
 ُ یَِٰته     اّلَلَٰ ُ   اَٰ ِكْيم    عهِلْيم   وهاّلَلَٰ  حه

53. આ એટલા માટે કે શેિાનના વિારાને 

અલ્લાહ િઆલા િે લોકોની કસોટીન ું કારણ 

બનાવી દે, જેમના હૃદયોમાું તનફાકનો રોગ છે 

અથવા જેમના દદલ (ઈમાન લાવવા બાબિે) 

સખિ છે. ખરેખર આવા જાલલમ (સત્ય 

વાિના) તવવાદમાું દૂર સ િી જિા રહ્યા છે. 

له  ا لَِيهْجعه ُن  یُلِْق  مه ْيطَٰ َهِذیْنه  فِتْنهةً  الَشه  لَِل
الْقهاِسيهةِ  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ    قُلُْوبُُهْم    وه

اَِنه  لِِمْيه  وه  بهِعْيد    ِشقهاق    لهِفْ  الَظَٰ
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54. અને એટલા માટે પણ કે જેમને જ્ઞાન 

આપવામાું આવ્ ું છે, િેઓ માની લે કે આ 

િમારા પાલનહાર િરફથી જ ખરેખર સત્ય 

છે, પછી િેઓ િેના પર ઈમાન લાવે અને 

િેમના દદલ િેની િરફ ઝૂકી જાય, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા ઈમાનવાળાઓને સત્ય 

માગગદશગન આપવાવાળો છે. 

لِيهْعلهمه  هنَههُ  الِْعلْمه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وه َقُ  ا  الْحه
بَِكه  ِمْن    قُلُْوبُُهْم    لهه   فهُتْخِبته  ِبه   فهُيْؤِمُنْوا َره
اَِنه  ه  وه ادِ  اّلَلَٰ ا الَهِذیْنه  لههه ُنْو  مه اط   اِلَٰ  اَٰ  ِصره

 َمُْستهِقْيم  

55. કાદફર અલ્લાહની આ વહીમાું હુંમેશા શુંકા 
જ કરિા રહશેે, ત્યાું સ િી કે અચાનક િેમના 
માથા પર કયામિ આવી જાય, અથવા 
િેમની પાસે િે દદવસનો અઝાબ આવી જાય, 

જે અશ ભ છે. 

  َمِْنهُ  ِمْریهة   ِفْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اُل یهزه  وهَله 
َتَٰ  ُ  حه ُ ةُ  تهاْتهِْیه اعه هوْ  بهْغتهةً  الَسه ْ  ا ُ  یهاْتهِْیه
اُب  ِقْيم   یهْوم   عهذه  عه

56. િે દદવસે ફતિ અલ્લાહની જ બાદશાહિ 

હશે, િે જ િમારી વચ્ચે ફેંસલો કરશે, જે લોકો 
ઈમાન લાવયા અને નેક અમલ કયાગ િે લોકો 
નેઅમિોથી ભરપરૂ જન્નિોમાું હશે. 

هلْمُلُْك  ذ   ا ى ِ ِ    یهْومه ََٰ ْ    یهْحكُُم   ّلَلِ ُ   بهْيٰنه
ُنْوا فهالَهِذیْنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ نََِٰت  ِفْ  الَصَٰ  جه
 النَهِعْيِم 

57. અને જે લોકોએ ક ફર કયો અને અમારી 
આયિોને જ ઠલાવી િેમના માટે અપમાતનિ 

કરી દેનારો અઝાબ છે. 

الَه  بُْوا كهفهُرْوا ِذیْنه وه َذه َٰٓى ِكه  ِباَٰیَِٰتنها وهكه  فهاُول
اب   لهُهْم  ن  عهذه  َمُِهْي 

58. અને જે લોકોએ અલ્લાહના માગગમાું 
વિન છોડ્ ું, પછી િેઓને શહીદ કરી દેવામાું 
આવયા, અથવા મતૃ્્  પામ્યા, અલ્લાહ 

િઆલા િેમને ઉત્તમ રોજી આપશે અને 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા સૌથી શે્રટઠ રોજી 

આપનાર છે. 

الَهِذیْنه  ُرْوا وه ِبْيِل  ِفْ  ههاجه ِ  سه ا ثَُمه  اّلَلَٰ  قُِتلُْو 
هوْ  اتُْوا ا ُ  مه ُ ُزقهَٰنه ْ ُ  لهْیه ًنا    ِرْزقًا اّلَلَٰ سه  وهاَِنه   حه
ه  ْْیُ  اّلَلَٰ ِزقِْيه  لهُهوهخه  الَرَٰ
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59. િેઓને અલ્લાહ િઆલા એવી જગ્યાએ 

પહોંચાડશે કે િે િેનાથી ખ શ થઇ જશે, 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા જ્ઞાનવાળો અને 

િૈયગવાન છે. 

 ْ ُ ًل  لهُيْدِخلهَٰنه ْونهه     َمُْدخه اَِنه   یَهْرضه ه  وه  اّلَلَٰ
ِلْيم   لِْيم   لهعه  حه

60. વાિ આ પ્રમાણે જ છે. અને જે વયક્તિએ 

બદલો લેવામાું એટલી જ િકલીફ પહોચાડે, 

જેટલી િેને પહોચી હિી, પછી જો િેની સાથે 

અતિરેક કરવામાું આવે િો તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા િેની જરૂર મદદ કરશે, તન:શુંક 

અલ્લાહ દરગ જર કરનાર, માફ કરનાર છે. 

لِكه    مهْن   ذَٰ ا ِبِمثِْل  عهاقهبه  وه  ثَُمه  ِبه   ُعْوقِبه  مه
نَههُ  عهلهْيهِ  بُِغه  ُ    لهیهْنُصره ه  اَِنه   اّلَلَٰ ُفَو   اّلَلَٰ   لهعه

ُفوْر    غه

61. આ એટલા માટે કે અલ્લાહ રાિને 

દદવસમાું દાખલ કરે છે અને દદવસને રાિમાું 
દાખલ કરે છે અને તન:શુંક અલ્લાહ બધ ું જ 

સાુંભળવાવાળો અને જોવાવાળો છે. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ ارِ  ِف  الَهْيله  یُْولُِج  اّلَلَٰ یُْولُِج  النَههه  وه
اره  هَنه  الَهْيِل  ِف  النَههه ا ه  وه ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع   بهِصْْی    سه

62. આ બધ ું એટલા માટે કે અલ્લાહ જ સાચો 
છે અને િેના તસવાય જેમને પણ આ લોકો 
પોકારે છે િે ખોટા છે. અને તન:શુંક અલ્લાહ જ 

પ્રતિષ્ટઠિ અને ખબૂ જ મોટો છે. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ َقُ  اّلَلَٰ هَنه  ُهوهالْحه ا ا وه  یهْدُعْونه  مه
هَنه   ُهوهالْبهاِطُل  دُْونِه   ِمْن  ا ه  وه ِلَُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْعه

 الْكهِبْْیُ 

63. શ ું િમે જો્ ું નથી કે અલ્લાહ િઆલા જ 

આકાશ માુંથી પાણી વરસાવે છે, બસ ! િરિી 
હદરયાળી થઇ જાય છે, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા બધ ું જ જાણવાવાળો અને ખબર 

રાખવાવાળો છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا له  اّلَلَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا ٓاًء ؗ  الَسه   مه
ةً    َْلهْرُض ا فهُتْصِبُح  َره ه  اَِنه   ُمْخضه   لهِطْيف   اّلَلَٰ
ِبْْی     خه

64. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઇ પણ છે િે 

બધ ું જ િેન ું છે અને ખરેખર અલ્લાહ દરેક 

વસ્ત થી બે તનયાઝ ખબૂ જ પ્રશુંસાવાળો છે. 

ا لهه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه اَِنه   اَْلهْرِض    ِف  وه   وه
ه  ِنَُ  اّلَلَٰ ِمْيُدن  لهُهوهالْغه  الْحه
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65. શ ું િમે જોિા નથી કે અલ્લાહએ જ 

િરિીની દરેક વસ્ત ને િમારા માટે કામે 

લગાડેલ છે અને િેના આદેશથી પાણીમાું 
ચાલિી હોડીઓ પણ, િેણે જ આકાશને એવી 
રીિે રોકી રાખ્્ ું છે કે િેની પરવાનગી વગર 

િરિી પર પડી નથી શકત ું, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા લોકો માટે ખબૂ જ માયાળુ, દયાળુ 

છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ره  اّلَلَٰ َخه ا لهُكْم  سه  اَْلهْرِض  ِف  َمه
الُْفلْكه    ِباهْمِره     الْبهْحرِ  ِف  تهْجِرْی  وه
یُمِْسُك  مهٓاءه  وه هْن  الَسه  اََِله   اَْلهْرِض  عهله  تهقهعه  ا
ه  اَِنه   ِباِذْنِه     ُءْوف   ِبالنَهاِس  اّلَلَٰ َرهِحْيم   لهره

 

66. િેણે જ િમને જીવન પ્રદાન ક્ ું, પછી િે 

જ િમને મતૃ્્  આપશે, પછી િે જ િમને 

(ફરીવાર) જીતવિ કરશે, તન:શુંક માનવી ઘણો 
જ કૃિઘ્ની છે. 

ُكْم ؗ  وهُهوهالَهِذْی   هْحيها   ثَُمه   یُِمیُْتُكْم  ثَُمه   ا
انه  اَِنه   یُْحِیْيُكْم     لهكهُفوْر   اَْلِنْسه

67. અમે દરેક કોમ માટે બુંદગી કરવાની એક 

રીિ નક્કી કરી દીિી છે, જેને િેઓ કરી રહ્યા 
છે, બસ ! િેમણે િે આદેશમાું િમારી સાથે 

ઝઘડો ન કરવો જોઇએ. િમે પોિાના 
પાલનહાર િરફ લોકોને બોલાવો, ખરેખર 

િમે જ સત્ય માગગ પર છો. 

لْنها اَُمهة   لِكَُلِ  عه كًا جه نْسه  فهله  نهاِسكُْوهُ  ُهْم  مه
بَِكه    اِلَٰ  وهادْعُ  اَْلهْمرِ  ِف  ِزُعنَهكه یُنها نَهكه   ره  اِ
 َمُْستهِقْيم   ُهًدی لهعهلَٰ 

68. અને જો િો પણ આ લોકો િમારી સાથે 

િકરાર કરવા લાગ,ે િો િમે િેમને કહી દો કે 

િમારા કાયોને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે જાણે 
છે. 

اِْن  لُْوكه  وه ده ُ  فهُقِل  جَٰ هعْلهُم  اّلَلَٰ تهْعمهلُْونه  ِبمها ا
 

69. અલ્લાહ જ િમારા સૌના િે તવવાદનો 
ફેંસલો કયામિના દદવસે કરશે, જે બાબિે 

િમે તવવાદ કરી રહ્યા છો. 

 ُ هّلَلَٰ مهةِ  یهْومه  بهیْنهُكْم  یهْحكُُم  ا  فِْيمها الِْقيَٰ
 تهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  ُكنُْتْم 
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70. શ ું િમે જાણિા નથી કે આકાશો અને 

િરિીની દરેક વસ્ત ને અલ્લાહ જાણેછે, આ 

બધ ું જ લખેલી દકિાબમાું સ રલક્ષિ છે, 

અલ્લાહ િઆલા માટે િો આ કામ ઘણ ું જ 

સરળ છે. 

هلهْم  هَنه  تهْعلهْم  ا ه  ا ا یهْعلهُم  اّلَلَٰ مهٓاءِ  ِف  مه  الَسه
لِكه  اَِنه   وهاَْلهْرِض    لِكه  اَِنه   ِكتَٰب     ِفْ  ذَٰ   عهله   ذَٰ

 ِ  یهِسْْی   اّلَلَٰ

71. અને આ લોકો અલ્લાહને છોડીને િે 

લોકોની બુંદગી કરી રહ્યા છે, જેમના માટે 

અલ્લાહએ ન િો કોઈ દલીલ ઉિારી છે અને 

ન િેઓ પોિે િે તવશે જાણે છે, આ જાલલમ 

લોકોની મદદ કરનાર કોઈ નદહ હોય. 

یهْعُبُدْونه  ِ  دُْوِن   ِمْن  وه ا اّلَلَٰ ِْل  لهْم  مه َ  ِبه   یَُنه
ا مه ًنا َوه ا  م    عِلْ  ِبه   لهُهْم   لهیْسه  ُسلْطَٰ مه  وه
لِِمْيه   نَهِصْْی    ِمْن  لِلَظَٰ

72. જ્યારે િેમની સમક્ષ અમારી દકિાબની 
સ્પટટ આયિોન ું વણગન કરવામાું આવે છે િો, 
િમે કાદફરોના મોઢા પર નારાજગીના અંશ 

જોઇ લો છો, (એવ ું લાગે છે) િે લોકો અમારી 
આયિો સુંભળાવનારા પર હ મલો કરવા માટે 

િૈયાર જ બેઠા હોય છે, િમે િેમને કહી દો કે 

હ ું િમને જણાવ ું કે આના કરિા વિારે ખરાબ 

વસ્ત  શ ું છે? આગ, જેન ું વચન અલ્લાહએ 

કાદફરોને આપી રાખ્્ ું છે. અને િે ખબૂ જ 

ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَٰتُنها عهلههْْیِ   ِفْ  تهْعِرُف  بهیَِنَٰت   اَٰ
 یهكهادُْونه   الْمُْنكهره    كهفهُروا الَهِذیْنه  ُوُجْوهِ 

ْ  یهْتلُْونه  ِبالَهِذیْنه  یهْسُطْونه  یَِٰتنها    عهلههْْیِ   اَٰ
ُئكُْم  قُْل  هفهاُنهَبِ َر   ا لِكُْم    َمِْن  ِبشه هلنَهاُر     ذَٰ   ا

هها ُ  وهعهده ِبْئسه   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  اّلَلَٰ   وه
ن   الْمهِصْْیُ
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73. હ ેલોકો ! િમારી સમક્ષ એક ઉદાહરણ 

આપવામાું આવી રહ્ ું છે, કાન લગાવી 
સાુંભળો ! અલ્લાહ તસવાય જેને પણ િમે 

પોકારો છો, જો િે બિા જ એકઠા થઇ જાય િો 
પણ એક માખીન ું પણ સર્જન નથી કરી 
શકિા,પરુંત   જો માખી િેમની પાસેથી કોઈ 

વસ્ત  લઇ લે િો આ લોકો િો િેને પણ િેની 
પાસેથી છીનવી નથી શકિા, ખબૂ જ નબળો 
છે, જે માુંગી રહ્યો છે અને ખબૂજ નબળો છે િે, 

જેની પાસે માુંગવામાું આવી રહ્ ું છે. 

ا ثهل   ُضِربه  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه   لهه     فهاْستهِمُعْوا مه
ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه  اَِنه    لهْن  اّلَلَٰ

لهوِ  یَهْخلُُقْوا اِْن   لهه     اْجتهمهُعْوا ذُبهابًا َوه   وه
 ُ بهاُب  یَهْسلُُْبُ ْيـ ًا الَذُ   یهْستهْنِقُذْوهُ  ََله  شه

ُعفه   ِمْنُه    الُِب  ضه الْمهْطلُْوُب   الَطه  وه

74. િે લોકોએ અલ્લાહની પ્રતિટઠા પ્રમાણે 
અલ્લાહની કદર ન કરી, અલ્લાહ િઆલા 
ખબૂ જ િાકાિવર, ઝબરદસ્િ છે. 

ا ُروا مه ه  قهده َقه  اّلَلَٰ ه  اَِنه   قهْدِره     حه  لهقهوَِی   اّلَلَٰ
ِزیْز    عه

75. અલ્લાહ આદેશ પહોંચાડવા માટે 

ફદરશ્િાઓ માુંથી પણ રસલૂને પસુંદ કરી લે 
છે અને માનવીઓ માુંથી પણ, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ સાુંભળવાવાળો, 
જોવાવાળો છે. 

 ُ هّلَلَٰ ِفْ  ا كهةِ  ِمنه  یهْصطه َٰٓى ِ ِمنه  ُرُسًل  الْمهل   وه
ه  اَِنه   النَهاِس    ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع   بهِصْْی    سه

76. િે ખબૂ સારી રીિે જાણે છે જે કુંઇ િેમની 
આગળ છે, જે કુંઇ િેમનાથી અદ્રશ્ય છે અને 

અલ્લાહ િરફ જ દરેક કાયગ ફેરવવામાું આવે 

છે. 

ا یهْعلهُم  هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا ا مه لْفهُهْم    وه اِله   خه   وه
 ِ عُ  اّلَلَٰ  اَْلُُموُْر  ُتْرجه

77. હ ેઈમાનવાળાઓ ! રૂક અ, તસજદા કરિા 
રહો અને પોિાના પાલનહારની બુંદગીમાું 
લાગેલા રહો અને સત્કાયગ કરિા રહો, જેથી 
િમે સફળ થઇ જાવ. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُعْوا اَٰ   وهاْسُجُدْوا اْركه
بَهُكْم  وهاْعُبُدْوا لُوا ره ْْیه  وهافْعه لَهُكْم   الْخه  لهعه
 ُتْفلُِحْونه ۩ 
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78. અને અલ્લાહના માગગમાું િે રીિે ત્જહાદ 

કરો, જે રીિે ત્જહાદ કરવાનો હક છે, િેણે જ 

િમને (પોિાના દીનનાું કામ માટે) પસુંદ કરી 
લીિા છે, અને દીન બાબિે િમારા પર કોઈ 

િુંગી નથી રાખી, પોિાના તપિા ઇબ્રાહીમના 
દીન પર અડગ રહો, િે અલ્લાહએ જ િમાર ું 
નામ આ પહલેા મ સલમાન રાખ્્ ું હત ું અને 

આ (ક રઆન)માું પણ (મ સલમાન રાખ્્ ું છે), 

જેથી પયગુંબર િમારા પર સાક્ષી બની જાય 

અને િમે બિા માટે સાક્ષી બની જાવ, બસ ! 

િમારે નમાઝ પઢિા રહવે  ું જોઇએ અને 

ઝકાિ આપિા રહવે  ું જોઇએ અને અલ્લાહના 
(દીનને) મજબિૂી સાથે થામી લેવો જોઇએ, િે 

જ િમારો કારસાજ છે, બસ ! િે કેટલો સારો 
કારસાજ છે અને કેટલો શે્રટઠ મદદ કરનાર. 

اِهُدْوا ِ  ِف  وهجه َقه  اّلَلَٰ اِده     حه   ِجهه
ا ُهوهاْجتهبَٰىكُْم  مه له  وه عه یِْن  ِف  عهلهْيُكْم  جه  الَدِ

ج     ِمْن  ره هِبْيُكْم  ِملَهةه   حه ِهْيمه    ا   اِبْرَٰ
مََٰىكُُم  ۬   ُهوهسه ِفْ  قهْبُل  ِمْن   الْمُْسلِِمْيه   ا  وه ذه   هَٰ
ُسْوُل  لِيهُكْونه  ِهْيًدا الَره تهُكْونُْوا عهلهْيُكْم  شه  وه
ٓاءه  ۬   عهله  ُشههده َٰوةه  فهاهقِْيمُوا  النَهاِس   ل  الَصه
تُوا اَٰ وةه  وه كَٰ ِ    وهاْعتهِصمُْوا الَزه  ِباّلَلَٰ

َٰىكُْم    ْول  وهنِْعمه  الْمهْولَٰ  فهِنْعمه   ُهوهمه
ن   النَهِصْْیُ
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અલ-મુતમનૂન  المؤمنون 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. તન:શુંક આ ઈમાનવાળાઓએ સફળિા 
પ્રાપ્િ કરી લીિી. 

هفْلهحه  قهْد   الْمُْؤِمُنْونه   ا

2. જેઓ પોિાની નમાઝોને ખ શ અ 

(એકાગ્રિા) સાથે પઢે છે. 

تِِهْم  ِفْ  ُهْم  الَهِذیْنه  له ِشُعْونه   صه  خَٰ

3. જેઓ બકવાસ વાિોથી દૂર રહ ેછે.  الَهِذیْنه ِن  ُهْم  وه  ُمْعِرُضْونه   اللَهْغوِ  عه

4. જેઓ ઝકાિ આપિા રહ ેછે.  الَهِذیْنه وةِ  ُهْم  وه كَٰ  فَِٰعلُْونه   لِلَزه

5. જેઓ પોિાના ગ પ્િાુંગની સ રક્ષા કરે છે.  الَهِذیْنه ِفُظْونه   لُِفُرْوِجِهْم  ُهْم  وه  حَٰ

6. પોિાની પત્નીઓ િથા પોિાની માલલકી 
હઠેળની દાસીઓ તસવાય, ખરેખર આ બને્ન 

તનિંદાને પાત્ર નથી. 

لَٰ   اََِله  هْزوهاِجِهْم  عه هوْ  ا ا ا لهكهْت  مه هیْمهانُُهْم  مه  ا
َهُهْم  ْْیُ  فهاِن لُْوِمْيه   غه  مه

7. જો આ તસવાય બીજો કોઈ િરીકો 
અપનાવશે િો આવા લોકો જ હદ વટાવી 
દેનાર છે. 

لِكه  وهرهٓاءه  ابْتهغَٰ  فهمهِن  َٰٓى ِكه  ذَٰ   ُهُم  فهاُول
ُدْونه    الْعَٰ

8. જેઓ પોિાની અમાનિો અને વચનોન ું 
પાલન કરે છે. 

الَهِذیْنه  ْ  ُهْم  وه ْهِدِهْم  َِلهمَٰنَٰهَِتِ   وهعه
ُعْونه    رَٰ

9. જેઓ પોિાની નમાઝોની દેખરેખ રાખે છે.  الَهِذیْنه تِِهْم  عهلَٰ  ُهْم  وه لهوَٰ افُِظْونه   صه  یُحه

10. આ જ લોકો વારસદાર છે.  َٰٓى ِكه  الْوَِٰرثُْونه   ُهُم  اُول
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11. જેઓ દફરદૌસ (જન્નિમાું ઉચ્ચ સ્થાનન ું 
નામ) ના વારસદાર હશે, જ્યાું િેઓ હુંમેશા 
રહશેે. 

ا ُهْم   الِْفْردهْوسه    یهِرثُْونه  الَهِذیْنه   فِْيهه
لُِدْونه   خَٰ

12. તન:શુંક અમે મન ટયન ું સર્જન માટીના કણ 

વડે ક્ ું. 
لهقهْد  لهْقنها وه انه  خه َٰلهة   ِمْن  اَْلِنْسه   َمِْن  ُسل
 ِطْي   

13. પછી િેને ટીપ ું બનાવી, સ રલક્ષિ જગ્યાએ 

(માિાના ગભગમાું) મકૂી દીધ ું. 
هُ  ثَُمه  لْنَٰ عه ار    ِفْ  نُْطفهةً  جه ِكْي    قهره  َمه

14. પછી ટીપાને જામેલ ું લોહી બનાવી દીધ ું. 
પછી િે જામેલા લોહીને માુંસનો ટ કડો બનાવી 
દીિો, પછી માુંસના ટ કડાને હાડકા બનાવી 
દીિા, પછી હાડકાઓ પર માુંસ ચઢાવી દીધ ું, 
પછી અમે િેન ું સર્જન બીજી બનાવટમાું ક્ ું. 
બરકિોવાળો છે િે અલ્લાહ, જે શે્રટઠ સર્જન 

કરનાર છે. 

لهْقنها ثَُمه  لهْقنها عهلهقهةً  النَُْطفهةه  خه لهقهةه  فهخه   الْعه
ةً  لهْقنها ُمْضغه ةه  فهخه مًا الْمُْضغه ْونها  ِعظَٰ  فهكهسه
مه  ا    الِْعظَٰ هُ  ثَُمه   لهْحمً اْنَٰ هنْشه لًْقا ا ره    خه  اَٰخه
كه  ه ُ  فهتهَبَٰ ُن  اّلَلَٰ ِلِقْيه   اهْحسه  الْخَٰ

15. ત્યાર પછી િમે સૌ ખરેખર મતૃ્્  પામશો.  نَهُكْم  ثَُمه لِكه  بهْعده  اِ  لهمهیَُِتْونه   ذَٰ

16. પછી, તન:શુંક િમને સૌને કયામિના 
દદવસે ફરીવાર ઉઠાડવામાું આવશે. 

نَهُكْم  ثَُمه  مهةِ  یهْومه  اِ ثُْونه  الِْقيَٰ  ُتْبعه

17. અમે િમારા ઉપર સાિ આકાશો 
બનાવયા અને અમે સર્જનથી ગાદફલ નથી. 

لهقهْد  لهْقنها وه ْبعه  فهْوقهُكْم  خه ۬   سه ٓاى ِقه   ره ا  طه مه  وه
ِن  ُكنَها لِْق  عه ِفِلْيه  الْخه  غَٰ

18. અમે એક પ્રમાણ મ જબ આકાશ માુંથી 
પાણી વરસાવીએ છીએ, પછી િેને િરિીમાું 
રોકી લઇએ છીએ અને અમે િેને લઇ જવા 
પર ખરેખર શક્તિ િરાવીએ છીએ. 

لْنها هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه ٓاًءٌۢ  الَسه ر   مه  فهاهْسكهنََٰهُ  ِبقهده
۬   ِف  نَها  اَْلهْرِض   اِ  ِبه   ذهههاب    عهلَٰ  وه

ِدُرْونه    لهقَٰ



 

અલ-મ તમનનૂ 

 

638 

 

 المؤمنون

19. િે જ પાણી વડે અમે િમારા માટે ખજૂરો 
અને દ્રાક્ષના બગીચાઓ ઉપજાવીએ છીએ, 

જેના દ્વારા િમને ઘણા પ્રકારના ફાળો મળે છ, 

િમે િેમાુંથી જ ખાઓ છો. 

اْنها نََٰت   ِبه   لهُكْم  فهاهنْشه نَهِخْيل   َمِْن  جه
هْعنهاب     ا لهُكْم   َوها ِكهُ  فِْيهه ا فهوها ِمْنهه ة  َوه ِثْْیه  كه
 تهاْكُلُْونه  

20. અને િે વકૃ્ષ, જે તરેૂ સૈના પવગિ પરથી 
નીકળે છે, જે િેલ તવસત્ર્જિ કરે છે અને 

ખાવાવાળાઓ માટે સપૂ છે. 

ةً  ره جه یْنهٓاءه  ُطوْرِ  ِمْن  تهْخُرُج  وهشه ُْبُت  سه   تهنٌۢ
ْهِن   لَِْلَٰكِِلْيه  وهِصْبغ   ِبالَدُ

21. િમારા માટે ઢોરોમાું પણ ઘણી તશખામણ 

છે, િેમના પેટ માુંથી અમે િમને (દૂિ) 

પીવડાવીએ છીએ અને િેમાું બીજા ઘણા 
ફાયદાઓ િમારા માટે છે, િેમાુંથી કેટલાુંકને 

િમે ખાઓ પણ છો. 

اَِنه  اِم  ِف  لهُكْم  وه ةً     اَْلهنْعه  نُْسِقْيُكْم   لهِعَْبه
ا ِفْ  َمِمَها لهُكْم  بُُطْونِهه ا وه نهافِعُ  فِْيهه ة   مه ِثْْیه كه

ا ِمْنهه  تهاْكُلُْونه   َوه

22. અને િેમના પર અને હોડીઓમાું સવારી 
કરો છો. 

ا ن  الُْفلِْك  وهعهله  وهعهلهْيهه  ُتْحمهلُْونه

23. તન:શુંક અમે નહૂને િેમની કોમ િરફ 

પયગુંબર બનાવી મોકલ્યા, િેમણે કહ્ ું કે હ ે

મારી કોમના લોકો ! અલ્લાહની બુંદગી કરો, 
િેના તસવાય િમારો કોઈ ઇલાહ નથી, શ ું િમે 

(િેનાથી) ડરિા નથી ? 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه   یَٰقهْوِم  فهقهاله  قهْوِمه    اِلَٰ  نُْوًحا  ا
ه  اْعُبُدوا ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ هفهله   غه  ا
 تهَتهُقْونه 

24. િેમની કોમના ઇન્કાર કરનારા 
આગેવાનોએ સ્પટટ કહી દીધ ું કે આ િો 
િમારા જેવો જ મન ટય છે, જે િમારા પર 

હોદ્દો ઇચ્છે છે, જો અલ્લાહની ઇચ્છા હોિ િો 
કોઈ ફદરશ્િાને ઉિારિો. અમે િો આ તવશે 

અમારા પવૂગજોના સમયમાું સાુંભળ્્  જ નથી. 

ا قهْوِمه   ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  الْمهلهُؤا فهقهاله   مه
ا   ذه ر   اََِله  هَٰ هْن  یُِریُْد   َمِثْلُُكْم    بهشه له  ا  یَهتهفهَضه

لهوْ   عهلهْيُكْم    ٓاءه  وه ُ  شه له  اّلَلَٰ هنْزه ۬   َله كهًة   َٰٓى ِ ل ا  مه  َمه
ِمْعنها ا سه ذه ْ   ِبهَٰ بهٓاى ِنها ِف لِْيه   اَٰ  اَْلهَوه
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25. એ િો એક એવો વયક્તિ છે, જેને 

પાગલપણ ું છે, એટલા માટે થોડોક સમય હજ  
રાહ જ ઓ.(કદાચ િે ઠીક થઇ જાય.) 

ٌۢ  ُهوهاََِله  اِْن  بَهُصْوا ِجنَهة   ِبه   رهُجل  ه َتَٰ  ِبه   فهَته  حه
 ِحْي  

26. નહૂએ દ આ કરી, હ ેમારા પાલનહાર ! આ 

લોકોના જ ઠલાવવા પર ત ું મારી મદદ કર. 

َبِ  قهاله  نُْصْرِنْ  ره بُْوِن  ِبمها ا َذه  كه

27. િો અમે િેમની િરફ વહી કરી કે િમે 

અમારી આંખો સમક્ષ અમારી વહી પ્રમાણે 
એક હોડી બનાવો, પછી જ્યારે (અઝાબ માટે) 

અમારો આદેશ આવી જાય અને િન્ન ર 

ઉભરાઇ જાય, િો િમે દરેક પ્રકારની એકએક 

જોડ (નર અને માદા) ને લઈ લો અને 

પોિાના ઘરવાળાઓને પણ આ હોડીમાું 
બેસાડી દો, પરુંત   િે લોકો તસવાય, જેમના 
તવશે અમારી વાિ પહલેા નક્કી ગઇ છે, 

ખબરદાર જે લોકોએ ઝલ્મ કયો છે િેમના 
તવશે મારી સાથે કુંઇ વાિચીિ ન કરિા. િે 

સૌને ડ બાડવામાું આવશે. 

یْنها   هِن  اِلهْيهِ  فهاهْوحه  ِباهعُْيِننها الُْفلْكه  اْصنهِع  ا
وهْحِینها ٓاءه  فهاِذها وه هْمُرنها جه فهاره  ا   التَهنَُوُْر    وه
ا فهاْسلُْك  ْيِ  كَُل   ِمْن  فِْيهه ثْنهْيِ  زهْوجه   ا
هْهلهكه  ا ْن  اََِله  وه بهقه  مه ْ    الْقهْوُل  عهلهْيهِ  سه   ِمْٰنُ
اِطْبِنْ  وهَله  لهمُْوا    الَهِذیْنه  ِف  ُتخه  اِنَهُهْم   ظه

قُْونه   َمُْغره

28. જ્યારે િમે અને િમારા તમત્રો હોડીમાું 
શાુંતિથી બેસી જાવ િો કહજેો કે દરેક પ્રકારની 
પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે, જેણે અમને 

જાલલમ લોકોથી છૂટકારો આપ્યો. 

یْته  فهاِذها هنْته  اْستهوه مهْن  ا   عهله  َمهعهكه  وه
مُْد  فهُقِل  الُْفلِْك  ِ  الْحه ىنها الَهِذْی  ّلِلََٰ   ِمنه  نهَجَٰ
لِِمْيه  الْقهْوِم   الَظَٰ

29. અને (આ પણ) કહજેો કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! મને બરકિની સાથે ઉિાર, અને 

ત ું જ ઉિારવા માટે શે્રટઠ છે. 

هنِْزلِْنْ  َبِ َره  وهقُْل  ًَل  ا كًا ُمَْنه ه هنْته  َمَُبَٰ ا ْْیُ  وه  خه
 الْمَُْنِلِْيه 

30. ખરેખર આમાું મોટી મોટી તનશાનીઓ છે 

અને અમે તન:શુંક કસોટી કરવાવાળા છે. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت  َوهاِْن  ذَٰ  لهمُْبتهِلْيه  ُكنَها َله
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31. ત્યાર પછી અમે એક બીજી કૌમન ું સર્જન 

ક્ ું. 
اْنها ثَُمه  هنْشه ْ  ا ِریْنه   قهْرنًا بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ  اَٰخه

32. પછી િે લોકો માુંથી પયગુંબર મોકલ્યા, 
(જેણે િેમને કહ્ ું) હ ેમારી કોમના લોકો ! 
અલ્લાહની બુંદગી કરો, િેના તસવાય િમારો 
કોઈ ઇલાહ નથી, િમે કેમ ડરિા નથી ? 

لْنها ْ  فهاهْرسه ُسْوًَل  فهِْْیِ ْ  ره هِن  َمِْٰنُ  ُبُدوااعْ  ا
ه  ا اّلَلَٰ َٰه   َمِْن  لهُكْم  مه ه     اِل ْْیُ هفهله   غه ن  ا  تهَتهُقْونه

33. અને કોમના સરદારોએ જવાબ આપ્યો, 
જેઓ ઇન્કાર કરિા હિાું અને આલખરિની 
મ લાકાિને જ ઠલાવિા હિાું અને અમે િે 

લોકોને દ તનયાના જીવનમાું સમદૃ્ધ બનાવયા 
હિાું, (િેઓએ કહ્ ું) કે આ િો િમારા જેવો જ 

એક મન ટય છે. િમારા જેવો જ ખોરાક આ 

પણ ખાય છે અને િમારા પીવા માટેના 
પાણીને પણ િે પીવે છે. 

ُ  وهقهاله   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  قهْوِمهِ  ِمْن  الْمهله
بُْوا َذه ةِ  ِبِلقهٓاءِ  وهكه ْ  اَْلَِٰخره ُ فْٰنَٰ تْره ه ا   ِف  وه
وةِ  يَٰ ا    الْحه نْيه ا  الَدُ ا   مه ذه ر   اََِله  هَٰ   َمِثْلُُكْم    بهشه
ُب  ِمْنهُ  تهاْكُلُْونه  ِممَها یهاْكُُل  یهْشره  ِممَها وه

بُْونه     تهْشره

34. જો િમે પોિાના જેવા જ માનવીન ું 
અન સરણ કરવા લાગશો, િો તન:શુંક િમે 

ખબૂ ન કસાન ઉઠાવનારા બની જશો. 

ْن  لهى ِ ْعُتْم  وه ًرا اهطه نَهُكْم  َمِثْلهُكْم  بهشه   اِذًا اِ
ِسُرْونه    لَهخَٰ

35. શ ું િે િમને આ વાિન ું વચન આપે છે કે 

જ્યારે િમે મતૃ્્  પામી ફતિ માટી અને હાડકા 
રહી જશો, િો િમે પાછા જીતવિ કરવામાું 
આવશો. 

هیهِعُدُكْم  هنَهُكْم  ا ابًا  وهُكنُْتْم  ِمَتُْم  اِذها ا ُتره
اًما هنَهُكْم  َوهِعظه ُجْونه    ا  َمُْخره

36. આ વાિ િો સમજની બહાર છે, જેન ું 
િમને વચન આપવામાું આવે છે. 

اته  اته  ههْيهه  ُتْوعهُدْونه    لِمها ههْيهه
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37. (જીવન) િો ફતિ દ તનયાન ું જ જીવન છે, 

આપણે મતૃ્્  પામીએ છીએ અને જીતવિ 

થઇએ છીએ. અને આપણે પાછા જીતવિ 

કરવામાું નદહ આવીએ. 

يهاتُنها اََِله  ِِهه  اِْن  نْيها حه نهْحيها نهمُْوُت  الَدُ  وه
ا مه  ِبمهْبُعْوثِْيه    نهْحُن  وه

38. આ િો બસ ! એકએવો વયક્તિ છે, જેણે 
અલ્લાહ પર જ ઠાણ ું બાુંધ્્ ું, અમે િો ક્યારેય 

આ વયક્તિ પર ઈમાન લાવવાના નથી. 

ُجُل  ُهوهاََِله  اِْن  ی ره َٰ ِ  عهله  فَْته ا اّلَلَٰ مه ِذبًا َوه  كه
 ِبمُْؤِمِنْيه  لهه   نهْحُن 

39. િે પયગુંબરે દ આ કરી કે હ ેપાલનહાર ! 

આ લોકોના જ ઠલાવવા પર ત ું મારી મદદ 

કર. 

َبِ  قهاله  نُْصْرِنْ  ره بُْوِن  ِبمها ا َذه  كه

40. અલ્લાહએ જવાબ આપ્યો કે આ લોકો 
થોડાક સમય પછી આ (પોિાના કમો) પર 

પસ્િાવો કરશે. 

مَها قهاله  ِدِمْيه   لَهُيْصِبُحَنه  قهِلْيل   عه  نَٰ

41. છેવટે તનણગય પ્રમાણે ચીસે (ડરામણા 
અવાજે) િેમને પકડી લીિા અને અમે િે 

લોકોને અસ્િ-વયસ્િ કરી નાખ્યા, બસ ! 

જાલલમ લોકો માટે દૂરી છે. 

ْتُهُم  ذه ةُ  فهاهخه ْيحه َقِ  الَصه ْ  ِبالْحه ُ لْٰنَٰ عه  فهجه
لِِمْيه  لَِلْقهْوِم  فهُبْعًدا  ُغثهٓاًء     الَظَٰ

42. ત્યાર પછી અમે બીજી ઘણી કોમોન ું 
સર્જન ક્ ું. 

اْنها ثَُمه  هنْشه ْ  ا ِریْنه   قُُرْونًا بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ  اَٰخه

43. ન િો કોઈ કોમ પોિાના સમય પહલેા 
ખત્મ થઈ અને ન િો પોિાના સમય પછી 
રોકાઈ છે. 

ا ا اَُمهة   ِمْن  تهْسِبُق  مه لههه ا اهجه مه   وه
 یهْستهاِْخُرْونه  
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44. પછી અમે એક-પછી એક પયગુંબરોને 

મોકલિા રહ્યા, જ્યારે પણ જે કોમ પાસે 

િેમના પયગુંબર આવિા િો િેઓ િેમને 

જ ઠલાવિા હિા, િો અમે એક કોમ પછી એક 

કોમને નટટ કરિા રહ્યા, અહી સ િી કે િે 

લોકોને નવલકથા બનાવી દીિા. િે લોકો 
માટે દૂરી છે, જેઓ ઈમાન નથી લાવિા. 

لْنها ثَُمه  هْرسه ا    ُرُسلهنها ا ا كَُله   تهَْته ٓاءه  مه  اَُمهةً  جه
ا ُسْولُهه بُْوهُ  َره َذه ُهْم  فهاهتْبهْعنها كه  بهْعًضا بهْعضه

 ْ ُ لْٰنَٰ عه اِدیْثه    وهجه   ََله  لَِقهْوم   فهُبْعًدا  اهحه
 یُْؤِمُنْونه 

45. પછી અમે મસૂા અને િેમના ભાઇ હારૂનને 

મ અત્જઝહ અને સ્પટટ પ રાવા સાથે મોકલ્યા. 
لْ  ثَُمه  هْرسه اهُ  ُمْوسَٰ  نهاا اهخه ۬   وه ُرْونه   ا  هَٰ  ِباَٰیَِٰتنه

ن   ِبْي    وهُسلْطَٰ  َمُ

46. દફરઔન અને િેના લશ્કરો િરફ. બસ ! 

િે લોકોએ ઘમુંડ ક્ ું અને િે લોકો તવદ્રોહી જ 

હિાું. 

ْونه  اِلَٰ  ۡى ِه   فِْرعه مهله ْوا وه ُ هانُْوا فهاْستهْكَبه ك   وه
 عهالِْيه   قهْوًما

47. કહવેા લાગ્યા કે શ ું અમે આપણા જેવા જ 

બે વયક્તિઓ પર ઈમાન લાવીએ ? જ્યારે કે 

િેમની આપણી ગ લામ છે. 

الُْو ا هنُْؤِمُن  فهقه یِْن  ا ره قهْوُمُهمها ِمثِْلنها لِبهشه  وه
ِبُدْونه   لهنها  عَٰ

48. બસ ! િે લોકોએ િે બને્નને પણ 

જ ઠલાવયા, છેવટે િે લોકો પણ નટટ થયેલા 
લોકો માુંથી થઇ ગયા. 

بُْوُهمها  الْمُْهلهِكْيه  ِمنه  فهكهانُْوا فهكهَذه

49. અમે મસૂાને દકિાબ (એટલા માટે) પણ 

આપી હિી, કે િેમના લોકો સત્ય માગગ પર 

આવી જાય. 

لهقهْد  تهیْنها وه لَهُهْم  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ   لهعه
 یهْهتهُدْونه 

50. અમે મરયમના દીકરા અને િેની માિાને 

એક તનશાની બનાવયા અને િે બને્નને ઉચ્ચ, 

સ્વચ્છ અને રહવેા લાયક વહિેા પાણીવાળી 
જગ્યા પર શરણ આપ્્ ું. 

لْنها عه ْریهمه  ابْنه  وهجه اَُمهه    مه ُهمها   وه یْنَٰ وه یهًة َوهاَٰ  اَٰ
بْوهة   اِلَٰ  ن  ذهاِت  ره ِعْي  مه ار  َوه  قهره



 

અલ-મ તમનનૂ 

 

643 

 

 المؤمنون

51. હ ેપયગુંબરો ! પાક વસ્ત  ખાઓ અને 

સત્કાયગ કરો, િમે જે કુંઇ પણ કરી રહ્યા છો 
િેને હ ું સારી રીિે જાણ ું છું. 

ا ُسُل  یَٰ اهیَُهه ِت  ِمنه  كُلُْوا الَرُ یَِبَٰ  وهاْعمهلُْوا  الَطه
الًِحا    ْ   صه  عهِلْيم    تهْعمهلُْونه  ِبمها اَِنِ

52. તન:શુંક િમારી ઉમ્મિ એક જ ઉમ્મિ છે, 

અને હ ું જ િમારા સૌનો પાલનહાર છું, બસ ! 

િમે મારાથી ડરિા રહો. 

ِذه    اَِنه وه  ُتُكْم  هَٰ هنها اَُمه ةً َوها ًة َوهاِحده بَُُكْم  اَُمه  ره
 فهاتَهُقْوِن 

53. પછી લોકોએ પોિે (જ) પોિાના આદેશ 

(દીન)ના અંદરોઅંદર ટૂકડે ટૂકડા કરી દીિા, 
દરેક જૂથ, જે કુંઇ િેમની પાસે છે, િેના પર જ 

ઇિરાઇ રહ્યો છે. 

ُعْو ا ُهْم  فهتهقهَطه هْمره ْ  ا ُ  ِحْزب    كَُلُ   ًرا   ُزبُ  بهْيٰنه
یِْهْم  ِبمها  فهِرُحْونه  لهده

54. બસ ! (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને ગફલિ 

માટે થોડોક સમય આપી દો. 
ْرُهْم  تِِهْم  ِفْ  فهذه مْره َتَٰ  غه  ِحْي   حه

55. શ ું આ લોકો એમ સમજી બેઠા છે કે અમે 

જે કુંઇ પણ િેમના િન અને સુંિાનમાું વિારો 
કરી રહ્યા છે, (િે િેમને ફાયદો પહોંચાડશે). 

ُبْونه  هیهْحسه هنَهمها ا ُهْم  ا َمهال    ِمْن  ِبه   نُِمَدُ
بهِنْيه    َوه

56. િો અમે િેઓને ભલાઈ આપવામાું 
ઉિાવળ કરી રહ્યા છે, (નહીં) પરુંત   આ લોકો 
સમજિા જ નથી, 

اِرعُ  ِت    ِف  لهُهْم  نُسه ْْیَٰ   ََله  بهْل   الْخه
 یهْشُعُرْونه 

57. (ભલાઈ પામનાર) િે લોકો છે, જેઓ 

પોિાના પાલનહારના ભયથી ડરે છે, 

ْشيهةِ  َمِْن  ُهْم  الَهِذیْنه  اَِنه  بَِِهْم  خه  ره
 َمُْشِفُقْونه  

58. અને જે પોિાના પાલનહારની આયિો 
પર ઈમાન િરાવે છે, 

الَهِذیْنه  بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  ُهْم  وه  یُْؤِمُنْونه   ره

59. અને િેઓ પોિાના પાલનહાર સાથે 

કોઈને શરીક (ભાગીદાર) નથી બનાવિા. 
الَهِذیْنه  بَِِهْم  ُهْم  وه  یُْشِرُكْونه   َله  ِبره
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60. અને િે લોકો (અલ્લાહના માગગમાું) ખચગ 
કરે છે, અને જે કુંઇ પણ િેઓ ખચગ કરે છે, િે 

સમયે િેમના હૃદય કાુંપિા હોય છે કે િેઓ 

પોિાના પાલનહાર િરફ પાછા ફરવાના છે, 

الَهِذیْنه  ا   یُْؤُتْونه  وه تهْوا مه  وهِجلهة   وهقُلُْوبُُهْم  اَٰ
هنَهُهْم  بَِِهْم  اِلَٰ  ا ِجُعْونه   ره  رَٰ

61. આ જ િે લોકો છે, જેઓ નેકીના કામોમાું 
ઉિાવળ િેમજ એક બીજાથી આગળ નીકળી 
જવાનો પ્રયત્ન કરિા રહ ેછે. 

َٰٓى ِكه  ِرُعْونه  اُول ِت  ِف   یُسَٰ ْْیَٰ ا وهُهْم  الْخه  لههه
ِبُقْونه   سَٰ

62. અમે કોઈ જીવને િેની િાકાિ કરિા 
વિારે િકલીફ નથી આપિા અને મારી પાસે 

એક એવી દકિાબ છે, જે સત્ય વાિ કરે છે 

અને િેમના પર સહજે પણ ઝલ્મ કરવામાું 
નહીં આવે. 

ا  اََِله  نهْفًسا نُكهلَُِف  وهَله  هه یْنها ُوْسعه لهده  ِكتَٰب   وه
َقِ  یَهْنِطُق   یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  ِبالْحه

63. પરુંત   િેમના હૃદય આ તવશે ગાફેલ છે 

અને િેમના માટે આ તસવાય પણ ઘણા 
(ખરાબ) કાયો છે, જેમને િેઓ કરી રહ્યા છે. 

ة   ِفْ  قُلُْوبُُهْم  بهْل  مْره ا َمِْن  غه ذه لهُهْم  هَٰ   وه
هْعمهال   لِكه  دُْوِن  َمِْن  ا ا ُهْم  ذَٰ ِملُْونه   لههه  عَٰ

64. ત્યાું સ િી કે અમે િેમના સ ખી લોકોને 

અઝાબમાું પકડી લઈશ ું, િો િે સમયે િેઓ 

ચીસો પાડી ફદરયાદ કરવા લાગશે. 

َتَٰ   ْذنها اِذها   حه هخه ْ  ا فهِْْیِ اِب  ُمَْته ذه  اِذها ِبالْعه
 یهْجـ هُرْونه   ُهْم 

65. (અમે કહીશ ું) આજે ચીસો ન પાડશો, 
ખરેખર આજે અમારા િરફથી િમારી મદદ 

કરવામાું નદહ આવે. 

نَهُكْم  الْيهْومه   تهْجـ هُروا َله  ُرْونه  َله  َمِنَها اِ ُتْنصه
 

66. જ્યારે મારી આયિો િમારી સમક્ષ 

પઢવામાું આવિી િો િમે પોિાની એડીઓ 

પર ઊંિા ભાગિા હિાું. 

هانهْت  قهْد  یَِٰتْ  ك  عهلَٰ   فهُكنُْتْم  عهلهْيُكْم  ُتْتلَٰ  اَٰ
هْعقهاِبكُْم   تهْنِكُصْونه   ا
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67. મારી આયાિોને ઘુંમડ કરિા, નવલકથા 
કહિેા, િેને છોડી દેિા હિાું, 

  ۬ یْنه   ِمًرا ِبه    ُمْستهْكَِبِ  تهْهُجُرْونه  سَٰ

68. શ ું િે લોકોએ આ વાિ તવશે ના તવચા્ ું? 

અથવા િેમની પાસે કોઈ એવી વાિ આવી 
છે, જે િેમના પવૂગજો પાસે નહિી આવિી. 

هفهلهْم  بَهُروا ا هْم  الْقهْوله  یهَده ٓاءه  ا ا ُهْم جه  لهْم  َمه
بهٓاءهُهُم  یهاِْت  ؗ  اَٰ لِْيه  اَْلهَوه

69. અથવા િે લોકોએ પોિાના પયગુંબરને 

ઓળખ્યા જ નદહ, એટલા માટે િેઓ ઇન્કાર 

કરી રહ્યા છે. 

هْم  ُسْولهُهْم  یهْعِرفُْوا لهْم  ا   لهه   فهُهْم  ره
 ؗ  ُمْنِكُرْونه

70. અથવા આ લોકો એમ કહ ેછે કે િેને 

પાગલપણ ું છે ? પરુંત   િે િો િેમના માટે 

સત્ય વાિ લઈને આવયો છે, હાું ! િેમના 
માુંથી વિારે પડિા લોકો સત્ય વાિને પસુંદ 

નથી કરિા. 

هْم  ٓاءهُهْم  بهْل   ِجنَهة     ِبه   یهُقْولُْونه  ا َقِ  جه  ِبالْحه
ْكثهُرُهْم  ه ا َقِ  وه ِرُهْونه  لِلْحه  كَٰ

71. જો સત્ય જ િેમની મનેચ્છાઓને આતિન 

થઇ જાય, િો િરિી અને આકાશ અને િેની 
વચ્ચેની દરેક વસ્ત  અસ્િ-વયસ્િ થઇ જાિ, 

સત્ય િો એ છે કે અમે િેમને િેમના માટે 

તશખામણ (ક રઆન) પહોંચાડી દીિી, પરુંત   
િેઓ પોિાની તશખામણથી મોઢ ું ફેરવી રહ્યા 
છે. 

لهوِ  تَهبهعه  وه َقُ  ا هْهوهٓاءهُهْم  الْحه ِت  ا ده  لهفهسه
وَُٰت  مَٰ مه  وهاَْلهْرُض  الَسه   بهْل   فِْيِهَنه    ْن وه
 ْ ُ تهْيٰنَٰ ه ْن  فهُهْم  ِبِذْكِرِهْم  ا  ِذْكِرِهْم  عه
 َمُْعِرُضْونه  

72. શ ું િમે િેમની પાસેથી કોઈ મહનેિાણ ું 
ઇચ્છો છો ? યાદ રાખો કે િમારા પાલનહારન ું 
મહનેિાણ ું ઘણ ું જ ઉત્તમ છે અને િે બિા 
કરિા ઉત્તમ રોજી આપનાર છે. 

هْم  ْرًجا تهْسـ هلُُهْم  ا اُج  خه ره بَِكه  فهخه ۬   ره ْْی      خه
ْْیُ  ِزقِْيه  وهُهوهخه  الَرَٰ
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73. તન:શુંક િમે િો િેમને સત્ય માગગ િરફ 

બોલાવો છો. 
نَهكه  اِ اط   اِلَٰ  لهتهْدُعْوُهْم  وه َمُْستهِقْيم   ِصره

 

74. તન:શુંક જે લોકો આલખરિ પર ઈમાન 

નથી િરાવિા િે સત્ય માગગથી હટી જનારા 
છે. 

اَِنه  ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  وه ِن  ِباَْلَِٰخره  عه
اِط  ره ِكُبْونه  الَصِ  لهنَٰ

75. અને જો અમે િેમના પર દયા કરીએ 

અને િેમની િકલીફોને દૂર કરી દઇએ, િો 
આ લોકો િો પોિાના તવદ્રોહમાું અડગ રહી 
વિારે પથભ્રટટ થવા લાગ્યા. 

لهوْ  ْ  وه ُ ْفنها  رهِحمْٰنَٰ ا وهكهشه  ُضَر    َمِْن  ْم ِبهِ  مه
ْوا  یهْعمهُهْونه  ُطْغيهانِِهْم   ِفْ  لَهلهَجُ

76. અને અમે િે લોકો પર અઝાબ આવયો, 
િો પણ િેઓ પોિાના પાલનહાર સામે ન 

ઝૂક્યા અને ન િો આજીજી કરી. 

لهقهْد  ُهْم  وه ْذنَٰ اِب  اهخه ذه  اْستهكهانُْوا فهمها ِبالْعه
بَِِهْم  ا لِره مه ُعْونه  وه َره  یهتهضه

77. અહી સ િી કે અમે િેમના માટે સખિ 

અઝાબનો દ્વાર ખોલી નાખ્યો, િો િે જ સમયે 

િરિ જ તનરાશ થઇ ગયા. 

َتَٰ   ْ  فهتهْحنها اِذها حه اب   ذها بهابًا عهلههْْیِ  عهذه
ِدیْد   ن  فِْيهِ  ُهْم  اِذها شه  ُمْبِلُسْونه

78. િે અલ્લાહ છે, જેણે િમારા માટે કાન 

અને આંખો અને હૃદય બનાવયા, (જેથી િમે 

સાુંભળો, જ ઓ અને તવચાર કરો) પરુંત   િમે 

ઘણો ઓછો આભાર માનો છો. 

ه  وهُهوهالَهِذْی   ا هنْشه مْعه  لهُكُم  ا اره  الَسه  وهاَْلهبْصه
ةه    ا قهِلْيًل   وهاَْلهفْـ ِده  تهْشكُُرْونه  َمه

79. અને િે (અલ્લાહ) જ છે, જેણે િમાર ું 
સર્જન કરી િરિી પર ફેલાવી દીિા અને 

િેની જ િરફ િમે ભેગા કરવામાું આવશો. 

ُكْم  وهُهوهالَهِذْی  ه ا اِلهْيهِ  اَْلهْرِض  ِف  ذهره  وه
ُرْونه   ُتْحشه
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80. અને આ િે જ છે, જે જીતવિ કરે છે અને 

મતૃ્્  આપે છે. અને રાિ- દદવસની 
ફેરબદલીનો વયવસ્થાપક િે જ છે, શ ું િમે 

સમજિા નથી ? 

یُِمْيُت  یُْح   وهُهوهالَهِذْی  لههُ  وه ُف  وه   اْخِتله
اِر    الَهْيِل  هفهله   وهالنَههه  تهْعِقلُْونه  ا

81. પરુંત   િે લોકોએ પણ આવી જ વાિ કરી, 
જે પહલેાના લોકો કહિેા આવયા છે. 

ا ِمثْله  قهالُْوا بهْل  لُْونه  قهاله  مه  اَْلهَوه

82. કહ ેછે કે જ્યારે અમે મતૃ્્  પામી માટી 
અને હાડકા બની જઇશ ું, િો પણ અમને 

ફરીવાર ઉઠાવવામાું આવશે ? 

اِذها قهالُْو ا اًما وهُكنَها ِمتْنها ءه ابًا َوهِعظه نَها ُتره اِ   ءه
 لهمهْبُعْوثُْونه 

83. અમને અને અમારા પવૂગજોને પહલેાથી જ 

આ વચન આપવામાું આવી રહ્ ું છે, કુંઇ નહીં, 
આ િો આગળના લોકોની વાિાગઓ છે. 

بهٓاُؤنها نهْحُن  ُوعِْدنها لهقهْد  اَٰ ا وه ذه  قهْبُل  ِمْن  هَٰ
ا   اِْن  ذه اِطْْیُ  اََِله   هَٰ هسه لِْيه  ا  اَْلهَوه

84. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને પછૂો િો ખરા કે 

િરિી અને િેની બિી વસ્ત ઓ કોની છે ? 

જણાવો જો િમે જાણિા હોય ? 

ْن  اَْلهْرُض  لَِمهِن  قُْل  مه ا   وه   ُكنُْتْم  اِْن  فِْيهه
 تهْعلهمُْونه 

85. િરિ જ િેઓ જવાબ આપશે કે 

“અલ્લાહન ું ” છે. િમને િેમને કહી દો કે પછી 
િમે તશખામણ પ્રાપ્િ કેમ નથી કરિા. 

يهُقْولُْونه  ِ    سه هفهله  قُْل   ّلِلََٰ َكهُرْونه  ا  تهذه

86. પછૂો િો ખરા કે સાિ આકાશો અને ઘણા 
જ ઉચ્ચ, પ્રતિષ્ટઠિ અશગનો માલલક કોણ છે ? 

ْن  قُْل  َبُ  مه وَِٰت  َره مَٰ ْبِع  الَسه َبُ   الَسه   وهره
ْرِش  ِظْيِم  الْعه  الْعه

87. િે લોકો જવાબ આપશે કે “અલ્લાહ” જ 

છે, કહી દો કે પછી િમે ડરિા કેમ નથી? 

يهُقْولُْونه  ِ    سه هفهله  قُْل   ّلِلََٰ  تهَتهُقْونه  ا
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88. સવાલ કરો કે દરેક વસ્ત નો અતિકાર 

કોના હાથમાું છે ? જે શરણ આપે છે અને જેની 
તવર દ્ધ કોઈ શરણ આપનાર નથી. જો િમે 

જાણિા હોય િો જણાવો ? 

ْ  قُْل  لهُكْوُت  ِبيهِده   مهنٌۢ ء   كَُلِ  مه ْ یُِجْْیُ  َشه  وهُهوه
ارُ  وهَله   تهْعلهمُْونه  ُكنُْتْم  اِْن  عهلهْيهِ  یُجه

89. આ જ જવાબ આપશે કે “અલ્લાહ” જ છે, 

કહી દો કે પછી િમારા પર ક્યાુંથી જાદ  કરી 
દેવામાું આવે છે ? 

يهُقْولُْونه  ِ    سه ُرْونه  فهاهَنَٰ  قُْل   ّلِلََٰ  ُتْسحه

90. ના (આ નવલકથા નથી) અમે િેમની 
સમક્ષ સાચી વાિ પહોચાડી છે,અને આ લોકો 
ખરેખર જૂઠા છે. 

ْ  بهْل  ُ تهْيٰنَٰ ه َقِ  ا نَهُهْم  ِبالْحه اِ  لهكَِٰذبُْونه   وه

91. ન િો અલ્લાહએ કોઈને દીકરો બનાવયો 
અને ન િો િેની સાથે કોઈ ઇલાહ છે, જો એવી 
વાિ હોિ િો દરેક ઇલાહ પોિાના સર્જનને 

લઇને અલગ થઇ જાિ અને દરેક એકબીજા 

પર ચઢી બેસિા, અલ્લાહ િે વાિોથી પાક 

છે, જે આ લોકો બયાન કરી રહ્યા છે. 

ا ذه  مه تَهخه ُ  ا ا ِمْن  اّلَلَٰ مه لهد  َوه هانه  َوه ه   ك عه   ِمْن  مه
َٰه   ههبه  اِذًا اِل َٰه    كَُلُ  لَهذه لهقه  ِبمها اِل لهعهله  خه   وه

نه   بهْعض     عهلَٰ  بهْعُضُهْم  ِ  ُسْبحَٰ مَها اّلَلَٰ   عه
 یهِصُفْونه  

92. િે છૂપી અને જાહરે વાિોને જાણે છે અને 

જે તશકગ  આ લોકો કરી રહ્યા છે, િેનાથી િે 

ઉચ્ચ છે. 

ْيِب  عَِٰلِم  ادهةِ  الْغه هه لَٰ  وهالَشه مَها فهتهعَٰ   عه
ن   یُْشِرُكْونه

93. (હ ેપયગુંર) ! િમે આ દ આ કરો કે હ ે

મારા પાલનહાર ! જે અઝાબની િમકી િે 

લોકોને આપવામાું આવી રહી છે, જો િે મારી 
હાજરીમાું આવી જાય, 

َبِ  قُْل  ا َره ْ  اَِمه ا ُتِریهَنِ  یُْوعهُدْونه   مه

94. િો હ ેમારા પાલનહાર ! ત ું મને િે જાલલમ 

જૂથમાું શામેલ ન કરીશ. 

َبِ  لِْنْ  فهله  ره لِِمْيه  الْقهْوِم  ِف  تهْجعه  الَظَٰ
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95. અને જે અઝાબની િમકી િેમને 

આપવામાું આવે રહી છે, િે અઝાબ િમને 

બિાવવા પર સપણૂગ સક્ષમ છે. 

نَها اِ لَٰ   وه هْن  عه ا نَُِریهكه  ا ِدُرْونه  نهِعُدُهْم  مه لهقَٰ
 

96. િમે િેમના જવાબ આપિા એવી વાિ 

કહો, જે ખબૂ જ સારી હોય, જે કઈ આ લોકો 
વણગન કરી રહ્યા છે, િેને અમે સારી રીિે 

જાણીએ છીએ. 

ُن  ِِهه  ِبالَهِتْ  اِدْفهعْ  یَِئهةه    اهْحسه  نهْحُن   الَسه
هعْلهُم   یهِصُفْونه  ِبمها ا

97. અને દ આ કરિા રહો કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! હ ું શેિાનના વસવસાથી િાર ું 
શરણ ઇચ્છું છું. 

َبِ  وهقُْل  هُعْوذُ  َره ِت  ِمْن  ِبكه  ا   ههمهزَٰ
ِطْيِ   يَٰ  الَشه

98. હ ેપાલનહાર ! અને એ વાિથી પણ હ ું 
િારી પાસે શરણ માગ ું છું કે િે (શેિાન) મારી 
પાસે આવી જાય. 

هُعْوذُ  ا َبِ  ِبكه  وه هْن  ره  یَهْحُضُرْوِن  ا

99. (આ લોકો પોિાના કામમાું લાગેલા 
રહશેે) ત્યાું સ િી કે જ્યારે િેમના માુંથી કોઈન ું 
મતૃ્્  આવી પહોંચશે, િો કહશેે છે ક હ ેમારા 
પાલનહાર ! મને (દ તનયામાું) પાછો મોકલી 
દે. 

َتَٰ   ٓاءه  اِذها حه ُهُم  جه ده َبِ  قهاله  الْمهْوُت  اهحه   ره
 اْرِجُعْوِن  

100. જે દ તનયાનેને હ ું છોડીને આવયો ત્યાું 
જઈ નેક અમલ કર ું, (અલ્લાહ િઆલા કહશેે) 

આવ ું ક્યારેય નહીં થઈ શકે, આ િો ફતિ એક 

વાિ જ છે, જે આ લોકો કહી રહ્યા છે, અને આ 

(મિૃકો) દરતમયાન ફરીવાર જીતવિ થવા 
સ િી એક આડ હશે, 

  ْ َلِ هْعمهُل  لهعه الًِحا ا ْكُت  فِْيمها صه هَله    تهره ا  ك نَههه  اِ
هلِمهة   ا    ك ِمْن   ُهوهقهٓاى ِلُهه ٓاى ِِهْم  وه   اِلَٰ  بهْرزهخ   َوهره
ثُْونه  یهْوِم   یُْبعه
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101. પછી જ્યારે સરૂ ફુંકવામાું આવશે, િે 

દદવસે િેમની વચ્ચે કોઈ સુંબુંિ નદહ રહ,ે 

અને ન િો િે લોકો એકબીજાના હાલચાલ 

પછૂશે. 

وْرِ  ِف  نُِفخه  فهاِذها ابه  فهله   الَصُ هنْسه ْ  ا ُ  بهْيٰنه
ذ   ى ِ لُْونه  وهَله  یهْومه ٓاءه  یهتهسه

102. િે દદવસે જેમના ત્રાજવાન ું પલડ ું ભારે 

હશે, િે સફળ થનારા હશે. 

هُقلهْت  فهمهْن  وهاِزیُْنه   ث َٰٓى ِكه  مه   ُهُم  فهاُول
 الْمُْفلُِحْونه 

103. અને જે લોકોના ત્રાજવાન ું પલડ ું હલક ું 
થઇ ગ્ ું, આ જ િે લોકો છે, જેમણે પોિાન ું 
ન કસાન પોિે જ કરી લીધ ું. જે હુંમેશા માટે 

જહન્નમમાું રહશેે. 

ْن  مه َفهْت   وه وهاِزیُْنه   خه َٰٓى ِكه  مه   الَهِذیْنه  فهاُول
ا ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه نَهمه  ِفْ  ا هه لُِدْونه   جه  خَٰ

104. જહન્નમની આગ િેમના ચહરેાને ભટમ 

કરી દેશે,અને ત્યાું િેમના ચહરેા ખરાબ થઇ 

જશે. 

ا  وهُهْم  النَهارُ  ُوُجْوههُهُم  تهلْفهُح  َِٰلُحْونه  فِْيهه ك
 

105. (િેમને કહવેામાું આવશે) શ ું મારી 
આયિો િમારી સમક્ષ પઢવામાું નહિી 
આવિી ? િો પણ િમે િેને જ ઠલાવિા હિાું. 

هلهْم  یَِٰتْ  تهُكْن  ا ا فهُكنُْتْم  عهلهْيُكْم  ُتْتلَٰ  اَٰ  ِبهه
بُْونه   ُتكهَذِ

106. િેઓ કહશેે કે હ ેપાલનહાર ! અમારી 
ખરાબી અમારા પર છવાઇ ગઇ, (ખરેખર) 

અમે જ ગ મરાહ હિાું. 

بَهنها قهالُْوا  وهُكنَها ِشْقوهُتنها عهلهیْنها غهلهبهْت  ره
ٓالَِْيه   قهْوًما  ضه

107. હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને આ 

આગથી છૂટકારો આપ, જો હજ  પણ અમે 

આવ ું જ કરીએ િો, તન:શુંક અમે જ જાલલમ 

હશ ું. 

بَهنها   هْخِرْجنها ره ا ا َها  عُْدنها فهاِْن  ِمْنهه لِمُْونه   فهاِن ظَٰ
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108. અલ્લાહ િઆલા કહશેે કે ધતૃ્કારેલા 
અહીંયા જ પડયા રહો અને મારી સાથે વાિ ન 

કરો. 

ـ ُْوا قهاله  ا اْخسه  ُتكهلَِمُْوِن  وهَله  فِْيهه

109. (વાિ એવી છે) કે જ્યારે મારા બુંદાઓ 

માુંથી કેટલાક એવ ું કહિેા કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! અમને માફ કરી દે, અને અમારા 
પર રહમ કર, કારણકે ત ું જ સૌથી શે્રટઠ દયાળુ 

છે. 

نَهه   هانه  اِ بَهنها   یهُقْولُْونه  ِعبهاِدْی  َمِْن  فهِریْق   ك  ره
نَها مه مْنها لهنها فهاْغِفرْ  اَٰ هنْته  وهاْرحه ا ْْیُ  وه   خه

ِحِمْيه ۬    الَرَٰ

110. (પરુંત  ) િમે િેની મશ્કરી જ કરિા રહ્યા, 
ત્યાું સ િી કે િમે મને ભલૂી ગયા અને િમે 

મજાક ઉડાવિા રહ્યા. 

ْذُتمُْوُهْم  َتَٰ   ِسْخِریًَا فهاتَهخه ْوُكْم  حه هنْسه   ا
ْ  وهُكنُْتْم  ِذْكِرْی  كُْونه  َمِْٰنُ  تهْضحه

111. આજે મેં િેમને િેમની િીરજનો બદલો 
આપી દીિો છે અને િે જ સફળ થનાર લોકો 
હશે. 

 ْ ُ  اَِنِ یهَُْتُ زه ْو   ِبمها الْيهْومه  جه ُ َبه هنَهُهْم   ا   صه  ا
 الْفهٓاى ُِزْونه  ُهُم 

112. અલ્લાહ િઆલા પછૂશે કે જણાવો િમે 

કેટલા વર્ગ ઝમીન પર રહ્યા? 

ده  اَْلهْرِض  ِف  لهِبْثُتْم  كهْم  قَٰله   ِسِنْيه   عهده

113. િેઓ કહશેે કે એક દદવસ અથવા એક 

દદવસ કરિા પણ ઓછું, અને આ વાિ િો 
ગણિરી કરનારાઓને પણ પછૂી લો. 

هوْ  یهْوًما لهِبْثنها قهالُْوا  فهْسـ هِل  یهْوم   بهْعضه  ا
ٓادَِیْنه   الْعه

114. અલ્લાહ િઆલા કહશેે કે ખરેખર િમે 

ત્યાું ઘણ ું જ ઓછું રહ્યા છો, હ ેકાશ ! કે આ 

વાિ િમે આ પહલેા પણ જાણિા હોિ. 

هنَهُكْم  لَهوْ  قهِلْيًل  اََِله  لَهِبْثُتْم  اِْن  قَٰله   ُكنُْتْم  ا
 نه تهْعلهمُوْ 

115. શ ું િમે એવ ું માનો છો કે અમે િમાર ું 
સર્જન બેકાર જ ક્ ું છે. અને એ કે િમે 

અમારી િરફ પાછા નહીં આવો? 

ِسْبُتْم  هفهحه هنَهمها ا ُكْم  ا لهْقنَٰ هنَهُكْم  عهبهثًا خه ا  وه
ُعْونه  َله  اِلهیْنها  ُتْرجه
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116. અલ્લાહ િઆલા સાચો બાદશાહ છે, િે 

ઘણો જ ઉચ્ચ છે, િેના તસવાય કોઈ ઇલાહ 

નથી, િે જ પ્રતિષ્ટઠિ, અશગનો માલલક છે. 

له  ُ  فهتهعَٰ َقُ    الْمهِلُك  اّلَلَٰ َٰهه  َله    الْحه   ُهوه   اََِله  اِل
َبُ  ْرِش  ره  الْكهِریِْم  الْعه

117. જે વયક્તિ અલ્લાહ સાથે કોઈ બીજા 

ઇલાહને પોકારશે, જેનો કોઈ પ રાવો િેમની 
પાસે નથી, બસ ! િેનો દહસાબ િો િેના 
પાલનહાર પાસે જ છે, આવા કાદફર ક્યારેય 

સફળ નદહ થાય. 

ْن  مه ِ  مهعه  یَهْدعُ  وه ًَٰها اّلَلَٰ ره    اِل  لهه   بُْرههانه  َله   اَٰخه
َهمها  ِبه     ابُه   فهاِن بَِه     ِعْنده  ِحسه نَهه    ره  یُْفِلُح  َله  اِ

 الْكَِٰفُرْونه 

118. અને િમે અલ્લાહથી દ આ કરિા રહો કે 

હ ેમારા પાલનહાર ! ત ું મને માફ કરી દે અને 

મારા પર દયા કર અને ત ું સૌ દયાવાન કરિા 
વધ  દયાળુ છે. 

َبِ  وهقُْل  ْم   اْغِفرْ  َره هنْته  وهاْرحه ا ْْیُ   وه  خه
ن  ِحِمْيه  الَرَٰ
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અન-્નૂર  النور 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. આ છે િે સરૂહ, જે અમે ઉિારી અને (િેના 
આદેશોને) લોકો માટે ફઝગ (જરૂરી) કરી દીિા અને 

િેમાું સ્પટટ આયિો ઉિારી, જેથી િમે નસીહિ 

પ્રાપ્િ કરો. 

ة   ا ُسوْره هه لْنَٰ هنْزه ا ا هه ْضنَٰ فهره لْنها وه هنْزه ا  وه
ا   یَٰت    فِْيهه لَهُكْم  بهیَِنَٰت   اَٰ َكهُرْونه   لَهعه تهذه
 

2. વયાલભચારી સ્ત્રી અને પ ર ર્ બને્નને સો કોરડા 
મારો, જો િમે અલ્લાહ અને કયામિના દદવસ 

પર ઈમાન િરાવિા હોવ િો અલ્લાહએ બિાવેલ 

રીિે િેમના ઉપર હદ (સજા) લાગ  કરિા િમને 

ક્યારેય દયા ન આવવી જોઇએ. મ સલમાનોન ું 
એક જૂથ િેમની સજાના સમયે હાજર હોવ ું 
જોઇએ. 

نِيهةُ  ا هلَزه اِنْ  ا الَزه   وهاِحد   كَُله  فهاْجلُِدْوا وه
ة   ِمائهةه  َمِْنُهمها لْده   ِبِهمها تهاُْخْذُكْم  وهَله  جه
اْفهة   ِ  ِدیِْن  ِفْ  ره  ُتْؤِمُنْونه  ُكنُْتْم  اِْن  اّلَلَٰ
 ِ الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ ْد   اَْلَِٰخِر    وه لْيهْشهه   وه

ابهُهمها ٓاى ِ  عهذه  الْمُْؤِمِنْيه  َمِنه  فهة  طه

3. વયાલભચારી પ ર ર્, વયાલભચારી સ્ત્રી અથવા 
મ શદરક સ્ત્રી તસવાય કોઈની સાથે લગ્ન નથી 
કરિો અને વયાલભચારી સ્ત્રી પણ વયાલભચારી અને 

મ શદરક પ ર ર્ તસવાય કોઈની સાથે લગ્ન નથી 
કરિી અને ઈમાનવાળાઓ પર આ કામ હરામ 

કરી દેવામાું આવ્ ું છે. 

اِنْ  هلَزه نِيهةً  اََِله  یهْنِكُح  َله  ا هوْ  زها   ا
ًة ؗ  نِيهةُ   ُمْشِركه ا الَزه ا   َله  وه  اََِله  یهْنِكُحهه
هوْ  زهان   لِكه  وهُحَرِمه   ُمْشِرك     ا   عهله   ذَٰ

 الْمُْؤِمِنْيه 

4. જે લોકો પતવત્ર સ્ત્રી ઉપર વયાલભચારનો 
આરોપ લગાવે, પછી ચાર સાક્ષી ન લાવી શકે િો 
િેમને એંસી કોરડા મારો અને ક્યારેય િેમની 
સાક્ષી ન સ્વીકારો, આ જ તવદ્રોહી લોકો છે. 

الَهِذیْنه  ِت  یهْرُمْونه  وه نَٰ  لهْم  ثَُمه  الْمُْحصه
ةِ  یهاْتُْوا ٓاءه  ِباهْربهعه   فهاْجلُِدْوُهْم  ُشههده
ِنْيه  همَٰ ةً َوهَله  ث لْده ادهةً  لهُهْم  تهْقبهلُْوا جه هه  شه
هبهًدا    َٰٓى ِكه   ا اُول ِسُقْونه   ُهُم  وه  الْفَٰ
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5. ત્યાર પછી જે લોકો િૌબા અને પોિાનો સ િારો 
કરી લે િો અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર અને 

દયાળુ છે. 

ْ  تهابُْوا الَهِذیْنه  اََِله  لِكه  بهْعدِ  ِمنٌۢ   ذَٰ
هْصلهُحْوا    ا ه  فهاَِنه   وه ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

6. જે લોકો પોિાની પત્નીઓ પર વયાલભચારનો 
આરોપ લગાવે અને િેમની પાસે િેમના પોિાના 
તસવાય બીજો કોઈ સાક્ષી પણ ન હોય, િો આવા 
વયક્તિની સાક્ષી એ છે કે ચાર વખિ અલ્લાહના 
નામની કસમ લઇને કહ ેકે િે સાચો છે. 

الَهِذیْنه  ُهْم  یهْرُمْونه  وه هْزوهاجه لهْم  ا  وه
ٓاءُ  لَهُهْم  یهُكْن  هنُْفُسُهْم  اََِله   ُشههده  ا

ادهةُ  هه ِدِهْم  فهشه هْربهعُ  اهحه ت    ا دَٰ هَٰ ِ    شه   ِباّلَلَٰ
نَهه   ِدقِْيه  لهِمنه  اِ  الَصَٰ

7. અને પાુંચમી વખિે એવ ું કહશેે કે જો િે જ ઠ્ઠો 
હોય િો િેના પર અલ્લાહની લઅનિ થાય . 

ةُ  اِمسه هَنه  وهالْخه ِ  لهْعنهته  ا  اِْن  عهلهْيهِ   اّلَلَٰ
هانه   الْكَِٰذِبْيه  ِمنه  ك

8. અને િે સ્ત્રી (જેના પર આરોપ મ કવામાું આવયો 
છે) પરથી સજા એવી રીિે દૂર થઇ શકે છે કે િે 

ચાર વખિ અલ્લાહના નામની કસમ લઇને કહ ેકે 

(િેનો પતિ) જ ઠ્ઠો છે. 

ُؤا یهْدره ا وه ْنهه ابه  عه ذه هْن  الْعه ده  ا  تهْشهه
هْربهعه  ت    ا دَٰ هَٰ ِ    شه نَهه    ِباّلَلَٰ  لهِمنه  اِ

 الْكَِٰذِبْيه  

9. અને પાુંચમી વખિે એવ ું કહ ેકે જો િેનો પતિ 

સાચો હોય િો મારા પર અલ્લાહ િઆલાનો 
ગ સ્સો ઉિરે, 

ةه  اِمسه هَنه  وهالْخه به  ا ِ  غهضه ا   اّلَلَٰ  اِْن  عهلهْيهه
هانه  ِدقِْيه  ِمنه  ك  الَصَٰ

10. અને જો િમારા પર (હ ેમ સલમાનો) અલ્લાહ 

િઆલાની કૃપા અને દયા ન હોિ, (િો બાબિ 

િમારા માટે ખબૂ જ જદટલ બની જાિ) અને 

અલ્લાહ િઆલા િૌબા કબલૂ કરનાર, 

દહકમિવાળો છે. 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه ْحمهُته   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ   وهره
هَنه  ا ه  وه ن  تهَوهاب   اّلَلَٰ ِكْيم   حه
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11. જે લોકોએ આરોપની વાિ કરી, િેઓ પણ 

િમારા માુંથી એક જૂથ છે, િમે િેમને પોિાના 
માટે ખરાબ ન સમજો, પરુંત   આ િો િમારા માટે 

સાર ું છે, હાું િેમના માુંથી દરેક વયક્તિ પર એટલો 
ગ નોહ છે, જે િેણે કયો અને િેમના માુંથી જેણે આ 

આરોપમાું મોટો ભાગ ભજવયો છે, િેના માટે ભવય 

અઝાબ છે. 

ٓاُءوْ  الَهِذیْنه  اَِنه   ُعْصبهة   ِباَْلِفِْك  جه
ُبْوهُ ته  َله   َمِْنُكْم    ا ْحسه َرً  بهْل   لَهُكْم    شه
ْْی   ْ  اْمِرئ   لِكَُلِ   لَهُكْم    ُهوهخه ا َمِْٰنُ   َمه
به  ْكتهسه الَهِذْی   اَْلِثِْم    ِمنه  ا َلَٰ  وه  تهوه
ه   ْ  ِكَْبه اب   لهه   ِمْٰنُ ِظْيم   عهذه  عه

12. જ્યારે િમે આ દકસ્સો સાુંભળ્યો હિો િો 
મોમીન પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓએ પોિે સારો તવચાર 

કેમ ન કયો ? અને એવ ું કેમ ન કહી દીધ ું કે આ િો 
સ્પટટ આરોપ છે. 

ِمْعُتمُْوهُ  اِذْ  لهْو َله   َنه   سه   الْمُْؤِمُنْونه  ظه
ُت  الْمُْؤِمنَٰ ا    ِباهنُْفِسِهْم  وه ْْیً قهالُْوا  خه   وه

ا   ذه ِبْي   اِفْك   هَٰ  َمُ

13. અને આ આરોપ લગાવનાર આના પર ચાર 

સાક્ષી કેમ ન લાવયા ? અને જ્યારે આ લોકો 
સાક્ષી ન લાવી શક્યા િો અલ્લાહની સમક્ષ આ 

આરોપ લગાવનાર જ ઠ્ઠા છે. 

ٓاُءوْ  لهْو َله  ةِ  عهلهْيهِ  جه ٓاءه    ِباهْربهعه   ُشههده
ٓاءِ  یهاْتُْوا لهْم  فهاِذْ  ههده َٰٓى ِكه  ِبالَشُ  فهاُول
ِ  ِعْنده   الْكَِٰذبُْونه  ُهُم  اّلَلَٰ

14. અને જો અલ્લાહ િઆલાની કૃપા અને દયા 
િમારા પર દ તનયા અને આલખરિમાું ન હોિ િો 
તન:શુંક જે વાિની ચચાગ િમે કરી રહ્યા હિાું, આ 

બાબિે િમને ઘણો જ મોટો અઝાબ પહોંચિો. 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه ْحمهُته   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ   ِف  وهره
نْيها ةِ  الَدُ كُْم  وهاَْلَِٰخره ا   ِفْ  لهمهَسه   مه
هفهْضُتْم  اب   فِْيهِ  ا ِظْيم  ۬   عهذه  عه

15. જ્યારે િમે આ વાિ એકબીજા સાથે કરી રહ્યા 
હિાું અને પોિાના મોઢા દ્વારા િે વાિ કરવા 
લાગ્યા, જેના તવશે િમે કુંઇ પણ જાણિા ન હિાું, 
અને િમે આને સામાન્ય વાિ સમજિા હિાું, 
પરુંત   અલ્લાહની નજીક િે ઘણી મોટી વાિ હિી. 

تهُقْولُْونه  ِباهلِْسنهِتكُْم  تهلهَقهْونهه   اِذْ    وه
ا ِباهفْوهاِهكُْم   عِلْم   ِبه   لهُكْم  لهیْسه  َمه
ُبْونهه   ۬   وهتهْحسه ًنا   ِ  وهُهوهِعْنده   ههیَِ   اّلَلَٰ

ِظْيم    عه
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16. જ્યારે િમે આ દકસ્સો સાુંભળ્યો િો િમે એવ ું 
કેમ ન કહ્ ું કે અમારા માટે યોગ્ય નથી કે અમે 

આવી વાિ કરીએ, હ ેઅલ્લાહ ! ત  પતવત્ર છે, આ 

િો મોટો આરોપ છે. 

لهْو َله   ِمْعُتمُْوهُ  اِذْ  وه ا قُلُْتْم  سه   یهُكْوُن  َمه
هْن  لهنها   ۬   نَهتهكهلَهمه  ا ا   ذه نهكه   ِبهَٰ ا ُسْبحَٰ  هَٰذه

ِظْيم   بُْهتهان    عه

17. અલ્લાહ િઆલા િમને નસીહિ કરી રહ્યો છે 

કે જો િમે મોતમન હોવ િો ક્યારેય આવ ું કામ ન 

કરશો. 

ُ  یهِعُظكُُم  هْن  اّلَلَٰ هبهًدا لِِمثْلِه    تهُعْودُْوا ا   ا
 َمُْؤِمِنْيه   ُكنُْتْم  اِْن 

18. અલ્લાહ િઆલા િમારી સમક્ષ પોિાની 
આયિોન ું વણગન કરી રહ્યો છે અને અલ્લાહ 

િઆલા જ્ઞાન અને દહકમિવાળો છે. 

 ُ یُبهَيِ ُ  وه ُ   اَْلَٰیَِٰت    لهُكُم  اّلَلَٰ   عهِلْيم   وهاّلَلَٰ
ِكْيم    حه

19. જે લોકો મ સલમાનોમાું અશ્લીલ કાયગ 
ફેલાવવાની ઇચ્છા િરાવિા હોય છે, િેમના માટે 

દ તનયા અને આલખરિમાું દ :ખદાયી અઝાબ છે 

અને (િેના પદરણામને) અલ્લાહ જ વધ  જાણે છે 

િમે નથી જાણિા. 

هْن  یُِحبَُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   تهِشْيعه  ا
ةُ  ُنْوا الَهِذیْنه  ِف  الْفهاِحشه مه  لهُهْم  اَٰ
اب   هلِْيم     عهذه نْيها ِف   ا ةِ    الَدُ   وهاَْلَِٰخره
 ُ هنُْتْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا  تهْعلهمُْونه  َله  وه

20. અને જો િમારા પર અલ્લાહની કૃપા અને 

દયા િમારા પર ન હોિ િો (િેન ું ખરાબ 

પદરણામ િમારી સામે આવી જાિ) અને અલ્લાહ 

િઆલા ઘણો જ માયાળુ, દયા કરવાવાળો છે. 

لهْو َله  ِ  فهْضُل  وه ْحمهُته   عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ   وهره
هَنه  ا ه  وه ُءْوف   اّلَلَٰ ن  ره  َرهِحْيم 
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21. હ ેઈમાનવાળાઓ ! શેિાનના માગગ પર ન 

ચાલો, જે વયક્તિ શેિાનના માગગન ું અન સરણ 

કરશે િો િે તવદ્રોહ અને દ ટકમોનો જ આદેશ 

આપશે અને જો િમારા પર અલ્લાહ િઆલાની 
કૃપા અને દયા ન હોિ િો િમારા માુંથી કોઈ 

પણ, ક્યારેય પતવત્ર ન થાિ, પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલા જેને ઇચ્છે િેને પતવત્ર કરી દે છે અને 

અલ્લાહ બધ ું સાુંભળવાળો અને જાણવાવાળો છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه   ُخُطوَِٰت  تهتَهِبُعْوا َله  اَٰ
ِن    ْيطَٰ مهْن   الَشه   ُخُطوَِٰت  یَهتَهِبعْ  وه
ِن  ْيطَٰ َهه   الَشه ٓاءِ  یهاُْمرُ  فهاِن   ِبالْفهْحشه
الْمُْنكهِر    لهْو َله   وه ِ  فهْضُل  وه  عهلهْيُكْم   اّلَلَٰ
ْحمهُته   ا وهره د   َمِْن  ِمْنُكْم  زهكَٰ  مه هبهًدا    اهحه   ا
َِٰكَنه  ل ه  وه ْ  اّلَلَٰ َكِ ْن  یُزه ٓاُء    مه ُ   یَهشه   وهاّلَلَٰ
ِمْيع    عهِلْيم   سه

22. િમારા માુંથી જે લોકો ખ શહાલ, િનવાન છે, 

િે લોકોએ પોિાના સગા-સુંબુંિીઓ અને લાચારો 
અને દહજરિ કરનાર લોકોને અલ્લાહના માગગમાું 
દાન ન આપવાની કસમ ન ખાવી જોઇએ, િેમણે 
િે લોકોને માફ કરી દેવા જોઇએ અને દરગ જર 

કરવ ું જોઇએ, શ ું િમે ઇચ્છિા નથી કે અલ્લાહ 

િઆલા િમને માફ કરી દે? અલ્લાહ ઘણો માફ 

કરવાવાળો, દયાળુ છે. 

  ِمْنُكْم  الْفهْضِل  اُولُوا  یهاْتهِل  وهَله 
ةِ  عه هْن  وهالَسه ا ا   الُْقْربَٰ  اُوِل  یَُْؤُتْو 

ِكْيه  ِجِریْنه  وهالْمهسَٰ الْمُهَٰ ِبْيِل  ِفْ  وه   سه
    ِ لْيهْعُفْوا  اّلَلَٰ لْيهْصفهُحْوا     وه هَله   وه  ا

هْن  ُتِحبَُْونه  ُ  یَهْغِفره  ا ُ   لهُكْم     اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

23. જે લોકો પતવત્ર, ભોળી ઈમાનવાળી સ્ત્રીઓ 

પર આરોપ લગાવે છે, િેમના પર દ તનયા અને 

આલખરિમાું લઅનિ છે અને િેમના માટે સખિ 

અઝાબ છે. 

ِت  یهْرُمْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  نَٰ  الْمُْحصه
َِٰت  ِفل ِت  الْغَٰ نْيها ِف  لُِعُنْوا الْمُْؤِمنَٰ   الَدُ
ةِ  لهُهْم  وهاَْلَِٰخره اب   وه ِظْيم    عهذه  عه

24. જે દદવસે આવા પાપી લોકો માટે પોિાની 
જીભ અને હાથ-પગ િેમના કાયોની સાક્ષી 
આપશે. 

ُد  یَهْومه  ْ  تهْشهه ْ  عهلههْْیِ هلِْسنههَُتُ   ا
هیِْدیِْهْم  ا هْرُجلُُهْم  وه ا هانُْوا ِبمها وه   ك
 یهْعمهلُْونه 
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25. િે દદવસે અલ્લાહ િઆલા િેમને પરેૂપરૂો 
બદલો આપશે, જેના િેઓ લાયક હિા અને િેઓ 

જાણી લેશે કે અલ્લાહ જ સાચો છે, અને િે સાચી 
વાિને સાચી કરી બિાવનાર છે. 

ذ   ى ِ ُ  یهْومه ُ  یَُوهفهَِْْیِ ُ  اّلَلَٰ ُ َقه  ِدیْٰنه   الْحه
یهْعلهمُْونه  هَنه  وه ه  ا َقُ  اّلَلَٰ الْمُِبْيُ   ُهوهالْحه

 

26. ખરાબ સ્ત્રી, ખરાબ પ ર ર્ો માટે છે અને ખરાબ 

પ ર ર્ ખરાબ સ્ત્રીઓ માટે છે અને પતવત્ર સ્ત્રી 
પતવત્ર પ ર ર્ માટે છે અને પતવત્ર પ ર ર્ પતવત્ર 

સ્ત્રીઓ માટે છે. આવા પતવત્ર લોકો તવશે જે કુંઇ 

બકવાસ કરે છે, િેઓ િેનાથી િદ્દન અળગા છે, 

િેમના માટે માફી છે અને ઇજજિવાળી રોજી પણ 

. 

ِبیْثَُٰت  هلْخه ِبیِْثْيه  ا ِبیْثُْونه   لِلْخه   وهالْخه
ِبیْثَِٰت    ُت   لِلْخه یَِبَٰ الَطه یَِِبْيه   وه   لِلَطه
یَُِبْونه  الَطه ِت    وه یَِبَٰ َٰٓى ِكه   لِلَطه  اُول
ُءْونه  َه ة   لهُهْم   یهُقْولُْونه    ِممَها ُمَبه ْغِفره َمه
ن  َوهِرْزق    كهِریْم 

27. હ ેઈમાનવાળાઓ ! પોિાના ઘરો તસવાય 

બીજાના ઘરોમાું ન જાઓ ત્યાું સ િી કે પરવાનગી 
ન લઇ લો અને ત્યાુંના ઘરવાળાઓને સલામ ન 

કરી લો, આવ ું જ િમારા માટે શે્રટઠ છે, જેથી િમે 

તશખામણ પ્રાપ્િ કરો. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  بُُيْوًتا تهْدُخلُْوا َله  اَٰ
ْْیه  َتَٰ  بُُيْوتِكُْم  غه اْنُِسْوا حه  تهْسته
لَِمُْواوه  لَٰ   ُتسه ا    عه هْهِلهه لِكُْم   ا ْْی   ذَٰ   خه

لَهُكْم  لَهُكْم  َكهُرْونه  لهعه  تهذه

28. જો ત્યાું િમને કોઈ ન મળે િો પછી 
પરવાનગી વગર અંદર ન જાઓ અને જો િમને 

પાછા ફરવાન ું કહવેામાું આવે િો િમે પાછા ફરી 
જાઓ, આ જ વાિ િમારા માટે પતવત્ર છે, જે કુંઇ 

િમે કરી રહ્યા છો િેને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે 

જાણે છે. 

ا   تهِجُدْوا لَهْم  فهاِْن  ًدا فِْيهه هحه   فهله  ا
َتَٰ  تهْدُخلُْوهها اِْن   لهُكْم    یُْؤذهنه  حه  وه

  ُهوهاهْزكَٰ  فهاْرِجُعْوا اْرِجُعْوا لهُكُم  قِْيله 
ُ   لهُكْم     عهِلْيم   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ

29. હાું, વેરાન ઘરોમાું જ્યાું િમારા જવા માટે 

કોઈ કારણ અથવા ફાયદો છે. ત્યાું જવામાું કોઈ 

ગ નોહ નથી, િમે જે કુંઇ પણ જાહરે કરો છો અને 

છપાવો છો, અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ જાણે છે. 

هْن  ُجنهاح   عهلهْيُكْم  لهیْسه    تهْدُخلُْوا ا
ْْیه  بُُيْوًتا ا مهْسكُْونهة   غه تهاع   فِْيهه   لَهُكْم    مه
 ُ ا یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ا ُتْبُدْونه  مه مه  وه

 تهْكُتمُْونه 
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30. (હ ેનબી ! ) મ સલમાન પ ર ર્ોને કહો કે 

પોિાની નજર નીચી રાખે અને પોિાના 
ગ પ્િાુંગની દહફાજિ કરે. આ જ િેમના માટે 

પતવત્ર િરીકો છે. અને લોકો જે કુંઇ પણ કરે છે, 

અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ જાણે છે. 

ْوا لَِلْمُْؤِمِنْيه  قُْل  اِرِهْم  ِمْن  یهُغَضُ هبْصه  ا
یهْحفهُظْوا ُهْم    وه لِكه   فُُرْوجه   لهُهْم    اهْزكَٰ  ذَٰ

ه  اَِنه  ٌۢ  اّلَلَٰ ِبْْی   یهْصنهُعْونه  ِبمها خه

31. મ સલમાન સ્ત્રીઓને પણ કહો કે િેઓ પણ 

પોિાની નજર નીચી રાખે અને પોિાના 
ગ પ્િાુંગની દહફાજિ કરે અને પોિાના શણગારને 

જાહરે ન કરે. તસવાય િે (અંગો), જે જાહરે છે અને 

પોિાની (છાિી, ખભો, વગેરે..) પર પોિાનો 
દ પટ્ટો ઓઢેલો રાખે અને પોિાના શણગારને 

બીજા કોઈની સામે જાહરે ન કરે. તસવાય પોિાના 
પતિઓ, અથવા પોિાના તપિા, અથવા પોિાના 
સસરા સામે, અથવા પોિાના બાળકો, અથવા 
પોિાના પતિના દીકરાઓ સામે, અથવા પોિાના 
ભાઇઓની સામે, અથવા પોિાના ભત્રીજા સામે, 

અથવા પોિાના ભાલણયા સામે, અથવા પોિાની 
પદરલચિ સ્ત્રીઓ સામે, અથવા દાસ સામે, અથવા 
એવા નોકર સામે, જેમને સ્ત્રીઓ પ્રત્યે કુંઇ પણ 

આકર્ગણ ન હોય, અથવા એવા બાળકોની સામે 

જેઓ સ્ત્રીઓની અંગિની વાિોથી અજાણ છે, 

અને જોર જોરથી પગ પછાડીને ન ચાલો કે 

િેમનો છપો શણગાર જાહરે થઇ જાય, હ ે

મ સલમાનો ! િમે સૌ અલ્લાહની સામે િૌબા કરો, 
આશા છે કે િમે સફળ થઇ જાય. 

ِت  وهقُْل    ِمْن  یهْغُضْضنه  لَِلْمُْؤِمنَٰ
اِرِهَنه  هبْصه یهْحفهْظنه  ا ُهَنه  وه   وهَله   فُُرْوجه
ا اََِله  ِزیْنهتهُهَنه  یُْبِدیْنه  ره  مه هه ا ظه  ِمْنهه

لْيهْضِربْنه    ُجُيْوِبِهَنه  عهلَٰ  ِبُخمُِرِهَنه  وه
  لُِبُعْولهِتِهَنه  اََِله  ِزیْنهتهُهَنه  یُْبِدیْنه  وهَله 
هوْ  بهٓاى ِِهَنه  ا هوْ  اَٰ بهٓاءِ  ا هوْ  بُُعْولهِتِهَنه  اَٰ   ا

هبْنهٓاى ِِهَنه  هوْ  ا هبْنهٓاءِ  ا هوْ  بُُعْولهِتِهَنه  ا   ا
نِِهَنه  هوْ  اِْخوها نِِهَنه اِْخوه  بهِنْ   ا هوْ  ا   بهِنْ   ا
تِِهَنه  وَٰ هوْ  اهخه ٓاى ِِهَنه  ا هوْ  نِسه ا ا لهكهْت  مه  مه
هیْمهانُُهَنه  هوِ  ا ْْیِ  التََِٰبِعْيه  ا   اُوِل  غه
اِل  ِمنه  اَْلِْربهةِ  هوِ  الَرِجه ْفِل  ا   الَطِ
ُرْوا لهْم  الَهِذیْنه  ِت  عهلَٰ  یهْظهه وْرَٰ  عه
ٓاِء   ِباهْرُجِلِهَنه  یهْضِربْنه  وهَله  النَِسه
ا لُِيْعلهمه   ِزیْنهِتِهَنه    ِمْن  یُْخِفْيه  مه
ا ُتْوبُْو  ِ  اِله  وه ِمْيًعا اّلَلَٰ هیَُهه  جه  الْمُْؤِمُنْونه  ا
لَهُكْم   ُتْفلُِحْونه  لهعه
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32. િમારા માુંથી જે પ ર ર્ િથા સ્ત્રીએ લગ્ન ન 

કયાગ હોય િેઓના લગ્ન કરાવી દો અને પોિાના 
સદાચારી દાસ અને દાસીઓના (પણ લગ્ન 

કરાવી દો), જો િેઓ ગરીબ પણ હશે, િો અલ્લાહ 

િઆલા િેઓને પોિાની કૃપા વડે િનવાન 

બનાવી દેશે, અલ્લાહ િઆલા સવગગ્રાહી અને 

જ્ઞાનવાળો છે. 

هنِْكُحوا ا لِِحْيه  ِمْنُكْم  اَْلهیهامَٰ  وه  وهالَصَٰ
ٓاى ِكُْم    ِعبهاِدُكْم  ِمْن  اِمه   یَهُكْونُْوا اِْن   وه

ٓاءه  ُ  فُقهره ُ  یُْغِٰنِ ُ   فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
 عهِلْيم   وهاِسع  

33. જેઓ લગ્ન કરવાની િાકાિ ન િરાવિા 
હોય, િે લોકોએ (દ ટકમગ વગેરેથી) બચિા રહવે  ું 
જોઇએ , ત્યાું સ િી કે અલ્લાહ િઆલા પોિાની 
કૃપા વડે િેમને િનવાન બનાવી દે, િમારા દાસો 
માુંથી જે િમને કુંઇક આપી, આઝાદ થવા માટે 

લખાણ કરાવવા ઇચ્છિો હોય અને જો િમને 

િેઓમાું કોઈ ભલાઇ દેખાિી હોય િો િમે િેમને 

લખાણ આપી દો, અને અલ્લાહએ જે િન િમને 

આપી રાખ્્ ું છે િેમાુંથી િેમને પણ આપો, િમારી 
જે દાસીઓ પતવત્ર રહવેા ઇચ્છિી હોય િેમને 

દ તનયાના જીવનના લાભ માટે ખરાબ કૃત્ય કરવા 
પર બળજબરી ન કરો અને જે કોઈ િેમને મજબરૂ 

કરશે િો અલ્લાહ િઆલા િેમના પર અત્યાચાર 

થયા પછી માફ કરવાવાળો અને દયા કરવાવાળો 
છે. 

لْیهْستهْعِفِف   یهِجُدْونه  َله  الَهِذیْنه  وه
َتَٰ  نِكهاًحا  ُ  حه ُ ُ  یُْغِنهْیه  فهْضلِه     ِمْن  اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  لهكهْت  ِممَها الِْكتَٰبه  یهْبتهُغْونه  وه  مه
هیْمهانُُكْم   عهلِمُْتْم  اِْن  فهكهاتُِبْوُهْم  ا
 ْ ۬   فهِْْیِ ا   ْْیً تُْوُهْم   خه اَٰ اِل  َمِْن  وه ِ  َمه   اّلَلَٰ
ىكُْم    الَهِذْی   تَٰ   فهتهیَِٰتكُْم  ُتْكِرُهْوا وهَله   اَٰ
دْنه  اِْن  الِْبغهٓاءِ  عهله  هره ًنا ا َصُ  تهحه

وةِ  عهرهضه  لَِتهْبتهُغْوا يَٰ ا    الْحه نْيه   الَدُ
ْن  مه َنه  وه ه  فهاَِنه  یَُْكِرْهَهُ ْ  اّلَلَٰ   بهْعدِ  ِمنٌۢ

اِهِهَنه  ْكره ُفوْر   اِ  َرهِحْيم   غه

34. અમે િમારી િરફ સ્પટટ અને પ્રકાતશિ 

આયિો ઉિારી છે અને િે લોકોના ઉદાહરણોન ું 
વણગન પણ, જે િમારા કરિા પહલેા થઇ ગયા છે 

અને ડરવાવાળાઓ માટે તશખામણ પણ ઉિારી 
છે. 

لهقهْد  لْنها   وه هنْزه یَٰت   اِلهْيُكْم  ا َمُبهیَِنَٰت    اَٰ
ثهًل  مه لهْوا الَهِذیْنه  َمِنه  َوه  قهْبِلُكْم   ِمْن  خه

ةً  ْوِعظه مه ن  وه  لَِلْمَُتهِقْيه
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35. અલ્લાહ નરૂ છે, આકાશો અને િરિીન ું, િેના 
નરૂન ું ઉદાહરણ એક િખ્િીમાું મ કેલા દીવા જેવ ું 
છે, અને િે દીવો એક ફાનસમાું હોય, અને િે 

ફાનસ ચમકિા િારા જેવો હોય, િે દીવો એક 

બરકિવાળા ઝૈત  નના િેલથી સળગાવેલો હોય, 

જે વકૃ્ષ ન પવૂગ િરફ હોય અને ન િો પતશ્ચમ િરફ 

હોય છે, િેલ પોિે જ પ્રકાશ આપવા લાગે, ભલેને 

િેને આંચ ન લાગ,ે નરૂ પર નરૂ છે, (આવી જ 

રીિે) પ્રકાશ જ પ્રકાશ (વિવાના દરેક સ્ત્રોિ ભેગા 
થઇ ગયા છે), અલ્લાહ િઆલા જેને ઇચ્છે 

પોિાના નરૂ િરફ માગગદશગન આપે છે. આ 

ઉદાહરણો લોકોને અલ્લાહ િઆલા આપી રહ્યો છે 

અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ની ક્સ્થતિને ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે. 

 ُ هّلَلَٰ وَِٰت  نُوْرُ  ا مَٰ ثهُل   وهاَْلهْرِض    الَسه   مه
وة   نُوِْره   ا كهِمْشكَٰ   ِمْصبهاح     فِْيهه
ه  ة     ِفْ  لِْمْصبهاُح ا اجه ةُ   ُزجه اجه هلَزُجه ا ا هنَههه ها   ك

ة   ِمْن  یَُْوقهُد  دَُرَِی   كهْوكهب   ره جه   شه
كهة   ه ْرقَِيهة  َوهَله  ََله  زهیُْتْونهة   َمَُبَٰ   شه
ْرِبَيهة     ا یَهكهادُ   غه ءُ  زهیُْتهه لهوْ  یُِضْٓ   لهْم  وه
ْسهُ    یهْهِدی  نُوْر     عهلَٰ  نُوْر    نهار     تهمْسه

 ُ ْن  لُِنوِْره   اّلَلَٰ ٓاُء    مه یهْضِرُب   یَهشه ُ  وه   اّلَلَٰ
ُ   لِلنَهاِس    اَْلهْمثهاله  ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ  َشه
 عهِلْيم   

36. (આ િબ્ખ્િઓ) એવા ઘરોમાું હોય છે, જેના 
તવશે અલ્લાહ િઆલએ આદેશ આપ્યો છે કે િેના 
ઘરોમાું અલ્લાહન ું નામ બ લુંદ કરવામાું આવે 

અને િેનો લઝકર કરવામાું આવે, આ (મક્સ્જદો)માું 
સવાર સાુંજ આવા લોકો અલ્લાહના નામની 
િસ્બીહ કરિા હોય છે. 

ُ  اهِذنه  بُُيْوت   ِفْ  هْن  اّلَلَٰ یُْذكهره  ُتْرفهعه  ا  وه
ا ُح   اْسمُه     فِْيهه بَِ ا لهه   یُسه  ِبالُْغُدوَِ  فِْيهه

اِل    وهاَْلَٰصه

37. આવા લોકો, જેમને વેપાર-િુંિો અને લે-વેચ, 

અલ્લાહના સ્મરણથી અને નમાઝ કાયમ 

પઢવાથી અને ઝકાિ આપવાથી વુંચીિ નથી 
રાખિી, િે લોકો, િે દદવસથી ડરે છે જે દદવસે 

ઘણા હૃદય અને ઘણી આંખો પથરાઇ જશે. 

ال     ْ  ََله   ِرجه ة  َوهَله  ُتلِْههْْیِ اره  بهْيع   تِجه
ْن  ِ  ِذْكرِ  عه اِقهاِم   اّلَلَٰ َٰوةِ  وه ل اِیْتهٓاءِ  الَصه   وه

وةِ     كَٰ افُْونه   الَزه   فِْيهِ  تهتهقهلَهُب  یهْوًما یهخه
اُر ۬   الُْقلُْوُب   وهاَْلهبْصه
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38. િે તનશ્વય સાથે કે અલ્લાહ િેમને િેમના 
કમોનો શે્રટઠ બદલો આપે, જો કે પોિાની કૃપાથી 
વધ  આપે, અલ્લાહ િઆલા જેને ઇચ્છે, િેને ઘણી 
રોજી આપે છે. 

ُ  لِيهْجِزیهُهُم  نه  اّلَلَٰ ا اهْحسه ِملُْوا مه  عه
ُهْم  یهِزیْده ُ   فهْضلِه     َمِْن  وه   یهْرُزُق  وهاّلَلَٰ

ْن  ٓاءُ  مه ْْیِ  یَهشه اب   ِبغه  ِحسه

39. અને જે કાદફર છે, િેમના કમો િે મગૃજળ 

જેવા છે, જે સપાટ મેદાનમાું હોય છે, જેને િરસ્યો 
વયક્તિ દૂરથી પાણી સમજે છે, પરુંત   જ્યારે િે 

િેની નજીક પહોંચે છે િો ત્યાું કુંઇ પણ નથી 
પામિો, હાું અલ્લાહને પોિાની પાસે જ એ છે, જે 

િેને સુંપણૂગ બદલો આપી દે છે, અલ્લાહ નજીક 

માુંજ દહસાબ લેશે. 

الَهِذیْنه  ا وه هْعمهالُُهْم  كهفهُرْو  اب    ا ره  كهسه
ة   ُبهُ  ِبِقْيعه مْاَُٰن  یَهْحسه ٓاًء    الَظه َتَٰ    مه   حه
ه   اِذها ٓاءه ده  یهِجْدهُ  لهْم  جه ْيـ ًا َوهوهجه ه  شه  اّلَلَٰ

ه   ابهه     فهوهفََٰىهُ  ِعْنده ُ   ِحسه ِریْعُ  وهاّلَلَٰ   سه
اِب    الِْحسه

40. અથવા (પછી િે કાફીરોના કમોન ું ઉદાહરણ) 

િે અંિકાર જેવ ું છે, જે અત્યુંિ ઊંડા સમ દ્રમાું હોય, 

જેને મોજાઓએ ઢાુંકી દીિો હોય, જેની ઉપર એક 

બીજી મોજ હોય, પછી ઉપરથી વાદળો છવાઇ 

ગયા હોય, છેવટે અંિાર ું છે, જે ઉપર નીચે હોય 

છે, જ્યારે કોઈ પોિાનો હાથ કાઢે િો િે હાથને 

પણ ન જોઇ શકે અને (વાિ એવી છે કે) જેને 

અલ્લાહ િઆલા જ નરૂ ન આપે, િેની પાસે કોઈ 

પ્રકાશ નથી. 

هوْ  َ   بهْحر   ِفْ  كهُظلُمَٰت   ا ىهُ  لََُجِ ْوج   یَهْغشَٰ   مه
ْوج   فهْوقِه   َمِْن  اب     فهْوقِه   َمِْن  مه حه   سه

 ٌۢ ا ُظلُمَٰت  جه  اِذها    بهْعض     فهْوقه  بهْعُضهه هْخره   ا
ه   ا    یهكهْد  لهْم  یهده ىهه ْن   یهرَٰ مه ِل  لَهْم  وه   یهْجعه
 ُ ن  ِمْن  لهه   فهمها نُوًْرا لهه   اّلَلَٰ  نَُوْر 

41. શ ું િમે જોિા નથી કે આકાશો અને િરિીના 
દરેક સર્જન અને પાુંખો ફેલાવી ઉડનારા દરેક 

પુંખીઓ, અલ્લાહની િસ્બીહ કરી રહ્યા છે, દરેક 

સર્જન પોિાની નમાઝ અને િસ્બીહ કરવાની 
પદ્વતિને જાણે છે, અને જે કુંઇ િેઓ કરે છે, િેને 

અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ُح  اّلَلَٰ بَِ ْن  لهه   یُسه   ِف   مه
وَِٰت  مَٰ ْْیُ  وهاَْلهْرِض  الَسه َفَٰت     وهالَطه ٓ   صَٰ

تهه   عهِلمه  قهْد  كَُل   له ه     صه   وهتهْسِبْيحه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ لُْونه  ِبمها عهِلْيم   یهْفعه
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42. આકાશો અને િરિી બાદશાહિ અલ્લાહની 
જ છે અને અલ્લાહ િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે. 

 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُملُْك  وه مَٰ اِله   وهاَْلهْرِض    الَسه   وه
 ِ  الْمهِصْْیُ  اّلَلَٰ

43. શ ું િમે જોિા નથી કે અલ્લાહ િઆલા 
વાદળોને િીમે િીમે ચલાવે છે, પછી િે વાદળો 
(નાું ભાગોને) એકબીજા સાથે ભેગા કરે છે, પછી 
િેમને ઉપર-નીચે કરી દે છે, પછી િમે જ ઓ છો કે 

િેમની વચ્ચેથી વરસાદ પડે છે, િે જ આકાશ 

માુંથી (વાદળોની શકલમાું) જે પવગિો હોય છે, 

અલ્લાહ િેમના દ્વારા કડા વરસાવે છે, પછી જેને 

ઈચ્છે િેનાથી િકલીફ પહોંચાડે છે અને જેને 

ઈચ્છે િેનાથી બચાવી લે છે, એવ ું લાગ ેછે કે િેની 
વીજળીની ચમક આંખોની દ્રષ્ટટની લઈ લેશે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ابًا یُْزِجْ  اّلَلَٰ حه   ثَُمه  سه
لُه   ثَُمه  بهیْنهه   یُؤهلَُِف  هاًما یهْجعه هی ُرك  فهَته
َٰلِه      ِمْن  یهْخُرُج  الْوهدْقه  ُِل   ِخل َ یَُنه   ِمنه  وه
مهٓاءِ  ا ِجبهال   ِمْن  الَسه ْ  فِْيهه د   ِمنٌۢ  بهره
ْن  ِبه   فهُيِصْيُب  ٓاءُ  مه یهْصِرفُه   یَهشه ْن  وه   عه

ٓاُء    َمهْن  نها یهكهادُ   یَهشه  یهْذههُب  بهْرقِه   سه
اِر    ِباَْلهبْصه

44. અલ્લાહ િઆલા જ દદવસ અને રાિને બદલે 
છે, જોનારાઓ માટે આમાું ખરેખર મોટી મોટી 
તનશાનીઓ છે. 

ُ  یُقهلَُِب  اره    الَهْيله  اّلَلَٰ لِكه  ِفْ  اَِنه   وهالنَههه  ذَٰ
ةً  ُوِل  لهِعَْبه اِر  ََلِ  اَْلهبْصه

45. દરેક ચાલનારા સજીવોન ું સર્જન અલ્લાહ 

િઆલાએ પાણી વડે ક્ ું, િેમાુંથી કેટલાક િો 
પોિાના પેટ વડે ચાલે છે, કેટલાક બે પગે ચાલ ે

છે, કેટલાક ચાર પગે ચાલ ેછે, અલ્લાહ િઆલા 
જે ઇચ્છે છે, િેન ું સર્જન કરે છે, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

 ُ لهقه  وهاّلَلَٰ  َمهٓاء     َمِْن  دهٓابَهة   كَُله  خه
 ْ ْ   بهْطِنه     عهلَٰ  یَهمَِْشْ  َمهْن  فهِمْٰنُ ِمْٰنُ   وه
ْ   ِرْجلهْيِ    عهلَٰ  یَهمَِْشْ  َمهْن  ِمْٰنُ   َمهْن  وه
لَٰ   یَهمَِْشْ  هْربهع     عه ُ  یهْخلُُق   ا ا اّلَلَٰ ٓاُء    مه   یهشه
ه  اَِنه  ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیْر    َشه

46. તન:શુંક અમે સ્પટટ અને જાહરે આયિો 
ઉિારી કરી દીિી છે અને અલ્લાહ િઆલા જેને 

ઇચ્છે, સત્ય માગગ બિાવી દે છે. 

لْنها   لهقهْد  هنْزه یَٰت   ا ُ   َمُبهیَِنَٰت     اَٰ   وهاّلَلَٰ
ْن  یهْهِدْی  ٓاءُ  مه اط   اِلَٰ  یَهشه   ِصره

 َمُْستهِقْيم  



 

અન-્નરૂ 

 

664 

 

 النور 

47. અને આ (મ નાદફક લોકો) કહ ેછે કે અમે 

અલ્લાહ િઆલા અને પયગુંબર પર ઈમાન 

લાવયા અને આજ્ઞાકારી બની ગયા, ત્યાર પછી 
િેમના માુંથી એક જૂથ (અન સરણ કરવાથી) મોઢ ું 
ફેરવી લે છે, ખરેખર આ લોકો ઈમાનવાળા છે 

(જ) નહીં. 

یهُقْولُْونه  نَها وه مه ِ  اَٰ ُسْوِل   ِباّلَلَٰ ِبالَره   وه
ْعنها اهطه َلَٰ  ثَُمه  وه ْ  فهِریْق   یهتهوه ْ  َمِْٰنُ   َمِنٌۢ
لِكه    بهْعدِ  ا    ذَٰ مه َٰٓى ِكه  وه ِبالْمُْؤِمِنْيه   اُول
 

48. જ્યારે િેમને અલ્લાહ અને પયગુંબર િરફ 

બોલાવવામાું આવે છે જેથી પયગુંબર િેમના 
ઝઘડાઓનો ફેંસલો કરી દે, િેમના માુંથી કેટલાક 

મોઢ ું ફેરવી લે છે. 

اِذها ا وه ِ  اِله  دُُعْو  ُسْولِه    اّلَلَٰ   لِيهْحكُمه  وهره
 ْ ُ ْ  فهِریْق   اِذها بهْيٰنه َمُْعِرُضْونه   َمِْٰنُ

 

49. અને જો સત્ય િેમની પ્રમાણે હોય, િો 
આજ્ઞાકારી બની, િેની િરફ ચાલી આવે છે. 

اِْن  َقُ  لَهُهُم   یَهُكْن  وه ا الْحه  اِلهْيهِ  یهاْتُْو 
 ُمْذِعِنْيه  

50. શ ું િેમના હૃદયોમાું (તનફાકનો) રોગ છે, 

અથવા આ લોકો શુંકામાું પડેલા છે, અથવા િે 

લોકોને એ વાિનો ભય છે કે અલ્લાહ િઆલા 
અને િેનો પયુંગબર િેમનો અતિકાર તછનવે લેશે 

? વાિ એવી છે કે આ લોકો પોિે જ જાલલમ છે. 

هِفْ  هِم  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ا ا ا هْم  اْرتهابُْو    ا
افُْونه  هْن  یهخه ُ  یَهِحْيفه  ا ْ  اّلَلَٰ   عهلههْْیِ
ُسْولُه     َٰٓى ِكه  بهْل   وهره ن  ُهُم  اُول لِمُْونه  الَظَٰ

51. ઈમાનવાળાઓની વાિ િો એવી છે કે જ્યારે 

િેમને અલ્લાહ અને િેના પયુંગબર બોલાવવામાું 
આવે, જેથી િેઓ િેમની ફેંસલો કરી દે, િો િેઓ 

કહ ેછે કે અમે સાુંભળ્્ ું અને માની લીધ ું, આવા જ 

લોકો સફળ થનારા છે. 

نَهمها هانه  اِ ا اِذها الْمُْؤِمِنْيه  قهْوله  ك   اِله  دُُعْو 
 ِ ُسْولِه   اّلَلَٰ ْ  لِيهْحكُمه  وهره ُ هْن  بهْيٰنه   ا

ِمْعنها یَهُقْولُْوا ْعنها    سه اهطه َٰٓى ِكه   وه اُول   ُهُم  وه
 الْمُْفلُِحْونه 
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52. જે કોઈ અલ્લાહ િઆલાની અને િેના 
પયગુંબરની આજ્ઞાન ું પાલન કરશે, અલ્લાહથી 
ડરિા રહશેે, અને િેની અવજ્ઞા કરવાથી બચિો 
રહશેે, િો િે જ લોકો સફળ થનારા છે. 

ْن  مه ه  یَُِطِع  وه ُسْولهه    اّلَلَٰ یهْخشه  وهره ه  وه   اّلَلَٰ
یهَتهْقهِ  َٰٓى ِكه  وه  الْفهٓاى ُِزْونه   ُهُم  فهاُول

53. (મ નાદફક લોકો) અલ્લાહના નામની સોગુંદો 
ભારપવૂગક લઇને (રસલૂને) કહ ેછે કે જો િમે 

િેમને આદેશ આપશો િો િેઓ જરૂર (ત્જહાદ 

માટે) નીકળી જઇશ ું, િમે િેમને કહી દો કે કસમો 
ન ખાઓ, િમારી આજ્ઞા તવશે િો દરેકને જાણ છે, 

જે કુંઇ િમે કરી રહ્યા છો અલ્લાહ િઆલા િેને 

ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

مُْوا اهقْسه ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ هیْمهانِِهْم  جه ْن  ا   لهى ِ
ْرتهُهْم  همه   ُتْقِسمُْوا    ََله  قُْل   لهيهْخُرُجَنه    ا
ة   اعه ْعُرْوفهة     طه ه  اَِنه   َمه ٌۢ   اّلَلَٰ ِبْْی    ِبمها خه
 مهلُْونه تهعْ 

54. િમે િેમને કહી દો કે અલ્લાહન ું અન સરણ 

કરો અને િેનામ  પયગુંબરન ું આજ્ઞાન ું પાલન 

કરો, અને જો િમે અવજ્ઞા કરશો,િો પયગુંબરની 
જવાબદારી િો ફતિ િે જ છે, જે િેના માટે જરૂરી 
કરી દેવામાું આવી છે, (અથાગિ પ્રચારની) અને 

િમારા પર િેની જવાબદારી છે, જેનાું િમે 

જવાબદાર છો (અથાગિ અન સરણ કરવાના), અને 

જો િમે પયગુંબરની આજ્ઞાન ું પાલન કરશો િો 
દહદાયિ પામી લેશો, અને પયગુંબરની 
જવાબદારી િો ફતિ સ્પટટ રીિે પહોંચાડી દેવાની 
છે. 

هِطْيُعوا قُْل  ه  ا هِطْيُعوا  اّلَلَٰ ا ُسْوله    وه   الَره
لَهْوا فهاِْن  َهمها تهوه ا عهلهْيهِ  فهاِن  ُحمَِله  مه

ا وهعهلهْيُكْم  اِْن   ُحمَِلُْتْم    َمه   ُتِطْيُعْوهُ  وه
ا  تهْهتهُدْوا    مه ُسْوِل  عهله  وه َٰغُ  اََِله  الَره   الْبهل
 الْمُِبْيُ 
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55. િમારા માુંથી જે લોકો મોતમન છે અને અને 

સત્કાયો કરે છે, અલ્લાહ િઆલાએ િેમને વચન 

આપ્્ ું છે કે િે િેમને જરૂર િરિીમાું નાયબ 

(સરદાર) બનાવશે, જેવી રીિે કે િે લોકોને 

નાયબ બનાવયા હિાું, જેઓ િેમના કરિા પહલેા 
હિાું અને ખરેખર િેમના માટે િે દીનને મજબિૂ 

કરી દેશે, જે દીન િેમના માટે િેણે પસુંદ કયો છે. 

અને િેમના ભયને શાુંતિમાું બદલી નાખશે, િેઓ 

મારી બુંદગી કરશે, મારી સાથે કોઈને ભાગીદાર 

નહીં ઠેરવે, ત્યાર પછી પણ જે લોકો ક ફર કરશે, 

િો આવા જ લોકો ખરેખર તવદ્રોહી છે. 

ُ  وهعهده  ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه   ِمْنُكْم  اَٰ
ِملُوا ِت  وهعه لِحَٰ ْ  الَصَٰ ُ  ِف  لهیهْستهْخِلفهَٰنه
  ِمْن  الَهِذیْنه  اْستهْخلهفه  كهمها اَْلهْرِض 
نهَنه  قهْبِلِهْم  لهُيمهكَِ ُ  لهُهْم   وه ُ   ِدیْٰنه
ْ  لهُهْم  اْرتهضَٰ  الَهِذی ُ لهَٰنه لهیُبهَدِ ْ  وه   َمِنٌۢ
ْوفِِهْم  بهْعدِ  هْمًنا    خه   َله  یهْعُبُدْونهِنْ   ا

ْيـ ًا    ِبْ  یُْشِرُكْونه  ْن   شه مه   بهْعده  كهفهره  وه
لِكه  َٰٓى ِكه  ذَٰ ِسُقْونه   ُهُم  فهاُول  الْفَٰ

56. નમાઝ કાયમ પઢિા રહો, ઝકાિ આપિા 
રહો અને અલ્લાહના પયગુંબરની આજ્ઞાન ું પાલન 

કરિા રહો, જેથી િમારા પર દયા કરવામાું આવે. 

هقِْيمُوا ا َٰوةه  وه ل تُوا الَصه اَٰ وةه  وه كَٰ   الَزه
هِطْيُعوا ا ُسْوله  وه لَهُكْم  الَره مُْونه   لهعه ُتْرحه

 

57. િમે કાદફરો તવશે એવો તવચાર ક્યારેય ન 

કરશો કે કાદફર લોકો અમને િરિી પર 

(અલ્લાહને) તનબગળ કરી દેશે, િેમન ું ઠેકાણ ું 
જહન્નમ છે, જે ખરેખર િદ્દન ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

َه  َله  به   ُمْعِجِزیْنه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  تهْحسه
ىُهُم   اَْلهْرِض    ِف  اْوَٰ مه   النَهاُر    وه

لهِبْئسه  ن  وه  الْمهِصْْیُ
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58. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િમારા દાસોને અને 

િેમને પણ, જેઓ પ ખ્િવયે ન પહોંચ્યા હોય િે 

બાળકો માટે જરૂરી છે કે િેઓ (દદવસમાું) ત્રણ 

વખિ પરવાનગી લઈ ઘરોમાું દાખલ થાય, 

ફજરની નમાઝ પહલેા અને જોહરના સમયે 

જ્યારે િમે પોિાના વસ્ત્રો ઉિારી રાખો છો અને 

ઇશાની નમાઝ પછી આ ત્રણેય સમય િમારા 
(એકાુંિ) અને અંગિ સમય છે, આ સમય તસવાય 

(અન્ય સમયે) િેમના માટે પરવાનગી વગર 

આવવા જવા પર ન િો િેમના પર કોઈ ગ નોહ 

છે અને ન િો િમારા પર, િમારે એકબીજા પાસે 

વારુંવાર આવવ ું જ પડે છે, આ પ્રમાણે જ અલ્લાહ 

િઆલા પોિાના આદેશોન ું વણગન કરે છે, અલ્લાહ 

િઆલા સુંપણૂગ જ્ઞાનવાળો અને દહકમિવાળો છે. 

ا نُ  الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  لِیهْستهاِْذنُْكُم  ْوااَٰ
لهكهْت  الَهِذیْنه  هیْمهانُُكْم  مه الَهِذیْنه  ا   لهْم  وه
َٰثه  ِمْنُكْم  الُْحلُمه  یهْبلُُغوا هل ت     ث َرَٰ   مه
َٰوةِ  قهْبِل  ِمْن  ل   وهِحْيه  الْفهْجرِ  صه

ُعْونه  ةِ  َمِنه  ثِيهابهُكْم  تهضه ِهْْیه ْ  الَظه   وهِمنٌۢ
َٰوةِ  بهْعدِ  ل ۬   صه ٓاِء   َُٰث   الِْعشه هل ت   ث وْرَٰ  عه
ْ  وهَله  عهلهْيُكْم   لهیْسه   لَهُكْم     عهلههْْیِ
 ٌۢ ُهَنه    ُجنهاح  فُْونه   بهْعده َوَٰ   عهلهْيُكْم  طه

لِكه   بهْعض     عهلَٰ  بهْعُضكُْم  ُ  كهذَٰ   یُبهَيِ
 ُ ُ   اَْلَٰیَِٰت    لهُكُم  اّلَلَٰ ِكْيم    عهِلْيم   وهاّلَلَٰ حه

 

59. અને િમારા બાળકો જ્યારે પ ખ્િવયે પહોંચી 
જાય િો િેઓ પણ આવી જ રીિે પરવાનગી 
લેશે, જેવ ું કે િેમના પહલેા (િેમના વડીલ) 

પરવાનગી લેિા હિા, અલ્લાહ િઆલા િમારી 
સમક્ષ આવી જ રીિે આયિોન ું વણગન કરે છે. 

અલ્લાહ િઆલા જ જ્ઞાની અને દહકમિવાળો છે. 

اِذها  الُْحلُمه  ِمْنُكُم  اَْلهْطفهاُل  بهلهغه  وه
اِْذنُْوا   ِمْن  الَهِذیْنه  تهاْذهنه اْس  كهمها فهلْیهْسته

لِكه   قهْبِلِهْم    ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ یَِٰته     لهُكْم  اّلَلَٰ   اَٰ
 ُ ِكْيم   عهِلْيم   وهاّلَلَٰ  حه
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60. વદૃ્વ સ્ત્રીઓ, જેમને લગ્નની આશા (જ) ન રહી 
હોય, જો િેઓ પોિાના વસ્ત્રો ઉિારી રાખે િો, 
િેમના પર કોઈ ગ નાહ નથી, શરિ એ કે િે 

પોિાન ું શણગાર જાહરે કરવાવાળી ન હોય, જો 
િેણીઓ (ચાદર ઉિારવાથી પણ બચીને રહ)ે િો 
આ વાિ િેમના વધ  ઉત્તમ છે અને અલ્લાહ 

િઆલા બધ ું જ સાુંભળવાવાળો અને 

જાણવાવાળો છે. 

الْقهوهاعُِد  ٓاءِ  ِمنه  وه   َله  الََِٰتْ  النَِسه
 ُجنهاح   عهلهْيِهَنه  فهلهیْسه  نِكهاًحا  یهْرُجْونه 

هْن  ْعنه  ا ْْیه  ثِيهابهُهَنه  یَهضه ت    غه ِجَٰ َ  ُمتهَبه
هْن   ِبِزیْنهة     ا ْْی    یَهْستهْعِفْفنه  وه   لَهُهَنه    خه
 ُ ِمْيع   وهاّلَلَٰ  عهِلْيم    سه

61. આંિળાઓ માટે, લુંગડાઓ માટે, લબમાર 

વયક્તિ માટે અને િમારા માટે કોઈ વાુંિો નથી કે 

િમે પોિાના ઘરો માુંથી ખાઇ લો અથવા પોિાના 
તપિાના ઘરમાું અથવા પોિાની માિાના ઘરમાું 
(અને નાનીનાું ઘર માુંથી), અથવા પોિાના 
ભાઇઓ, પોિાની બહનેો, પોિાના કાકાઓ, 

પોિાની ફોઇઓ, પોિાના મામા, પોિાની 
માસીઓના ઘરો માુંથી ખાઈ લો, અથવા િે ઘરો 
માુંથી જેમના માલલક િમે છો, અથવા પોિાના 
દોસ્િોના ઘરો માુંથી ખાઈ લો, િમારા માટે િેમાું 
પણ કોઈ પાપ નથી કે િમે સૌ સાથે બેસીને 

ખાવાન ું ખાઓ, અથવા અલગ બેસીને, જો કે 

જ્યારે િમે ઘરોમાું પ્રવેશો િો પોિાના 
ઘરવાળાઓને સલામ કહો, આ અલ્લાહ િઆલા 
િરફથી પતવત્ર અને બરકિવાળો ભેટ છે, આવી 
જ રીિે અલ્લાહ િઆલા સ્પટટ રીિે પોિાના 
આદેશોન ું વણગન કરી રહ્યો છે, જેથી િમે સમજી 

લો. 

ج   اَْلهْعمَٰ  عهله  لهیْسه  ره   عهله  وهَله  حه
ِج  ج   اَْلهْعره ره  الْمهِریِْض  عهله  وهَله  حه
ج   ره لَٰ   وهَله  حه هنُْفِسكُْم  عه هْن  ا  تهاْكُلُْوا ا
 ْ هوْ  بُُيْوتِكُْم  ِمنٌۢ بهٓاى ِكُْم  بُُيْوِت  ا هوْ  اَٰ   ا
ِتكُْم  بُُيْوِت  هوْ  اَُمههَٰ نِكُْم  بُُيْوِت  ا هوْ  اِْخوها   ا
وَٰتِكُْم  بُُيْوِت  هوْ  اهخه هْعمهاِمكُْم  بُُيْوِت  ا   ا
هوْ  ِتكُْم  بُُيْوِت  ا مََٰ هوْ  عه هْخوهالِكُْم  بُُيْوِت  ا   ا
هوْ  َِٰتكُْم  بُُيْوِت  ا ل هوْ  خَٰ ا ا لهْكُتْم  مه  مه

ه    هوْ  َمهفهاتِحه ِدیِْقكُْم    ا  لهیْسه   صه
هْن  ُجنهاح   عهلهْيُكْم  ِمْيًعا تهاْكُلُْوا ا هوْ  جه  ا
ا    اتً هْشته لُْتْم  اِذهافه   ا لَِمُْوا بُُيْوًتا دهخه  فهسه
لَٰ   هنُْفِسكُْم  عه ِ  ِعْندِ  َمِْن  تهِحَيهةً  ا   اّلَلَٰ

كهةً  ه یَِبهًة    ُمَبَٰ لِكه   طه ُ  كهذَٰ ُ  یُبهَيِ   لهُكُم  اّلَلَٰ
لَهُكْم  اَْلَٰیَِٰت  ن  لهعه  تهْعِقلُْونه
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62. ઈમાનવાળાઓ િે જ છે, જેઓ અલ્લાહ 

િઆલા પર અને િેના પયગુંબર પર ઈમાન 

રાખે છે અને જ્યારે િેઓ સામદૂહક કામમાું ભેગા 
હોય છે િો રસલૂની પરવાનગી વગર જિા નથી, 
(હ ેપયગુંબર) જે લોકો િમારી પાસે પરવાનગી 
માગે છે, િે જ અલ્લાહ અને રસલૂ પર ઈમાન 

િરાવનાર છે, િો જ્યારે િેમાુંથી કોઈ પોિાના 
કામ માટે પરવાનગી માુંગે િો જેને િમે ઈચ્છો 
િેને પરવાનગી આપો (અને જેને ન ઈચ્છો િેને 

ન આપો) અને િેમના માટે અલ્લાહ પાસે માફી 
માુંગિા રહો અને અલ્લાહ િઆલા માફ 

કરવાવાળો છે. 

نَهمها ُنْوا الَهِذیْنه  الْمُْؤِمُنْونه  اِ مه ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
ُسْولِه   اِذها وهره هانُْوا وه ه   ك عه هْمر   عهلَٰ   مه   ا
اِمع   َتَٰ  یهْذههُبْوا لَهْم  جه اِْذنُْوهُ    حه   یهْسته
َٰٓى ِكه  یهْستهاِْذنُْونهكه  الَهِذیْنه  اَِنه   اُول

ِ  یُْؤِمُنْونه  الَهِذیْنه  ُسْولِه     ِباّلَلَٰ  فهاِذها  وهره
اْذهنُْوكه  اْنِِهْم  لِبهْعِض   اْسته  لَِمهْن  فهاْذهْن  شه

ْ  ِشْئته  ه    لهُهُم  وهاْستهْغِفرْ  ِمْٰنُ  اَِنه   اّلَلَٰ
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

63. મ સલમાનો ! િમે પયગુંબરને બોલાવવા 
માટે એવી ભાર્ા ન વાપરો, જેવી રીિે 

અંદરોઅંદર એકબીજાને બોલાવવા માટે વાપરો 
છો, અલ્લાહ િઆલા િમારા માુંથી િે લોકોને 

ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, જેઓ નજર બચાવી 
હળવેથી હટી જાય છે, સાુંભળો ! જે લોકો 
પયગુંબરના આદેશોનો તવરોિ કરે છે, િેમણે એ 

વાિથી ડરવ ું જોઇએ કે ક્યાુંક િેમના પર 

જબરદસ્િ મ સીબિ ન આવી પહોંચે અથવા 
િેમને દ :ખદાયી અઝાબ ન પહોંચે. 

لُْوا َله  ُسْوِل  دُعهٓاءه  تهْجعه   بهیْنهُكْم  الَره
  یهْعلهُم  قهْد   بهْعًضا    بهْعِضكُْم  كهُدعهٓاءِ 
 ُ لَهلُْونه  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ  لِوهاذًا    ِمْنُكْم  یهتهسه

رِ  الُِفْونه  الَهِذیْنه  فهلْيهْحذه ْن  یُخه هْمِره    عه   ا
هْن  ْ  ا ُ هوْ  فِتْنهة   ُتِصْيُبه ْ  ا ُ   یُِصْيُبه

اب   هلِْيم   عهذه  ا
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64. યાદ રાખો ! જે કઈ આકાશો અને િરિીમાું 
છે, િે બધ ું જ અલ્લાહન ું છે, જે માગગ પર િમે છો, 
અલ્લાહ િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે અને જે 

દદવસે આ બિા િેની િરફ ફેરવવામાું આવશે, 

િો િે દદવસે િેમને િેમના કમોની જાણ આપી 
દેશે, અલ્લાહ િઆલા બધ ું જ જાણવાવાળો છે. 

ِ  اَِنه  اهَله   ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ  وهاَْلهْرِض    الَسه
ا   یهْعلهُم  قهْد  هنُْتْم  مه یهْومه   عهلهْيِه    ا   وه

ُعْونه  ُئُهْم  اِلهْيهِ  یُْرجه ِملُْوا    ِبمها فهُينهَبِ   عه
 ُ ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ ن  َشه  عهِلْيم 
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અલ-ફુરકાન  الفرقان 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. ઘણો જ બરકિવાળો છે, જેણે પોિાના 
બુંદા પર ફુરકાન (ક રઆન) ઉિા્ ું , જેથી િે 

સમગ્ર લોકોને સચેિ કરી દે. 

كه  ه له  الَهِذْی  تهَبَٰ ْبِده   عهلَٰ  الُْفْرقهانه  نهَزه  عه
لهِمْيه  لِيهُكْونه  ا   لِلْعَٰ  نهِذیْره

2. િે હસ્િી, જે આકાશો અને િરિીની 
બાદશાહિનો માલલક છે, જેણે ન િો કોઈને 

દદકરો બનાવયો, અને ન િો િેની 
બાદશાહિમાું કોઈ ભાગીદાર છે, િેણે દરેક 

વસ્ત ન ું સર્જન કરી એક યોગ્ય સમય નક્કી 
કરી દીિો છે. 

وَِٰت  ُملُْك  لهه   لَهِذْی  مَٰ لهْم  وهاَْلهْرِض  الَسه  وه
لهْم  یهَتهِخذْ  لهًدا َوه ِریْك   لَهه   یهُكْن  وه   ِف  شه
لهقه  الْمُلِْك  ء   كَُله  وهخه ْ ه   َشه ره  تهْقِدیًْرا  فهقهَده

3. અને (લોકોએ) અલ્લાહ તસવાય કઇ ઇલાહ 

બનાવી દીિા છે, જે કોઈ વસ્ત  થોડી પેદા કરી 
શકવાના છે, પરુંત   િેમને પોિે પેદા કરવામાું 
આવયા છે, આ ઇલાહ િો પોિાના ફાયદા અને 

ન કસાનનો પણ અતિકાર નથી િરાવિા, 
અને ન િો િેમને કોઈનાું મતૃ્્  અને જીવન 

આપવા પર અતિકાર છે અને ન િો મિૃકને 

ફરી જીતવિ કરવાનો કઈ અતિકાર છે. 

ُذْوا تَهخه ا ةً  دُْونِه    ِمْن  وه لِهه   یهْخلُُقْونه  ََله  اَٰ
ْيـ ًا َوهُهْم   یهمِْلُكْونه  وهَله  یُْخلهُقْونه  شه
ًرا َوهَله  َِلهنُْفِسِهْم   یهمِْلُكْونه  نهْفًعا َوهَله  ضه
ْوًتا َوهَله  وةً َوهَله  مه يَٰ  نُُشوًْرا  حه

4. કાદફર લોકો િો એવ ું કહ ેછે, કે આ 

(ક રઆન) િો એક જ ઠ છે, જેને િેણે પોિે ઘડી 
કાઢ્ ું છે, અને કેટલાક લોકોએ આ કામમાું 
િેની મદદ કરી છે, (આવી વાિ કરી) િેઓ 

ઝલ્મ કરવા પર અને સ્પટટ જ ઠ કહવેા લાગ્યા 
છે. 

ا الَهِذیْنه  وهقهاله  ا   اِْن  كهفهُرْو  ذه   اِفُْك  اََِله   هَٰ
ىهُ  َٰ هعهانهه   فَْته ا ۬   قهْوم   عهلهْيهِ  وه ُرْونه ۛ خه  فهقهْد   اَٰ
ٓاُءوْ   ُظلْمًا َوهُزْوًرا ۬ۛ  جه
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5. અને િે લોકો એવ ું પણ કહ ેછે કે આ િો 
આગળના લોકોની કથાઓ છે, જેને આ 

(પયગુંબરે) લખાવી રાખ્્ ું છે, બસ ! િે જ 

કથાઓને સવાર-સાુંજ િેની સામે પઢયા કરે 

છે. 

قهالُْو ا اِطْْیُ  وه هسه لِْيه  ا ا اَْلهَوه ْكتهتهبههه  فهِهه  ا
ةً َوهاهِصْيًل  عهلهْيهِ  ُتمْلَٰ   بُْكره

6. િમે િેમને કહી દો કે આ (ક રઆન) ને િે 

અલ્લાહએ ઉિા્ ું છે, જે આકાશો અને 

િરિીની દરેક છપી વાિોને જાણે છે, ખરેખર 

િે માફ કરવાવાળો, દયા કરવાવાળો છે. 

لههُ  قُْل  هنْزه َره  یهْعلهُم  الَهِذْی  ا ِت  ِف  الَسِ وَٰ مَٰ  الَسه
نَهه    وهاَْلهْرِض    هانه  اِ ُفوًْرا ك  َرهِحْيمًا  غه

7. અને િે લોકો કહ ેછે કે આ કેવો પયગુંબર 

છે ? જે ખાવાન ું ખાય છે અને બજારોમાું હરેફરે 

છે. આની પાસે કોઈ ફદરશ્િો કેમ નથી 
આવિો ? કે િે પણ આનો સાથ આપી સચેિ 

કરનારો બની જાય. 

قهالُْوا اِل  وه ا مه ُسْوِل  هَٰذه امه  یهاْكُُل  الَره عه   الَطه
یهمَِْشْ  ُنِْزله  لهْو َله    اَْلهْسوهاِق    ِف  وه   اِلهْيهِ  ا
لهك   ه   فهيهُكْونه  مه عه  نهِذیًْرا   مه

8. અથવા િેની પાસે કોઈ ખજાનો 
ઉિારવામાું આવિો અથવા આનો કોઈ 

બગીચો હોિ, જેમાુંથી િેને (સુંત  ટટ) રોજી 

મળિી હોય અને િે જાલલમ લોકો કહ ેછે કે 

િમે એવા વયક્તિની પાછળ લાગેલા છો, 
જેના પર જાદ  કરી દેવામાું આવ્ ું છે. 

هوْ  َْن   اِلهْيهِ  یُلْقَٰ   ا هوْ  كه نَهة   لهه   تهُكْوُن  ا  یَهاْكُُل  جه
ا    لِمُْونه  وهقهاله   ِمْنهه   اََِله  تهتَهِبُعْونه  اِْن  الَظَٰ
ُجًل   َمهْسُحوًْرا  ره

9. હ ેનબી ! તવચારો િો ખરા, આ લોકો 
િમારા તવશે કેવી-કેવી વાિો કહી રહ્યા છે, આ 

એવા ગ મરાહ લોકો છે, જેઓ સત્ય માગગ પર 

આવી જ નથી શકિા. 

ُنُْظرْ  بُْوا كهْيفه  ا ره لَُْوا  اَْلهْمثهاله  لهكه   ضه  فهضه
ِبْيًلن  یهْستهِطْيُعْونه  فهله   سه
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10. અલ્લાહ િઆલા એવો બરકિવાળો છે કે 

જો િે ઇચ્છે િો િમને એ વસ્ત ઓ કરિા પણ 

વિારે સારી વસ્ત ઓ આપી શકે છે, (એક 

નદહ) ઘણા એવા બગીચા આપી શકે છે, જેની 
નીચે નહરેો વહી રહી હોય અને િમને ઘણાું 
મહલેો પણ આપી શકે છે. 

كه  ه ٓاءه  اِْن  الَهِذْی   تهَبَٰ له  شه عه ا لهكه  جه ْْیً   َمِْن  خه
لِكه  نََٰت   ذَٰ ا ِمْن  تهْجِرْی  جه ُر    تهْحِتهه   اَْلهنْهَٰ
یه  ْل وه  قُُصوًْرا   لَهكه  ْجعه

11. વાિ એવી છે કે આ લોકો કયામિને જૂઠ 

સમજે છે અને કયામિના જ ઠલાવનારાઓ 

માટે અમે ભડકેલી આગ િૈયાર કરી રાખી છે. 

بُْوا بهْل  َذه ِة  كه اعه هْعتهْدنها ِبالَسه ا به  لِمهْن  وه َذه  كه
ةِ  اعه ا   ِبالَسه ِعْْیً  سه

12. જ્યારે િે આગ િેમને દૂરથી જોશે, િો 
િેઓ િેના ગ સ્સાને અને િેના આવેશના 
અવાજને સાુંભળી લેશે. 

تُْهْم  اِذها ه ا ِمُعْوا  بهِعْيد   َمهكهان    َمِْن  ره ا  سه  لههه
ا َيًُظا َوهزهفِْْیً  تهغه

13. અને જ્યારે આ લોકો જહન્નમની કોઈ 

સાુંકળી જગ્યાએ ફેંકી દેવામાું આવશે, િો 
િેઓ ત્યાું પોિાના માટે મતૃ્્ ની ઇચ્છા કરશે. 

اِذها   ا اُلُْقْوا وه كهانًا ِمْنهه ًقا مه َيِ نِْيه  ضه   َمُقهَره
ْوا  ثُُبوًْرا    ُهنهالِكه  دهعه

14. (િે સમયે િેમને કહવેામાું આવશે) આજે 

એક જ મતૃ્્ ને ન પોકારો, પરુંત   ઘણા મતૃ્્ ને 

પોકારો. 

  ثُُبوًْرا َوهاِحًدا َوهادُْعْوا الْيهْومه  تهْدُعوا َله 
ا   ثُُبوًْرا ِثْْیً  كه

15. િમે િેમને સવાલ કરો કે શ ું આ પદરણામ 

સાર  છે અથવા િે હુંમેશાવાળી જન્નિ, જેન ું 
વચન ડરવાવાળાઓને આપવામાું આવ્ ું છે? 

જે િેમના નેક અમલનો બદલો છે અને િે 

જન્નિ િેમન ું અંતિમ સ્થાન છે. 

لِكه  قُْل  هذَٰ ْْی   ا هْم  خه نَهةُ  ا  ُوعِده  الَهِتْ  الُْخلْدِ  جه
هانهْت   الْمَُتهُقْونه    ا   لهُهْم  ك ِصْْیً ٓاًء َوهمه زه  جه
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16. ત્યાું િેમની જે ઈચ્છા હશે, િેમના માટે 

ત્યાું હાજર હશે, િેઓ િેમાું હુંમેશા રહશેે, આ 

િો િમારા પાલનહારના તશરે વચન છે, જે 

પરૂ ું થવાન ું જ છે. 

ا لهُهْم  ا فِْيهه ٓاُءْونه  مه لِِدیْنه    یهشه ه   خَٰ   عهلَٰ  انه ك
بَِكه   َمهْسـ ُْوًَل  وهعًْدا ره

17. અને જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા િેમને 

અને જેમને િેઓ અલ્લાહ તસવાય પજૂિા 
રહ્યા, િેમને ભેગા કરી પછૂશે કે શ ું િમે મારા 
આ બુંદાઓને ગ મરાહ કયાગ હિા, અથવા આ 

લોકો પોિે જ માગગથી ભટકી ગયા હિા? 

یهْومه  ا یهْحُشُرُهْم  وه مه  دُْوِن  ِمْن  یهْعُبُدْونه  وه
 ِ هنُْتْم   فهيهُقْوُل  اّلَلَٰ ا   ِعبهاِدْی  اهْضلهلُْتْم  ءه

ءِ  هْم  هَٰ ُؤاَله لَُوا ُهْم  ا ِبْيله   ضه  الَسه

18. િે જવાબ આપશે કે િારી હસ્િી પતવત્ર 

છે, અમારા માટે આ યોગ્ય ન હત ું કે િારા 
વગર કોઈને અમે કારસાજ બનાવિા, વાિ 

એવી છે કે િેં િેમને અને િેમના પવૂગજોને 

સ ખી જીવન આપ્્ ું, ત્યાું સ િી કે િેઓ િારી 
તશખામણને ભલૂાવી બેઠા, આ લોકો નટટ 

થવાના જ હિાું. 

نهكه  قهالُْوا ا ُسْبحَٰ هانه  مه ْبهِغْ  ك هْن  لهنها   یهنٌۢ   ا
هْولِيهٓاءه  ِمْن  دُْونِكه  ِمْن  نَهَتهِخذه  َِٰكْن   ا ل   وه

 ْ ُ َتهْعهَته به  َمه اَٰ َتَٰ  ٓاءهُهْم وه ْكره    نهُسوا حه   الَذِ
هانُْوا ك  بُوًْرا  قهْوًمٌۢا وه

19. (હ ેકાદફરો) િે દદવસે િમારા પજૂ્યો 
િમને જ ઠલાવી દેશે, પછી ન િો િમે 

અઝાબને ટાળી શકશો અને ન િો િમારી 
મદદ કરવામાું આવશે અને જે લોકો ઝલ્મ 

કરી રહ્યા છે, િેમને અમે સખિ અઝાબ 

આપીશ ું. 

بُْوُكْم  فهقهْد  َذه   فهمها  تهُقْولُْونه    ِبمها كه
ْرفًا َوهَله  تهْستهِطْيُعْونه  ْن   نهْصًرا    صه مه   وه

ابًا نُِذقْهُ  َمِْنُكْم  یَهْظِلْم  ا  عهذه ِبْْیً  كه
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20. અમે િમારા પહલેા જેટલા પયગુંબર 

મોકલ્યા, સૌ ભોજન કરિા હિાું અને 

બજારોમાું પણ હરિાું-ફરિાું હિાું અને અમે 

િમારા માુંથી દરેકને એક-બીજા માટે કસોટીન ું 
કારણ બનાવી દીિા, િો શ ું (હ ેમ સલમાનો !) 
િમે કાદફરોના (મહણેાું ટોણાું પર) સબર કરશો 
? અને િમારો પાલનહાર બધ ું જ જોઈ રહ્યો 
છે. 

ا   مه لْنها وه هْرسه ِلْيه  ِمنه  قهْبلهكه  ا   اََِله   الْمُْرسه
نَهُهْم  امه  لهيهاْكُلُْونه  اِ عه یهمُْشْونه  الَطه   ِف  وه

لْنها  اَْلهْسوهاِق    عه كُْم  وهجه   فِتْنهًة    لِبهْعض   بهْعضه
ْونه    تهْصَِبُ ه هانه   ا بَُكه  وهك ان  ره  بهِصْْیً

21. અને જે લોકોને અમારી મ લાકાિની 
આશા નથી, િેઓ કહ ેછે કે અમારા માટે 

ફદરશ્િાઓને ઉિારવામાું કેમ નથી આવિા ? 

અથવા અમે અમારી આંખોથી અમારા 
પાલનહારને જોઇ લેિા, િે લોકો પોિાને જ 

મોટા સમજે છે અને ખબૂ જ તવદ્રોહ કરી રહ્યા 
છે. 

نها یهْرُجْونه  َله  الَهِذیْنه  وهقهاله   لهْو َله   لِقهٓاءه
ُنِْزله  كهةُ  عهلهیْنها ا َٰٓى ِ هوْ  الْمهل ی ا ا    نهرَٰ بَهنه  لهقهدِ   ره

ْوا ُ ْ   اْستهْكَبه هنُْفِسِهْم  ِف تهوْ  ا ا  ُعُتَوًا وهعه ِبْْیً كه
 

22. જે દદવસે આ લોકો ફદરશ્િાઓને જોઇ 

લેશે, િે દદવસે િે અપરાિીઓને કોઈ ખ શી 
નહીં થાય અને િેઓ કહશેે અમેં િમારાથી 
પનાહ માુંગીએ છીએ. 

ْونه  یهْومه  كهةه  یهره َٰٓى ِ ی َله  الْمهل ذ   بُْشرَٰ ى ِ  یهْومه
یهُقْولُْونه  لَِلْمُْجِرِمْيه   َمهْحُجوًْرا   ِحْجًرا وه

23. અને િે લોકોએ જે જે કમો કયાગ હશે, અમે 

િે કમોને િેમના માટે ઉડનારી માટીના કણો 
જેવા કરી દીિા. 

ا اِلَٰ  وهقهِدْمنها   ِملُْوا مه مهل   ِمْن  عه لْنَٰهُ  عه عه  فهجه
 َمهنْثُوًْرا ههبهٓاءً 

24. હાું, િે દદવસે જન્નિી લોકોન ું ઠેકાણ ું શે્રટઠ 

હશે અને રહવેાની જગ્યા પણ ઉત્તમ હશે. 

ُب  نَهةِ ا اهْصحَٰ ذ   لْجه ى ِ ْْی   یهْومه َمُْستهقهًرا  خه
ُن  ِقْيًل  َوهاهْحسه  مه
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25. અને િે દદવસે આકાશ વાદળો સાથે ફાટી 
જશે અને ફદરશ્િાઓને સિિ ઉિારવામાું 
આવશે, 

یهْومه  َقهُق  وه مهٓاءُ  تهشه مهاِم  الَسه  وهنَُزِله  ِبالْغه
كهةُ  َٰٓى ِ  تهَْنِیًْل  الْمهل

26. િે દદવસે સાચી બાદશાહિ ફતિ રહમાન 

(અલ્લાહ)ની જ હશે અને િે દદવસ કાદફરો 
માટે ઘણો જ સખિ હશે. 

هلْمُلُْك  ذِ  ا ى ِ َقُ  یهْومه ِن    لْحه ْحمَٰ هانه   لِلَره  وهك
ا  الْكَِٰفِریْنه  عهله  یهْوًما ِسْْیً  عه

27. અને િે દદવસે જાલલમ પોિાના હાથોને 

ચાવીને કહશેે, કાશ ! હ ું પયગુંબરના માગે 
ચાલ્યો હોિ. 

یهْومه  َضُ  وه الُِم  یهعه یْهِ  عهلَٰ  الَظه  یهُقْوُل  یهده
ْذُت  یَٰلهیْتهِن  تَهخه ُسْوِل  مهعه  ا ِبْيًل   الَره  سه

28. અફસોસ ! કાશ કે મેં ફલાણાને તમત્ર ન 

બનાવયો હોિ. 

یْلهتَٰ  تَهِخذْ  لهْم  لهیْتهِنْ  یَٰوه ه نًا ا لِْيًل   فُله  خه

29. િેણે િો મને મારી પાસે તશખામણ આવયા 
પછી ગ મરાહ કરી દીિો અને શેિાન 

માનવીને દગો આપનાર છે. 

لَهِنْ  لهقهْد  ِن  اهضه ْكرِ  عه ِنْ    اِذْ  بهْعده  الَذِ ٓاءه   جه
هانه  ُن  وهك ْيطَٰ اِن   الَشه ُذْوًَل  لِْلِنْسه  خه

30. અને પયગુંબર કહશેે કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! તન:શુંક મારી કોમના આ લોકોએ 

ક રઆનને છોડી દીધ ું હત ું. 

ُسْوُل  وهقهاله  َبِ  الَره ُذْوا قهْوِم  اَِنه  یَٰره تَهخه  ا
ا ذه ْهُجوًْرا  الُْقْراَٰنه  هَٰ  مه

31. અને અમે આવી જ રીિે દરેક 

પયગુંબરના શત્ર  અપરાિીઓને બનાવી 
દીિા છે. અને િમારો પાલનહાર જ 

માગગદશગન આપનાર અને મદદ કરવા માટે 

પરૂિો છે. 

لِكه  لْنها وهكهذَٰ عه   َمِنه  عهُدَوًا نهِبَ   لِكَُلِ  جه
بَِكه  وهكهفَٰ   الْمُْجِرِمْيه    ا  ِبره ههاِدیًا َوهنهِصْْیً

 



 

અલ-ફુરકાન 

 

677 

 

 الفرقان

32. અને કાદફરોએ કહ ેછે કે આ સુંપણૂગ 
ક રઆન એક સાથે જ પયગુંબર પર 

ઉિારવામાું કેમ ન આવ્ ું ? અમે આવ ું એટલા 
માટે ક્ ું, જેથી આના વડે અમે િમારા 
હૃદયને મજબિૂ રાખીએ અને અમે ખાસ 

સમયે િમને પઢાવિા જઈએ. 

 عهلهْيهِ  نَُزِله  لهْو َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُن  ۬   الُْقْراَٰ ةً ۛ ۬    ُجمْلهًة َوهاِحده لِكه ۛ  ِبه   لُِنثهبَِته   كهذَٰ
تَهلْنَٰهُ  فُؤهادهكه   تهْرتِْيًل  وهره

33. અને એટલા માટે પણ કે આ કાદફરો લોકો 
િમારી પાસે જે પણ ઉદાહરણ લાવશે, અમે 

િેનો સાચો જવાબ અને ઉત્તમ ઉકેલ િમને 

બિાવી દઇશ ું. 

َقِ  ِجْئنَٰكه  اََِله  ِبمهثهل   یهاْتُْونهكه  وهَله   ِبالْحه
نه  اهْحسه ا   وه  تهْفِسْْیً

34. આવા લોકો ઊંિા મોઢે જહન્નમમાું ભેગા 
કરવામાું આવશે, િેમન ું ઠેકાણ ું અત્યિ ખરાબ 

છે અને આ લોકો જ સૌથી વિારે ગ મરાહ 

લોકો છે. 

هلَهِذیْنه  ُرْونه  ا  اِلَٰ  ُوُجْوِهِهْم  عهلَٰ  یُْحشه
نَهمه    هه َٰٓى ِكه   جه َر   اُول َلُ  شه كهانًا َوهاهضه   َمه
ِبْيًلن   سه

35. અને અમે મસૂાને દકિાબ આપી અને 

િેમની સાથે િેમના ભાઇ હારૂનને િેમના 
નાયબ બનાવી દીિા. 

لهقهْد  تهیْنها وه لْنها الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ عه ه    وهجه عه  مه
اهُ  ُرْونه  اهخه  وهِزیًْرا ۬   هَٰ

36. અને િેમને કહી દીધ ું કે િમે બને્ન િે લોકો 
િરફ જાઓ, જે લોકોએ અમારી આયિોને 

જ ઠલાવી દીિી છે, પછી અમે િેઓને નટટ 

કરી દીિા. 

بُْوا الَهِذیْنه  الْقهْوِم  اِله  اذْههبها   فهُقلْنها َذه   كه
ا    ُهْم   ِباَٰیَِٰتنه ْرنَٰ َمه ا   فهده  تهْدِمْْیً

37. અને નહૂની કૌમે પણ જ્યારે પયગુંબરને 

જ ઠલાવયા િો અમે િેમને ડ બાડી દીિા અને 

િેમને દરે લોકો માટે તનશાની બનાવી દીિા. 
અને અમે જાલલમો માટે દ :ખદાયી અઝાબ 

િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

بُوا لَهمَها نُْوح   وهقهْومه  َذه ُسله  كه ْ  الَرُ ُ قْٰنَٰ  اهْغره
 ْ ُ لْٰنَٰ عه یهًة    لِلنَهاِس  وهجه هْعتهْدنها  اَٰ ا  وه
لِِمْيه  ابًا لِلَظَٰ ا ۬   عهذه هلِْيمً  ا
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38. અને (એવી જ રીિે) આદ, ર્મદૂ અને 

ક વાવાળાઓને અને િેમની વચ્ચે ઘણા 
સમદૂાયોને (નટટ કરી દીિા). 

 ۡ همُْودها به  وهعهادًا َوهث اهْصحَٰ َسِ  وه ٌۢا الَره قُُرْونً   وه
لِكه  بهْيه  ا  ذَٰ ِثْْیً  كه

39. િેમાુંથી દરેકને અમે (પહલેા નટટ થયેલ 

કોમોના)ઉદાહરણ આપી સમજાવયા, છેવટે િે 

સૌના નામ અને તનશાનને પણ નટટ કરી 
દીિા. 

كَُلً  بْنها وه ره كَُلً   اَْلهْمثهاله ؗ  لههُ  ضه نها وه ْ   تهََبه
ا   تهتِْبْْیً

40. આ લોકો િે વસ્િીઓ પાસે હરેફરે છે, 

જેમના પર તવનાશક વરસાદ વરસાવવામાું 
આવયો, શ ું િે લોકોએ િે વસ્િીની ક્સ્થતિ જોય 

નથી ? પરુંત   (સત્ય વાિ િો એ છે) કે િેમને 

મતૃ્્  પછી ફરી જીતવિ થવાની આશા જ 

નથી. 

لهقهْد  تهْوا وه ه ْت  الَهِتْ   الْقهْریهةِ  عهله  ا ره  اُْمِطره   مهطه
ْوِء    هفهلهْم   الَسه ا    یهُكْونُْوا ا ْونههه هانُْوا  بهْل   یهره  َله  ك
 نُُشوًْرا  یهْرُجْونه 

41. અને આ લોકો જ્યારે િમને જ એ છે િો 
િમારી મશ્કરી કરે છે અને (કહ ેછે) કે શ ું આ જ 

િે વયક્તિ છે જેને અલ્લાહ િઆલાએ 

પયગુંબર બનાવી મોકલ્યો છે? 

اِذها اهْوكه  وه ا  ُهُزًوا    اََِله  یَهَتهِخُذْونهكه  اِْن  ره ذه ههَٰ  ا
ُ  بهعهثه  الَهِذْی  ُسْوًَل  اّلَلَٰ  ره

42. (િે લોકોએ કહ્ ું) કે જો અમે અમારા 
પજૂ્યોની આસ્થા પર અડગ ન રહિેા, િો આ 

વયક્તિ િો અમને પથભ્રટટ કરી દેિ, જ્યારે 

િેઓ પોિાની આંખો વડે અઝાબ જોઈ લેશે, 

િો નજીકમાું જ િેમને ખબર પડી જશે કે 

માગગથી ભટકેલા કોણ છે? 

هاده  اِْن  ْن  لهُيِضلَُنها ك تِ  عه لِهه هْن  لهْو َله   نهااَٰ   ا
نها ْ َبه ا    صه ْوفه   عهلهْيهه   ِحْيه  یهْعلهمُْونه  وهسه
ْونه  ابه  یهره ذه ْن  الْعه َلُ  مه ِبْيًل   اهضه  سه
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43. શ ું િમે િે વયક્તિની ક્સ્થતિ નથી જોય, 

જેણે પોિાની મનેચ્છાઓને જ પોિાનો પજૂ્ય 

બનાવી રાખી છે? આવા વયક્તિને (સત્ય માગગ 
પર લાવવા માટે) િમે જવાબદાર બની શકો 
છો ? 

ءهیْته  هره ِن  ا ذه  مه تَهخه ه   ا َٰهه ىُه    اِل هفهاهنْته   ههوَٰ   ا
 وهِكْيًل   عهلهْيهِ  تهُكْوُن 

44. અથવા િમે એવો તવચાર કરો છો કે 

િેમના માુંથી વિારે પડિા લોકો સાુંભળે છે 

અને સમજે છે, િેઓ િો િદ્દન ઢોર જેવા છે, 

પરુંત   િેના કરિા પણ વિારે ભટકેલા છે. 

هْم  ُب  ا هَنه  تهْحسه ُهْم  ا ْكثهره ه هوْ  یهْسمهُعْونه  ا   ا
اِم  اََِله  ُهْم  اِْن   یهْعِقلُْونه    هاَْلهنْعه  ُهْم  بهْل  ك
َلُ  ِبْيًلن  اهضه  سه

45. શ ું િમે જોિા નથી કે િમારો પાલનહાર 

છાુંયડાને કેવી રીિે ફેંલાવી દે છે ? જો િે 

ઇચ્છિો િો િેને રોકી લેિો, પછી અમે સયૂગને 

િેના પર પ રાવા રૂપે રાખ્યો. 

هلهْم  بَِكه  اِلَٰ  تهره  ا َده  كهْيفه  ره َله    مه لهوْ   الَظِ ٓاءه   وه  شه
لهه   عه ِكًنا    لهجه ا لْنها ثَُمه   سه عه مْسه  جه  عهلهْيهِ  الَشه
لِْيًل    ده

46. પછી (જેમ જેમ સયૂગ બ લુંદ થિો જાય છે) 

અમે િે છાયડાને િીરે િીરે અમારી િરફ 

ખેંચી લઈએ છે. 

هُ  ثَُمه  ا   قهْبًضا اِلهیْنها قهبهْضنَٰ  یَهِسْْیً

47. અને િે જ છે, જેણે રાિને િમારા માટે 

પરદો બનાવયો અને તનિંદ્રાને રાહિ બનાવી 
અને દદવસને ઉઠવાનો સમય બનાવયો. 

له  وهُهوهالَهِذْی  عه   لِبهاًسا َوهالنَهْومه  الَهْيله  لهُكُم  جه
له  عه اره  ُسبهاتًا َوهجه  نُُشوًْرا  النَههه

48. અને િે જ છે, જે પોિાની રહમેિ 

(વરસાદ) આવિા પહલેા ખ શખબરી 
આપનારી હવાઓને મોકલે છે અને અમે જ 

આકાશ માુંથી સ્વચ્છ પાણી વરસાવીએ છીએ. 

له  وهُهوهالَهِذْی   یَٰحه  اهْرسه ْی  بهْيه  بُْشًرٌۢا الَرِ  یهده
ْحمهِته     لْنها  ره هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه  مهٓاءً  الَسه
ُهوًْرا    طه
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49. જેથી અમે પાણી વડે તનટપ્રાણ શહરેને 

જીતવિ કરી દઇએ અને અમે િેનાથી અમારા 
સર્જન માુંથી ઘણા ઢોરોને અને માનવીઓને 

પીવડાવીએ છીએ. 

ه  ةً  ِبه   لَُِنْحِ   لهْقنها   ِممَها َمهیًْتا َوهنُْسِقيهه   بهلْده  خه
هنهاِسَه  اًما َوها هنْعه ا  ا ِثْْیً  كه

50. અમે આ વાિને િેમની વચ્ચે અલગ-

અલગ રીિે વણગન કરી છે, જેથી િેઓ 

તશખામણ પ્રાપ્િ કરે, પરુંત   િો પણ ઘણા 
લોકો કૃિઘ્ની બનીને રહ્યા. 

لهقهْد  فْنَٰهُ  وه َره ْ  صه ُ َكهُرْوا  ؗ  بهْيٰنه   فهاهبَٰ    لِيهَذه
ْكثهرُ  ه  ُكُفوًْرا  اََِله  النَهاِس  ا

51. જો અમે ઇચ્છિા િો દરેક વસ્િી માટે એક 

સચેિ કરનાર (પયગુંબર) મોકલિા. 
لهوْ  ْثنها ِشْئنها وه  نَهِذیًْراؗ   قهْریهة   كَُلِ  ِفْ  لهبهعه

52. બસ ! (હ ેપયગુંબર) િમે આ કાદફરોન ું 
કહ્ ું ન માનશો, અને આ ક રઆન દ્વારા િેમની 
સાથે પરૂી શક્તિ સાથે ત્જહાદ કરો. 

اِهْدُهْم  الْكَِٰفِریْنه  ُتِطِع  فهله  ادًا  ِبه   وهجه  ِجهه
ا  ِبْْیً  كه

53. અને િે જ છે, જેણે બે સમ દ્રોને એકબીજા 

સાથે ભેળવી રાખ્યા છે, જેમાુંથી એકન ું પાણી 
ગળ્્ ું અને મીઠ ું છે અને બીજાન ું પાણી ખાર  
અને કડવ ું છે, અને િે બને્ન વચ્ચે એક પરદો 
અને મજબિૂ ઓટ કરી દીિી. 

جه  وهُهوهالَهِذْی  یِْن  مهره ا الْبهْحره ذه   عهْذب   هَٰ
ا افُره اج     ِملْح   ت  َوههَٰذه له   اُجه عه  بهیْنهُهمها وهجه

 َمهْحُجوًْرا  ِحْجًراَوه  بهْرزهًخا 

54. િે છે, જેણે પાણી (ટીપાું) વડે માનવીન ું 
સર્જન ક્ ું, પછી (પતિપત્ની) દ્વારા ખાનદાન 

અને સાસદરયા સુંબુંિ વાળો બનાવયો, અને 

િમારો પાલનહાર (દરેક વસ્ત  પર) ક દરિ 

િરાવે છે. 

لهقه  ُهوهالَهِذْی وه  ًرا الْمهٓاءِ  ِمنه  خه لهه   بهشه عه  فهجه
ًبا َوهِصْهًرا    هانه   نهسه بَُكه  وهك  قهِدیًْرا  ره
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55. આ લોકો અલ્લાહને છોડીને િેમની 
બુંદગી કરે છે, જે ન િો િેમને કોઈ ફાયદો 
પહોંચાડી શકે છે અને ન િો કોઈ ન કસાન 

અને કાદફર િો પોિાના પાલનહાર તવર દ્ધ 

(શેિાનની) મદદ કરવાવાળા છે. 

یهْعُبُدْونه  ِ  دُْوِن   ِمْن  وه ا اّلَلَٰ  یهْنفهُعُهْم  َله  مه
ُهْم    وهَله  هانه   یهُضَرُ بَِه   عهلَٰ  الْكهافِرُ  وهك  ره

ا  ِهْْیً  ظه

56. અને (હ ેનબી) અમે િો િમને ખ શખબરી 
આપનાર અને સચેિ કરનાર બનાવી 
મોકલ્યા છે. 

ا   مه لْنَٰكه  وه هْرسه ًرا َوهنهِذیًْرا ُمبه  اََِله  ا  َشِ

57. િમે િેમને કહી દો કે હ ું ક રઆન 

પહોંચાડવા માટે િમારી પાસેથી કોઈ વળિર 

નથી માુંગિો, માર ું વળિર િો બસ આ જ છે 

કે જે ઈચ્છે િે પોિાના પાલનહારનો માગગ 
અપનાવે. 

ا   قُْل  هْسـ هلُُكْم  مه ْن  اََِله  اهْجر   ِمْن  عهلهْيهِ  ا   مه
ٓاءه  هْن  شه بَِه   اِلَٰ  یَهَتهِخذه  ا ِبْيًل  ره  سه

58. અને િે હસ્િી પર ભરોસો કરો, જે હુંમેશા 
જીતવિ રહનેાર છે અને જેને ક્યારેય મતૃ્્  નદહ 

આવે, િેની પ્રશુંસા સાથે િેની પતવત્રિાન ું 
વણગન કરિા રહો, િે પોિાના બુંદાઓના 
પાપોને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

َهْل  تهوهك َِ  عهله  وه ْح  یهمُْوُت  َله  ِذْی الَه  الْحه بَِ  وهسه
مِْده       ِعبهاِده   ِبُذنُْوِب  ِبه   وهكهفَٰ   ِبحه
ا ِبْْیه  خه

59. િે જ છે, જેણે આકાશો અને િરિી અને 

િે બને્ન વચ્ચેની દરેક વસ્ત ન ું સર્જન છ 

દદવસમાું ક્ ું છે. પછી અશગ પર લબરાજમાન 

થયો, િે રહમાન છે, િમે િેના તવશે કોઈ 

જાણકારને પછૂી લો. 

لهقه  لَهِذْی  وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه   وه
هیَهام   ِسَتهةِ  ِفْ  بهیْنهُهمها   عهله  اْستهوَٰی ثَُمه  ا
  ۬ ْرِش ۛ ْحمَُٰن   الْعه هلَره ا  ِبه   فهْسـ هْل  ا ِبْْیً  خه
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60. િેઓને જ્યારે પણ કહવેામાું આવે છે કે 

રહમાનને તસજદો કરો િો જવાબ આપે છે કે 

રહમાન કોણ છે ? શ ું અમે િેને તસજદો કરીએ 

જેનો આદેશ ત ું અમને આપી રહ્યો છે? અને 

આ (આદેશ) િેમની નફરિમાું વિારો કરી દે 

છે. 

اِذها ْحمَِٰن  اْسُجُدْوا لهُهُم   قِْيله  وه  قهالُْوا لِلَره
ا مه ُن    وه ْحمَٰ هنهْسُجُد   الَره   تهاُْمُرنها لِمها ا

 نُُفوًْران۩  وهزهادهُهْم 

61. બરકિવાળો છે, જેણે આકાશમાું “બ રૂજ” 

બનાવયા અને િેમાું દીવો (સયૂગ) બનાવયો 
અને પ્રકાતશિ ચુંદ્ર પણ, 

كه  ه له  الَهِذْی  تهَبَٰ عه مهٓاءِ  ِف  جه بُُرْوًجا   الَسه
له  عه ا َوهجه ًجا َوهقهمهًرا فِْيهه ا  ِسرَٰ ِنْْیً  َمُ

62. અને િેણે જ રાિ અને દદવસને એકબીજા 

પાછળ આવનારા બનાવયા, િે વયક્તિની 
તશખામણ માટે જે તશખામણ પ્રાપ્િ કરવાની 
અથવા આભાર વયતિ કરવાની ઇચ્છા 
િરાવિો હોય. 

له  وهُهوهالَهِذْی  عه اره  الَهْيله  جه  ِخلْفهةً  وهالنَههه
اده  لَِمهْن  هره هْن  ا َكهره  ا هوْ  یَهَذه اده  ا هره  ُشكُوًْرا  ا

63. રહમાનના (સાચા) બુંદા િે લોકો છે, જે 

િરિી પર નમ્રિાથી ચાલ ેછે અને જ્યારે 

જાદહલ લોકો િેમની સાથે વાિચીિ કરે છે િો 
િેઓ કહી દે છે કે “સલામ” છે. 

ْحمَِٰن  وهِعبهادُ    عهله  یهمُْشْونه  الَهِذیْنه  الَره
ُ  ههْونًا َوهاِذها اَْلهْرِض  ُ ُبه اطه ِهلُْونه  خه   الْجَٰ
َٰمًا  قهالُْوا ل  سه

64. અને જેઓ પોિાના પાલનહાર સામે 

તસજદા અને દકયામ (નમાઝ પઢિા) કરિા 
રાિો પસાર કરે છે. 

الَهِذیْنه  بَِِهْم  یهِبیُْتْونه  وه ًدا َوهقِيهاًما  لِره ُسَجه
 

65. અને જેઓ આ દ આ કરે છે કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! અમને જહન્નમના અઝાબથી 
બચાવીને રાખ કારણકે િેનો અઝાબ ખત્મ 

થનારો નથી. 

الَهِذیْنه  بَهنها یهُقْولُْونه  وه نَها اْصِرْف  ره ابه  عه  عهذه
  ۬ نَهمه   هه ا اَِنه   جه ابههه هانه  عهذه اًما ۬   ك ره  غه
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66. તન:શુંક િે રોકાણ કરવા અને રહવેા માટે 

ખબૂ જ ખરાબ જગ્યા છે. 

ا نَههه ٓاءهْت  اِ ُمقهاًما  سه  ُمْستهقهًرا َوه

67. અને જેઓ ખચગ કરિી વખિે ઇસ્રાફ 

(ખોટો ખચગ) નથી કરિા, ન કુંજ સાઇ કરે છે, 

પરુંત   િે બને્ન વચ્ચે સ મેળિાભરી રીિે ખચગ 
કરે છે. 

الَهِذیْنه  هنْفهُقْوا اِذها   وه لهْم  یُْسِرفُْوا لهْم  ا   وه
ْوا هانه  یهْقَُتُ لِكه  بهْيه  وهك  قهوهاًما  ذَٰ

68. અને અલ્લાહ સાથે બીજા કોઈ ઇલાહને 

પોકારિા નથી અને ન િો અલ્લાહએ હરામ 

કરેલ કોઈ પ્રાણને નાહક કિલ કરે છે, ન 

િેઓ અશ્લીલિાન ું કાયગ કરે છે અને જે કોઈ 

આ કાયગ કરશે િો િે િેની સજા પામીને રહશેે. 

الَهِذیْنه  ِ  مهعه  یهْدُعْونه  َله  وه ًَٰها اّلَلَٰ ره  اِل  وهَله  اَٰخه
مه  الَهِتْ  النَهْفسه  یهْقُتلُْونه  َره ُ  حه   اََِله  اّلَلَٰ
َقِ  مهْن   یهْزنُْونه    وهَله  ِبالْحه ْل  وه لِكه  یَهْفعه   ذَٰ
هاًما   یهلْقه  ث ه  ا

69. િેને કયામિના દદવસે બમણો અઝાબ 

આપવામાું આવશે અને િે અપમાતનિ થઇ, 

હુંમેશા િેમાું જ રહશેે. 

ْف  عه اُب  لههُ  یَُضَٰ ذه مهةِ  یهْومه  الْعه یهْخلُْد  الِْقيَٰ  وه
انًا ۬   فِْيه    ُمهه

70. િે લોકો તસવાય, જેઓ િૌબા કરે, અને 

ઈમાન લાવે અને સત્કાયો કરે, આવા લોકોના 
પાપોને અલ્લાહ િઆલા સત્કાયો વડે બદલી 
નાખે છે, અલ્લાહ માફ કરનાર દયાળુ છે. 

ْن  اََِله  مهنه  تهابه  مه اَٰ ِمله  وه مهًل  وهعه الًِحا عه  صه
َٰٓى ِكه  ُل  فهاُول ُ  یُبهَدِ اَٰتِِهْم  اّلَلَٰ َيِ نَٰت     سه سه   حه
هانه  ُ  وهك ُفوًْرا اّلَلَٰ  َرهِحْيمًا  غه

71. અને જે વયક્તિ િૌબા કરે અને સત્કાયો 
કરશે, િે િો અલ્લાહ િઆલા િરફ સાચી 
રીિે ઝૂકે છે. 

ْن  مه ِمله  تهابه  وه الًِحا وهعه َهه   صه   اِله  یهُتْوُب  فهاِن
 ِ تهابًا  اّلَلَٰ  مه

72. અને જે લોકો જ ઠી સાક્ષી નથી આપિા 
અમે જ્યારે કોઈ નકામાું કામ પાસેથી િે 

પસાર થાય છે િો સાદગીથી પસાર થઇ જાય 

છે. 

ُدْونه  َله  لَهِذیْنه وها ْوره    یهْشهه اِذها  الَزُ ْوا وه َرُ  مه
ْوا ِباللَهْغوِ  َرُ اًما  مه  ِكره
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73. અને જ્યારે િેમની સામે િેમના 
પાલનહારની આયિ સુંભળાવવામાું આવે છે 

િો િેના પર આંિળા અને બહરેા બની પડિા 
નથી પરુંત   (િેની ઠોસ સમજ િી કબ લ કરે છે. 

الَهِذیْنه  رُ  اِذها وه َكِ بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  ْواذُ   لهْم  ره
ْوا ا یهِخَرُ  ُصمًا َوهُعمْيهانًا  عهلهْيهه

74. અને આ દ આ કરે છે કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! ત ું અમને અમારી પત્ની અને 

સુંિાન દ્વારા આંખોની ઠુંડક આપ અને અમને 

ડરવાવાળાઓના નાયબ બનાવ. 

الَهِذیْنه  بَهنها یهُقْولُْونه  وه  ِمْن  لهنها ههْب  ره
هْزوهاِجنها یََِٰتنها ا ةه  وهذَُرِ لْنها قَُره هْعُي  َوهاْجعه   ا
اًما  لِلْمَُتهِقْيه   اِمه

75. આ જ િે લોકો છે, જેમને િેમના સબરનો 
બદલો જન્નિના ઉચ્ચ કમરારૂપે આપવામાું 
આવશે, જ્યાું િેમને દ આ અને “સલામ” વડે 

સ્વાગિ કરવામાું આવશે. 

َٰٓى ِكه  ْونه  اُول ْوا مهابِ  الُْغْرفهةه  یُْجزه ُ َبه  صه
یُلهَقهْونه  ا وه َٰمًا   فِْيهه ل  تهِحَيهًة َوهسه

76. િેમાું િે લોકો હુંમેશા રહશેે, િે ઘણી સારી 
અને ઉત્તમ જગ્યા છે. 

لِِدیْنه  ا    خَٰ ُسنهْت   فِْيهه ُمقهاًما  حه ُمْستهقهًرا َوه
 

77. (હ ેનબી) િમે લોકોને કહી દો, જો િમે 

િેને પોકારિા નથી િો મારા પાલનહારને 

િમારી કોઈ પરવા નથી, િમે િો (સત્ય 

વાિ)ને જૂઠલાવી ચ ક્યા અને હવે નજીકમાું જ 

િેની એવી સજા પામશો, જેનાથી બચવ ું 
મ શ્કેલ હશે. 

ا قُْل  ْ  ِبكُْم  یهْعبهُؤا مه َبِ   دُعهٓاُؤُكْم    لهْو َله  ره
بُْتْم  فهقهْد  َذه ْوفه   كه اًمان  یهُكْوُن  فهسه  لِزه
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અસ-્શુઅરા  الشعراء 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િો-સીમ-્મીમ  ٓٓسَم  طَٰ

2. આ િે દકિાબની આયિો છે, જે સત્યને સ્પટટ 

કરી દે છે. 

یَُٰت  تِلْكه  ِب  اَٰ  الْمُِبْيِ  الِْكتَٰ

3. (હ ેનબી) જો આ લોકો ઈમાન નથી લાવિા િો 
આ દ :ખમાું કદાચ િમે પોિાને જ હલાક કરી 
નાખો. 

لَهكه  كه  بهاِخع   لهعه هََله  نَهْفسه   یهُكْونُْوا ا
 ُمْؤِمِنْيه 

4. જો અમે ઇચ્છિા િો િેમના માટે આકાશ માુંથી 
કોઈ એવી તનશાની ઉિારિા કે જેની સામે િે 

લોકોની ગરદનો ઝૂકી પડિી. 

ْ  اِْن  ا ِْل  نَهشه َ ْ  نَُنه مهٓاءِ  نه مَِ  عهلههْْیِ  الَسه
یهةً  لَهْت  اَٰ هْعنهاقُُهْم  فهظه ا ا ِضِعْيه  لههه  خَٰ

5. અને િેમની પાસે રહમાન (અલ્લાહ) િરફથી 
જે કોઈ નવી તશખામણ આવે છે, િો આ લોકો 
િેનાથી મોઢ ું ફેરવી લે છે. 

ا مه ْ  وه ْحمَِٰن  َمِنه  ِذْكر   َمِْن  یهاْتهِْْیِ   الَره
ث   هانُْوا اََِله  ُمْحده ْنهُ  ك  ُمْعِرِضْيه  عه

6. િે લોકોએ જ ઠલાવી ચ ક્યા છે, હવે િેમના માટે 

નજીકમાું જ િે વાિોની ખબર પડી જશે, જેની 
િેઓ મશ્કરી કરી રહ્યા હિા. 

بُْوا فهقهْد  َذه ْ   كه يهاْتهِْْیِ ُٓؤا فهسه هنٌْۢبَٰ ا ا   مه
هانُْوا  یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك

7. શ ું િે લોકોએ િરિી પર જો્ ું નથી કે અમે 

િેમાું દરેક પ્રકારની ઉત્તમ જોડીઓ કેવી રીિે 

ઊપજાવી છે ? 

لهْم  هوه ْوا ا هنٌْۢبهتْنها كهْم  اَْلهْرِض  اِله  یهره  ا
ا  كهِریْم   زهْوج   كَُلِ  ِمْن  فِْيهه

8. તન:શુંક િેમાું તનશાની છે અને િે લોકો માુંથી 
વિારે પડિા લોકો ઈમાન નથી લાવિા. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه   ا
 َمُْؤِمِنْيه 
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9. અને ખરેખર િમારો પાલનહાર દરેક વસ્ત  પર 

પ્રભ ત્વ િરાવે છે અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره

10. અને (િે દકસ્સો યાદ કરો) જ્યારે િમારા 
પાલનહારે મસૂાને પોકાયાગ કે િમે જાલલમ કોમ 

િરફ જાઓ. 

اِذْ  بَُكه  نهادَٰی وه هِن  ُمْوسَٰ   ره   الْقهْومه  اْئِت  ا
لِِمْيه    الَظَٰ

11. અથાગિ દફરઔનની કોમ પાસે, શ ું િે ડરિા 
નથી ? 

ْونه    قهْومه   یهَتهُقْونه  اهَله   فِْرعه

12. મસૂાએ કહ્ ું, મારા પાલનહાર ! મને િો ડર 

લાગ ેછે કે ક્યાુંક િેઓ મને જ ઠલાવી દેશે. 

َبِ  قهاله  ْ   ره اُف  اَِنِ هْن  اهخه بُْوِن   ا  یَُكهَذِ

13. અને માર ું હૃદય િુંગ થઇ રહ્ ું છે અને મારી 
જબાન ચાલિી નથી, બસ ! ત ું હારૂન િરફ પણ 

(વહી) ઉિાર. 

یهِضْيُق  ْدِرْی  وه ِلُق  وهَله  صه اِنْ  یهْنطه  لِسه
ُرْونه  اِلَٰ  فهاهْرِسْل   هَٰ

14. અને મારા પર િેમનો એક ભલૂનો (દાવો) 
પણ છે, મને ડર લાગે છે કે ક્યાુંક િેઓ મને મારી 
ન નાુંખે. 

لهُهْم  ه  وه َ له اُف  ذهنٌْۢب   عه هْن  فهاهخه   ا
 یَهْقُتلُْوِن  

15. અલ્લાહએ કહ્ ું, આવ ું ક્યારેય નહીં થાય, િમે 

બને્ન અમારી તનશાનીઓ લઇને જાઓ, અમે 

િમારી સાથે છે. અમે બધ ું જ સાુંભળી રહ્યા છે. 

ه  قهاله  نَها ِباَٰیَِٰتنها   فهاذْههبها  َله   ك كُْم  اِ عه   مه
 َمُْستهِمُعْونه 

16. િમે બને્ન દફરઔન પાસે જઇને કહો કે ખરેખર 

અમે સમગ્ર સષૃ્ટટના પાલનહારના પયગુંબર છે. 

ْونه  فهاْتِيها ُسْوُل  اِنَها فهُقْوَله   فِْرعه َبِ  ره   ره
لهِمْيه    الْعَٰ

17. (અને એટલા માટે આવયા છે) કે ત ું બની 
ઇસ્રાઇલને (આઝાદ કરી ) અમારી સાથે મોકલી 
દે. 

هْن  هْرِسْل  ا نها ا عه ٓاِءیْله   بهِنْ   مه  اِْسره
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18. દફરઔને કહ્ ું કે શ ું અમે અમારે ત્યાું િાર ું 
બાળપણમાું પાલન-પોર્ણ ક્ ું ન હત ું ? અને િે 

પોિાની વયના ઘણા વર્ો અમારી સાથે પસાર 

કયાગ ન હિા ? 

هلهْم  قهاله  بَِكه  ا لهِبثْته  فِیْنها نُره لِْيًدا َوه   وه
 ِسِنْيه   ُعمُِركه  ِمْن  فِیْنها

19. પછી િેં િે કામ ક્ ું, જે ત ું કરીને જિો રહ્યો 
અને ત ું કૃિઘ્ની છે. 

لْته  فهعه لْته  الَهِتْ  فهْعلهتهكه  وه هنْته  فهعه ا   وه
 الْكَِٰفِریْنه  ِمنه 

20. મસૂાએ જવાબ આપ્યો કે િે કામ મારાથી 
ભલૂથી થઇ ગ્ ું હત ું, 

ا   قهاله  لُْتهه هنها اِذًا فهعه ا ٓالَِْيه   ِمنه  وه  الَضه

21. પછી િમારા ભયથી હ ું િમારી પાસેથી ભાગી 
ગયો, પછી મને મારા પાલનહારે દહકમિ આપી. 
અને મને િેના પયગુંબરો માુંથી કરી દીિો. 

ْرُت    فهوهههبه  ِخْفُتُكْم  لهمَها ِمْنُكْم  فهفهره
ْ  ِلْ  َبِ لهِنْ  ره عه ِلْيه   ِمنه  ُحكْمًا َوهجه الْمُْرسه

 

22. જે ઉપકાર ત ું મારી સામે વણગન કરી રહ્યો છે, 

િે એટલા માટે કે િે બને ઇસ્રાઇલને ગ લામ 

બનાવી રાખી હિી. 

تِلْكه  ا نِْعمهة   وه ه  تهمُنَُهه َ له هْن  عه بَهْدَته  ا   عه
ٓاِءیْله   بهِنْ    اِْسره

23. દફરઔને કહ્ ું “રલબ લ ્આલમીન”્ (સષૃ્ટટનો 
પાલનહાર) શ ું છે ? 

ْوُن  قهاله  ا فِْرعه مه َبُ  وه لهِمْيه   ره  الْعَٰ

24. મસૂાએ કહ્ ું, િે આકાશો, િરિી અને િે બને્ન 

વચ્ચેની દરેક વસ્ત ઓનો પાલનહાર છે. જો િમે 

તવશ્વાસ કરિા હોય. 

َبُ  قهاله  وَِٰت  ره مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه  وه
ْوقِِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن   بهیْنهُهمها     َمُ

25. દફરઔને પોિાના આજ -બાજ ના લોકોને કહ્ ું 
કે શ ું િમે સાુંભળિા નથી ? (જે આ કહ ેછે) 

ْولهه    لِمهْن  قهاله   تهْستهِمُعْونه   اهَله  حه

26. મસૂાએ કહ્ ું, હા, િે જ િમારો અને િમારા 
પવૂગજોનો પાલનહાર છે. 

بَُُكْم  قهاله  َبُ  ره بهٓاى ِكُ  وهره لِْيه  ُم اَٰ  اَْلهَوه
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27. દફરઔને કહ્ ું, આ પયગુંબર, જે િમારી િરફ 

મોકલવામાું આવયો છે, િે િો ખરેખર પાગલ છે. 

ُسْولهُكُم  اَِنه  قهاله    اُْرِسله  الَهِذْی   ره
 لهمهْجُنْون   اِلهْيُكْم 

28. મસૂાએ કહ્ ું, િે જ પવૂગ અને પતશ્ચમ અને િે 

બને્ન વચ્ચેની દરેક વસ્ત નો પાલનહાર છે, જો િમે 

બ દ્ધદ્ધ િરાવિા હોવ. 

َبُ  قهاله  الْمهْغِرِب  الْمهْشِرِق  ره ا وه مه   وه
ا     تهْعِقلُْونه  ُكنُْتْم  اِْن   بهیْنهُهمه

29. દફરઔન કહવેા લાગ્યો, સાુંભળ ! જો િેં મારા 
તસવાય બીજા કોઈને ઇલાહ બનાવયો િો હ ું િને 

કેદમાું નાખી દઈશ. 

ِن  قهاله  ْذته  لهى ِ تَهخه ًَٰها ا ْْیِْی  اِل   غه
لهنَهكه  هْجعه  الْمهْسُجْونِْيه  ِمنه  َله

30. મસૂાએ કહ્ ું, જો હ ું િારી સામે કોઈ સ્પટટ 

તનશાની લઇ આવ ું ? 

لهوْ  قهاله  هوه ء   ِجْئُتكه  ا ْ ِبْي    ِبَشه  َمُ

31. દફરઔને કહ્ ું, જો ત ું સાચા લોકો માુંથી હોવ, 

િો િેને લઈ આવ. 

ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته  اِْن  ِبه    فهاِْت  قهاله  الَصَٰ
 

32. મસૂાએ (િે જ સમયે) પોિાની લાકડી નાખી, 
જે અચાનક ખ લ્લો અજગર બની ગઇ, 

اهُ  فهاهلْقَٰ  صه ِبْي  ۬   ثُْعبهان   ِِهه  فهاِذها عه  َمُ

33. અને પોિાનો હાથ (બગલ માુંથી) ખેંચ્યો િો, 
િે પણ િે જ સમયે દરેક જોનારા માટે સફેદ 

ચમકદાર દેખાવા લાગ્યો. 

عه  نهزه ه   وه ٓاءُ  ِِهه  فهاِذها یهده  بهْيضه
ن   لِلنََِٰظِریْنه

34. દફરઔન પોિાની આજ બાજ  સરદારોને 

કહવેા લાગ્યો, ભાઇ આ િો ખબૂ જ જાણકાર 

જાદ ગર છે. 

ِ  قهاله  ْولهه    لِلْمهله ا اَِنه  حه ذه ِحر   هَٰ  لهسَٰ
 عهِلْيم   

35. આ િો ઇચ્છે છે કે પોિાના જાદ  વડે િમને 

િમારી િરિી પરથી કાઢી મકેૂ, કહો ! હવે િમે શ ું 
મશવરો આપો છો ? 

یُْد  هْن  یَُِر كُْم  ا هْرِضكُْم  َمِْن  یَُْخِرجه  ا
  ۬  تهاُْمُرْونه  فهمها ذها  ِبِسْحِره   
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36. િે સૌએ કહ્ ું, કે િમે િેને અને િેના ભાઇને 

મહિેલ આપો અને દરેક શહરેોમાું પોિાના 
લોકોને મોકલી દો. 

هْرِجهْ  لُْو اقها اهُ  ا اهخه ْث  وه   ِف  وهابْعه
ٓاى ِِن  ِشِریْنه   الْمهده  حَٰ

37. જે િમારી પાસે જાણકાર જાદ ગરોને લઇ 

આવે. 

ار   ِبكَُلِ  یهاْتُْوكه  َحه  عهِلْيم   سه

38. પછી એક નક્કી કરેલ દદવસે દરેક જાદ ગરોને 

ભેગા કરવામાું આવયા, 
ةُ  فهُجِمعه  ره حه   یهْوم   لِِمْيقهاِت  الَسه
 َمهْعلُْوم   

39. અને દરેક લોકોને પછૂવામાું આવ્ ું કે શ ું િમે 

પણ આ સભામાું હાજર રહશેો? 

هنُْتْم  ههْل  لِلنَهاِس  وهقِْيله   ا
 َمُْجتهِمُعْونه  

40. જેથી જો જાદ ગરો તવજય પ્રાપ્િ કરે, િો અમે 

િેમન ું જ અન સરણ કરવ ું પડશે. 

لَهنها ةه  نهتَهِبعُ  لهعه ره حه هانُْوا اِْن  الَسه   ُهُم  ك
ِلِبْيه   الْغَٰ

41. જયારે જાદ ગરો (મેદાનમાું) આવી ગયા િો 
દફરઔનને કહવેા લાગ્યા, કે જો અમે તવજય 

મેળવી લઇએ િો શ ું અમને કુંઇ ઇનામ મળશે ? 

ٓاءه   فهلهمَها ةُ  جه ره حه ْونه  قهالُْوا الَسه   لِِفْرعه
هى َِنه  هْجًرا لهنها ا ِلِبْيه   نهْحُن  ُكنَها اِْن  َله الْغَٰ

 

42. દફરઔને કહ્ ું, હાું, જો એવ ું થ્ ું િો (િમને 

ઇનામ પણ મળશે) અને િમે મારા ખાસ લોકો 
બની જશો. 

ْم  قهاله  نَهُكْم  نهعه اِ ِبْيه   لَهِمنه  اِذًا وه الْمُقهَره
 

43. મસૂાએ જાદ ગરોને કહ્ ું, જે કુંઇ િમારે નાુંખવ ું 
હોય, નાખી દો, 

هلُْقْوا َمُْوسَٰ   لهُهْم  قهاله  ا   ا هنُْتْم  مه   ا
 َمُلُْقْونه 
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44. િેઓએ પોિાના દોરડા અને લાકડીઓ નાખી 
દીિી અને કહવેા લાગ્યા કે દફરઔનની ઇજજિની 
કસમ ! ખરેખર અમે જ તવજય મેળવીશ ું. 

ْ  ِحبهالهُهْم  فهاهلْقهْوا ُ قهالُْوا وهِعِصهَْیه   وه
ةِ  ْونه  ِبِعَزه نَها فِْرعه ِلُبْونه  لهنهْحُن  اِ  الْغَٰ

45. હવે મસૂાએ પણ પોિાની લાકડી મેદાનમાું 
નાખી દીિી, જેણે િે જ સમયે િેમના જ ઠ્ઠા 
કરિબને ગળી જવાન ું શર ું ક્ ું. 

اهُ  ُمْوسَٰ  فهاهلْقَٰ  صه ا تهلْقهُف  ِِهه  فهاِذها عه  مه
 یهاْفِكُْونه ۬  

46. આ જોિાજ જાદ ગર િરિ જ તસજદામાું પડી 
ગયા, 

حه  فهاُلِْقه  ةُ الَسه ِجِدیْنه   ره  سَٰ

47. અને િેઓએ સ્પટટ કહી દીધ ું કે અમે િો 
અલ્લાહ સમગ્રસષૃ્ટટના પાલનહાર પર ઈમાન 

લાવયા, 

نَها قهالُْو ا مه َبِ  اَٰ لهِمْيه   ِبره  الْعَٰ

48. એટલે કે મસૂા અને હારૂનના પાલનહાર પર,  َِب ُرْونه  ُمْوسَٰ  ره  وههَٰ

49. દફરઔને કહ્ ું કે મારી પરવાનગી પહલેા જ 

આના પર ઈમાન લઇ આવયા ? ખરેખર આ 

િમારો મોટો (તશક્ષક) છે, જેણે િમને સૌને જાદ  
તશખવાડ્ ું છે, િમને હમણા જ ખબર પડી જશે. 

સોગુંદ છે, હ ું હમણાું જ િમારા હાથ અને પગને 

તવર દ્ધ દદશા માુંથી કાપી નાખીશ. અને િમને સૌને 

ફાુંસીએ લટકાવી દઇશ. 

نُْتْم  قهاله  مه هْن  قهْبله  لهه   اَٰ ذهنه  ا  لهُكْم     اَٰ
نَهه   ُكُم  اِ ْحره    عهلَهمهكُُم  الَهِذْی  لهكهِبْْیُ   الَسِ

ْوفه  ۬   فهلهسه َنه   تهْعلهمُْونه   عه ُقهَطِ هیِْدیهُكْم  َله   ا
هْرُجلهُكْم  ا ف   َمِْن  وه لَِبهنَهُكْم  ِخله ُصه   وهَله
هْجمهِعْيه    ا

50. િેમણે કહ્ ું, કુંઇ વાુંિો નથી, અમે િો અમારા 
પાલનહાર િરફ પાછા ફરવાવાળા છે. 

ْْیه ؗ  َله  قهالُْوا نَها    ضه بَِنها اِلَٰ  اِ   ره
 ُمْنقهِلُبْونه  

51. અમને આશા છે કે અમારો પાલનહાર 

અમારા બિા જ પાપોને માફ કરી દેશે. એટલા 
માટે કે અમે સૌ પ્રથમ ઈમાન લાવયા છે. 

نَها هْن  نهْطمهعُ  اِ بَُنها لهنها یَهْغِفره  ا یَٰنها   ره طَٰ   خه
هْن  هَوهله  ُكنَها   ا  الْمُْؤِمِنْيه ۬ن  ا
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52. અને અમે મસૂાને વહી કરી કે રાતે્ર જ મારા 
બુંદાઓને લઇને નીકળી જાવ, િમારો સૌનો 
પીછો કરવામાું આવશે. 

یْنها   اهْوحه هْن  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  وه   ِبِعبهاِدْی   اهْسرِ  ا
نَهُكْم   َمُتَهبهُعْونه  اِ

53. આના માટે (ફોજ ભેગી કરવા) દફરઔને 

શહરેોમાું પોિાના લોકોને મોકલી દીિા. 
له  ْوُن  فهاهْرسه ٓاى ِِن  ِف  فِْرعه  الْمهده
ِشِریْنه    حَٰ

54. (અને િેમને કહી મોકલ્યા કે) આ (બની 
ઇસરાઈલ) થોડાક જ લોકો છે. 

ءِ  اَِنه  ة   هَٰ ُؤاَله  قهِلْيلُْونه   لهِشْرِذمه

55. અને અમને આ લોકો સખિ ગ સ્સે કરી રહ્યા 
છે. 

نَهُهْم  اِ ٓاى ُِظْونه   لهنها وه  لهغه

56. અને ખરેખર અમાર ું જૂથ મોટ ું છે, િેમનાથી 
ચેિીને રહનેારા. 

نَها اِ ِمْيع   وه ِذُرْونه   لهجه  حَٰ

57. છેવટે અમે િેઓને બગીચા અને ઝરણા વડે 

બહાર કાઢી લાવયા, 
 ْ ُ نََٰت  َوهُعُيْون    َمِْن  فهاهْخرهْجٰنَٰ  جه

58. અને ખજાના વડે ઉત્તમ જગ્યાઓથી કાઢી 
મ ક્યા. 

 كهِریْم    مهقهام  َوه  وهُكُنوْز  

59. અને અમે બની ઇસરાઇલને િે વસ્ત ઓના 
વારસદાર બનાવી દીિા. 

لِكه    ا  كهذَٰ هه ثْنَٰ هْوره ا ٓاِءیْله   بهِنْ   وه  اِْسره

60. બસ ! દફરઔનના લોકો સયૂગ ઉગિાની સાથે 

જ િેમનો પીછો કરવા લાગ્યા. 
 َمُْشِرقِْيه  فهاهتْبهُعْوُهْم 

61. બસ ! જ્યારે બને્નએ એકબીજાને જોઇ લીિા, 
િો મસૂાના તમત્રોએ કહ્ ું, ખરેખર અમે િો પકડાઇ 

ગયા. 

ٓاءه   فهلهمَها ِن  تهره مْعَٰ ُب  قهاله  الْجه   اهْصحَٰ
نَها ُمْوسَٰ   ُكْونه   اِ  لهمُْدره
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62. મસૂાએ કહ્ ું, ક્યારેય નહીં, ખરેખર મારો 
પાલનહાર મારી સાથે છે, જે જરૂર મને માગગ 
બિાવશે. 

هَله    قهاله  ِعه  اَِنه   ك ْ  مه َبِ يهْهِدیِْن  ره  سه

63. અમે મસૂા િરફ વહી કરી કે દરીયા પર 

પોિાની લાકડી માર, બસ ! િે જ સમયે દરીયો 
ફાટી ગયો અને પાણીનો દરેક ભાગ મોટા પવગિો 
જેવો થઇ ગયો. 

یْنها   هِن  ُمْوسَٰ   اِلَٰ  فهاهْوحه   اْضِرْب  ا
اكه   كَُلُ  فهكهانه  فهانْفهلهقه   الْبهْحره    بَِعهصه
ْودِ  فِْرق   هالَطه ِظْيِم   ك  الْعه

64. અને અમે િે જ જગ્યાએ બીજાને નજીક લાવી 
દીિા, 

هْزلهْفنها ا هَمه   وه ِریْنه   ث  اَْلَٰخه

65. અને મસૂા અને િેમના દરેક તમત્રોને બચાવી 
લીિા. 

یْنها هنْجه ا مهْن  ُمْوسَٰ  وه ه    وه   َمهعه
هْجمهِعْيه    ا

66. પછી બીજા લોકોને ડ બાડી દીિા.  قْنها ثَُمه ِریْنه   اهْغره  اَْلَٰخه

67. ખરેખર આમાું મોટી તશખામણ છે અને િેમના 
માુંથી વિારે પડિા લોકો ઈમાનવાળા નથી. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه   ا
 َمُْؤِمِنْيه 

68. અને તન:શુંક િમારો પાલનહાર ઘણો જ 

પ્રતિષ્ટઠિ અને દયાળુ છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره

69. િે લોકોને ઇબ્રાહીમનો દકસ્સો (પણ) 

સુંભળાવી દો, 
تُْل  ا ْ  وه ِهْيمه   نهبهاه  عهلههْْیِ  اِبْرَٰ

70. જ્યારે િેમણે પોિાના તપિા અને પોિાની 
કોમને કહ્ ું કે િમે કોની બુંદગી કરો છો ? 

قهْوِمه   َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ  ا وه  تهْعُبُدْونه  مه
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71. િેમણે જવાબ આપ્યો કે મતૂિિઓની બુંદગી 
કરી રહ્યા છે, અમે િો િેમની ખબૂ જ બુંદગી 
કરનારા છે. 

َلُ  اهْصنهاًما نهْعُبُد  قهالُْوا ا فهنهظه  لههه
ِكِفْيه   عَٰ

72. િેમણે કહ્ ું કે જ્યારે િમે િેમને પોકારો છો, 
િો શ ું િેઓ સાુંભળે છે ? 

 تهْدُعْونه   اِذْ  یهْسمهُعْونهُكْم  ههْل  قهاله 

73. અથવા િમને ફાયદો અને ન કસાન પણ 

પહોંચાડી શકે છે ? 

هوْ  هوْ  یهْنفهُعْونهُكْم  ا ْونه  ا  یهُضَرُ

74. િે લોકોએ જવાબ આપ્યો, આ (કુંઇ નથી 
જાણિા), અમે િો અમારા પવૂગજોને આવી રીિે 

કરિા જોયા, 

ْدنها   بهْل  قهالُْوا نها وهجه بهٓاءه لِكه  اَٰ  كهذَٰ
لُْونه   یهْفعه

75. ઇબ્રાદહમે કહ્ ું, િમે ક્યારેય િે વસ્ત ને 

ધ્યાનથી જોયા છે, જેની િમે બુંદગી કરી રહ્યા છો 
ءهیُْتْم  قهاله  هفهره ا ا  نه  تهْعُبُدوْ  ُكنُْتْم  َمه

76. િમે અને િમારા પવૂગજો જેની ઈબાદિ કરિા 
હિા. 

هنُْتْم  بهٓاُؤُكُم  ا اَٰ ؗ   وه ُمْونه  اَْلهقْده

77. આ સૌ મારા શત્ર ઓ છે, એક અલ્લાહ તસવાય  َهُهْم ْ   عهُدَو   فهاِن َبه  اََِله  َلِ لهِمْيه   ره  الْعَٰ

78. જેણે માર ું સર્જન ક્ ું અને િે જ મને 

માગગદશગન આપે છે. 

لهقهِنْ  الَهِذْی  یهْهِدیِْن   خه  فهُهوه

79. િે જ છે, જે મને ખવડાવે અને પીવડાવે છે.  الَهِذْی یُْطِعمُِنْ  وه یهْسِقْيِ   ُهوه  وه

80. અને જ્યારે હ ું લબમાર પડ ું િો િે જ મને 

િુંદ રસ્િી આપે છે. 

اِذها ِرْضُت  وه یهْشِفْيِ    مه  فهُهوه

81. અને િે જ મને મતૃ્્  આપશે અને ફરી જીતવિ 

કરશે. 

الَهِذْی   یُْحِيْيِ   ثَُمه  یُِمیُْتِنْ  وه
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82. અને જેનાથી આશા છે કે બદલાના દદવસે િે 

મારા પાપોને માફ કરી દેશે. 

الَهِذْی   هْطمهعُ  وه هْن  ا ِطْيٓـ هِتْ  ِلْ  یَهْغِفره  ا   خه
یِْن   یهْومه   الَدِ

83. (ત્યારબાદ ઈબ્રાહીમે દ આ કરી કે) હ ેમારા 
પાલનહાર ! મને દહકમિ આપ અને મને 

સદાચારી લોકો માુંથી કરી દે. 

َبِ  هلِْحْقِنْ  ِلْ  ههْب  ره   ُحكْمًا َوها
لِِحْيه    ِبالَصَٰ

84. અને માર ું સન્માન પાછળના લોકોમાું બાકી 
રાખ. 

ْل  ْ  وهاْجعه انه  َلِ   ِف  ِصْدق   لِسه
 اَْلَِٰخِریْنه  

85. મને નેઅમિોવાળી જન્નિના વારસદારો 
માુંથી બનાવ. 

لِْنْ  هةِ  ِمْن  وهاْجعه ث نَهةِ  َوهره  النَهِعْيِم   جه

86. અને મારા તપિાને માફ કરી દે, ખરેખર િે 

ગ મરાહ લોકો માુંથી છે. 

ْ   وهاْغِفرْ  نَهه   َِلهِب هانه  اِ   ِمنه  ك
ٓالَِْيه    الَضه

87. અને િે દદવસે, જ્યારે લોકો ફરી વાર જીતવિ 

કરવામાું આવશે, મને અપમાતનિ ન કર. 

ثُْونه   یهْومه  ُتْخِزِنْ  وهَله   یُْبعه

88. જે દદવસે િન અને સુંિાન કુંઇ કામ નહીં 
આવે. 

ال   یهْنفهعُ  َله  یهْومه   بهُنْونه   وهَله  مه

89. જે વયક્તિ અલ્લાહ પાસે સલામિીવાળુું દદલ 

લીને આવશે, (િેને નજાિ મળશે.) 

ْن  اََِله  ه  اهٰته  مه ِلْيم    ب  ِبقهلْ  اّلَلَٰ  سه

90. (િે દદવસે) જન્નિ પરહજેગારોની અત્યુંિ 

નજીક કરી દેવામાું આવશે. 

اُْزلِفهِت  نَهةُ  وه  لِلْمَُتهِقْيه   الْجه

91. અને ગ મરાહ લોકોને જહન્નમ જાહરે કરી 
દેવામાું આવશે. 

بَُرِزهِت  ِحْيُم  وه یْنه   الْجه وِ  لِلْغَٰ
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92. અને િેમને સવાલ કરવામાું આવશે કે જેમની 
િમે બુંદગી કરિા રહ્યા િે લોકો ક્યાું છે ? 

هیْنه  لهُهْم  وهقِْيله  ا ا  ُكنُْتْم  مه
 تهْعُبُدْونه  

93. જે અલ્લાહ તસવાય હિા, શ ું િેઓ િમારી 
મદદ કરી શકે છે અથવા િેઓ પોિાને જ બચાવી 
શકે છે , 

ِ    دُْوِن  ِمْن  هوْ  یهْنُصُرْونهُكْم  ههْل   اّلَلَٰ   ا
 یهنْتهِصُرْونه  

94. બસ ! િે સૌ ઇલાહ અને બિા ગ મરાહ 

લોકોને જહન્નમમાું ઊંિા નાખવામાું આવશે. 

ا فهُكْبِكُبْوا او نه   ُهْم  فِْيهه الْغه  وه

95. અને ઇબ્લલસના લશ્કરો પણ .  ُهْجمهُعْونه   اِبِْلیْسه  وهُجُنْود  ا

96. ત્યાું અંદરો અંદર ઝઘડો કરી (પોિાના 
ઇલાહોને) કહશેે. 

ا وهُهْم  الُْواقه   یهْختهِصمُْونه   فِْيهه

97. કે અલ્લાહની કસમ ! ખરેખર અમે િો સ્પટટ 

રીિે ગ મરાહ હિાું. 
 ِ َٰل   لهِفْ  ُكنَها اِْن  تهاّلَلَٰ ل ِبْي    ضه  َمُ

98. જ્યારે િમને અલ્લાહ-સમગ્રસષૃ્ટટના 
પાલનહારના ભાગીદાર સમજી બેઠા હિાું. 

یُْكْم  اِذْ  َوِ َبِ  نُسه لهِمْيه  ِبره  الْعَٰ

99. અને અમને િો િે મોટા અપરાિીઓ જ 

ગ મરાહ કયાગ. 
ا   مه لَهنها   وه هضه  الْمُْجِرُمْونه  اََِله  ا

100. હવે િો અમારા માટે કોઈ ભલામણ 

કરવાવાળો નથી . 
افِِعْيه   ِمْن  لهنها فهمها  شه

101. અને ન િો શ ભેચ્છક તમત્ર.  ِدیْق   وهَله ِمْيم   صه  حه

102. જો કદાચ અમને એક વાર ફરી (દ તનયામાું) 
પાછા જવાન ું મળે િો અમે સાચા ઈમાનવાળા 
બની જઈશ . 

هَنه  فهلهوْ  ةً  لهنها ا َره  ِمنه  فهنهُكْونه  كه
 الْمُْؤِمِنْيه 
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103. આમાું પણ એક જબરદસ્િ તનશાની છે. 

િેમના માુંથી વિારે લોકો ઈમાન લાવવાવાળા 
નથી. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه   ا
 َمُْؤِمِنْيه 

104. તન:શુંક િમારો પાલનહાર જ તવજયી, 
દયાળુ છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن   لهُهوهالْعه  الَره

105. નહૂની કોમના લોકોએ (પણ) પયગુંબરોને 

જ ઠલાવયા. 
بهْت  َذه ِلْيه ۬   نُْوِح  قهْوُم  كه  لْمُْرسه

106. જ્યારે કે િેમના ભાઇ નહૂએ કહ્ ું, કે શ ું િમેં 
(અલ્લાહથી) ડરિા નથી ? 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ    اهَله  نُْوح   ا
 تهَتهُقْونه  

107. હ ું િમારી િરફ અલ્લાહનો તનટઠાવાન 

પયગુંબર છું. 
 ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

108. બસ ! િમારે અલ્લાહનો ડર રાખવો જોઇએ 

અને મારી વાિ માનવી જોઇએ. 

ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

109. હ ું િમારી પાસે (આ પ્રચાર કરવા પર) કોઈ 

વળિર નથી ઇચ્છિો, મારો બદલો િો ફતિ 

સષૃ્ટટના પાલનહાર (અલ્લાહ) પાસે જ છે. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه هْجر     ِمْن  عهلهْيهِ  ا   اِْن   ا
َبِ  عهلَٰ  اََِله  اهْجِریه  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

110. બસ ! િમે અલ્લાહનો ડર રાખો અને મારી 
આજ્ઞાન ું પાલન કરો. 

ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

111. કૌમે જવાબ આપ્યો, કે શ ું અમે િારા પર 

ઈમાન લાવીએ િાર ું આજ્ઞાપાલન િો નબળા 
લોકોએ ક્ ું છે. 

هنُْؤِمُن  قهالُْو ا تَهبهعهكه   لهكه  ا ا   وه
لُ  ْونه  اَْلهْرذه

112. પયગુંબરે જવાબ આપ્યો, મને શ ું ખબર કે 

િેઓ શ ું કામ કરે છે ? 

ا قهاله  مه هانُْوا ِبمها عِلِْمْ  وه  یهْعمهلُْونه   ك
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113. િેમનો દહસાબ િો મારા પાલનહારના તશરે 

છે, જો િમને સમજિા હોવ. 

ابُُهْم  اِْن  ْ  عهلَٰ  اََِله  ِحسه َبِ   لهوْ   ره
 تهْشُعُرْونه  

114. હ ું ઈમાનવાળાઓને િક્કા મારનારો નથી,   ا مه هنها وه اِردِ  ا  الْمُْؤِمِنْيه   ِبطه

115. હ ું િો સ્પટટ રીિે સચેિ કરનારો છું.  هنها اِْن ِبْي    نهِذیْر   اََِله  ا  َمُ

116. િે લોકોએ જવાબ આપ્યો, કે હ ેનહૂ ! જો ત ું 
છેટો ન રહ્યો િો ખરેખર િને પથ્થરો વડે મારી 
નાખીશ ું. 

ْن  اقهالُوْ    لهتهُكْونهَنه  یَُٰنْوُح  تهنْتههِ  لَهْم  لهى ِ
 الْمهْرُجْوِمْيه   ِمنه 

117. નહૂએ કહ્ ું કે હ ેમારા પાલનહાર ! મારી 
કોમના લોકોએ મને જ ઠલાવી દીિો, 

َبِ  قهاله  بُْوِن ۬   قهْوِمْ  اَِنه  ره َذه  كه

118. બસ ! ત ું મારી અને િેમની વચ્ચે સચોટ 

તનણગય કરી દે અને મને અને ઈમાનવાળાઓને 

છૂટકારો આપ. 

ْ  بهْيِنْ  فهافْتهْح  ُ بهْيٰنه ِنْ  فهْتًحا وه نهَجِ   وه
ْن  مه ِعه  وه  الْمُْؤِمِنْيه  ِمنه  َمه

119. છેવટે અમે િેને અને િેના સાથીઓને 

ભરેલી હોડીમાું (સવારી કરાવી) છૂટકારો આપી 
દીિો. 

هُ  یْنَٰ ْن  فهاهنْجه مه ه   وه   الُْفلِْك  ِف  َمهعه
 الْمهْشُحْوِن  

120. બીજા દરેક લોકોને અમે ડ બાડી દીિા.  قْنها ثَُمه ِقْيه   بهْعُد  اهْغره  الْبَٰ

121. તન:શુંક આમાું મોટી તશખામણ છે, િેમાુંથી 
વિારે પડિા લોકો ઈમાનવાળા ન હિાું. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه   ا
 َمُْؤِمِنْيه 

122. અને તન:શુંક િમારો પાલનહાર દરેક પર 

તવજયી અને અત્યુંિ દયાળુ છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره
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123. આદના લોકોએ પણ પયગુંબરોને 

જ ઠલાવયા. 
بهْت  َذه ِلْيه ۬   عهادُ  كه  لْمُْرسه

124. જ્યારે િેમને િેમના ભાઇ હદેૂ કહ્ ું, કે શ ું 
િમે (અલ્લાહથી) ડરિા નથી ? 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ    اهَله  ُهْود   ا
 تهَتهُقْونه  

125. હ ું િમારા માટે તનટઠાવાન પયગુંબર છું.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

126. બસ ! અલ્લાહથી ડરો અને મારી વાિ 

માનો. 
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

127. હ ું િમારી પાસે (આ પ્રચાર કરવા પર) કોઈ 

વળિર નથી ઇચ્છિો, મારો બદલો િો ફતિ 

સષૃ્ટટના પાલનહાર (અલ્લાહ) પાસે જ છે. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه هْجر     ِمْن  عهلهْيهِ  ا   اِْن   ا
َبِ  عهلَٰ  اََِله  اهْجِریه  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

128. આ શ ું વાિ છે કે િમે દરેક ઊચી જગ્યા પર 

કોઈ કારણ વગર એક આલીશાન ઇમારિ 

બનાવી લો છો. 

ه  یهةً  ِریْع   ِبكَُلِ  تهْبنُْونه ا  تهْعبهثُْونه   اَٰ

129. અને ઘણા મજબિૂ મહલેો બનાવી રહ્યા છો, 
જાણે કે િમે હુંમેશા અહીંયા જ રહશેો. 

تهَتهِخُذْونه  انِعه  وه لَهُكْم  مهصه  لهعه
 تهْخلُُدْونه  

130. અને જ્યારે કોઈને સજા આપો છો િો સખિ 

જાલલમ બની આપો છો. 
اِذها ْشُتْم  وه ْشُتْم  بهطه بَهاِریْنه   بهطه  جه

131. અલ્લાહથી ડરો અને મારી આજ્ઞાન ું પાલન 

કરો. 
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

132. િેનાથી ડરો, જેણે િમને િે બધ ું જ આપ્્ ું 
છે, જેને િમે જાણો છો. 

تَهُقوا ا ُكْم  الَهِذْی   وه َده همه  تهْعلهمُْونه   ِبمها ا
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133. િેણે િમારી િન અને સુંિાન દ્વારા મદદ 

કરી, 
ُكْم  َده همه بهِنْيه ۬   ا ام  َوه  ِباهنْعه

134. બગીચા અને ઝરણાું દ્વારા.    نََٰت  َوهُعُيْون  وهجه

135. મને િો િમારી બાબિે મોટા દદવસના 
અઝાબનો ભય છે. 

  ْ اُف  اَِنِ ابه  عهلهْيُكْم  اهخه   یهْوم   عهذه
ِظْيم     عه

136. િે લોકોએ કહ્ ું કે િમે તશખામણ આપો 
અથવા ન આપો અમારા માટે સરખ ું છે. 

وهٓاء   قهالُْوا ْظته  عهلهیْنها   سه هوهعه هْم  ا   لهْم  ا
 الْوَِٰعِظْيه   َمِنه  تهُكْن 

137. આ િો િે જ વાિો છે, જે પહલેાનાું લોકો 
કહિેા આવયા છે. 

ا   اِْن  ذه لِْيه   ُخلُُق  اََِله  هَٰ  اَْلهَوه

138. અને અમારા પર ક્યારેય અઝાબ નહી 
આવે. 

ا مه ِبْيه   نهْحُن  وه َذه  ِبمُعه

139. જો કે આદના લોકોએ હદૂને જ ઠલાવયા, 
એટલા માટે અમે િે લોકોને નટટ કરી દીિા, 
ખરેખર આમાું તનશાની છે અને િેમના માુંથી 
વિારે પડિા લોકો માનિા નથી. 

بُْوهُ  ْ     فهكهَذه ُ لِكه  ِفْ  اَِنه   فهاهْهلهْكٰنَٰ   ذَٰ
َٰیهًة    ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه  َمُْؤِمِنْيه  ا

140. તન:શુંક િમારો પાલનહાર તવજયી, દયાળુ 

છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره

141. ર્મદૂના લોકોએ પણ પયગુંબરોને 

જ ઠલાવયા. 
بهْت  َذه همُْودُ  كه ِلْيه ۬   ث  الْمُْرسه

142. િેમના ભાઇ સાલલહએ િેમને કહ્ ું કે શ ું િમે 

(અલ્લાહથી) ડરિા નથી ? 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ  ِلح   ا   اهَله  صَٰ
 تهَتهُقْونه  
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143. હ ું િમારી િરફ તનટઠાવાન પયગુંબર છું.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

144. િો િમે અલ્લાહથી ડરો અને મારી વાિ 

માનો, 
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

145. હ ું િમારી પાસે (આ પ્રચાર કરવા પર) કોઈ 

વળિર નથી ઇચ્છિો, મારો બદલો િો ફતિ 

સષૃ્ટટના પાલનહાર (અલ્લાહ) પાસે જ છે. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه هْجر     ِمْن  عهلهْيهِ  ا   اِْن   ا
َبِ  عهلَٰ  اََِله  اهْجِریه  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

146. શ ું આ વસ્ત ઓમાું, જે અહીંયા છે, િમને 

અમસ્િા જ છોડી દેવામાું આવશો. 
ُكْونه  تَُْته ه ا ِفْ  ا ُهنها   مه ِمِنْيه   هَٰ  اَٰ

147. એટલે કે આ બગીચાઓ અને ઝરણાઓમાું,  ْنََٰت  َوهُعُيْون    ِف  جه

148. અને િે ખેિરો િથા ખજૂરોના 
બગીચાઓમાું, જેમના ગ ચ્છા નરમ છે. 

ا وهنهْخل   وهُزُرْوع   لُْعهه  ههِضْيم    طه

149. અને િમે પવગિોને કોિરીને ગવગ માટે 

મકાનો બનાવી રહ્યા છો. 
تهْنِحُتْونه    بُُيْوًتا الِْجبهاِل  ِمنه  وه
 فَِٰرِهْيه  

150. બસ ! અલ્લાહથી ડરો અને મારી આજ્ઞાન ું 
પાલન કરો. 

ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

151. નીડરિાથી હદ વટાવી જનારાઓન ું કહ્ ું ન 

માનો. 
ا وهَله  هْمره  ُتِطْيُعْو   الْمُْسِرفِْيه   ا

152. જે રાજ્યમાું તવદ્રોહ ફેલાવી રહ્યા છે અને 

પોિાનો સ િારો નથી કરિા. 
 وهَله  اَْلهْرِض  ِف  یُْفِسُدْونه  الَهِذیْنه 

 یُْصلُِحْونه 

153. િેમણે કહ્ ું કે બસ ! િમે િે લોકો માુંથી છો, 
જેમના પર જાદ  કરી દેવામાું આવ્ ું. 

هنْته  اِنَهمها   اقهالُْو   ِریْنه   ِمنه  ا َحه  الْمُسه
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154. િમે િો અમારા જેવા જ માનવી છો, જો 
િમે સાચા છો, િો કોઈ તનશાની લઈને આવો. 

ا   هنْته  مه ر   اََِله  ا ۬   بهشه ا     اِْن  ِباَٰیهة   فهاِْت   َمِثْلُنه
ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته   الَصَٰ

155. પયગુંબરે કહ્ ું છે. (લો) આ છે ઊંટડી, આ 

ઊંટડીના પાણી પીવા માટે દદવસ નક્કી છે અને 

એક દદવસ િમારા સૌ માટે. 

ِذه   قهاله  ا نهاقهة   هَٰ لهُكْم  ِشْرب   لَههه  وه
 َمهْعلُْوم    یهْوم   ِشْرُب 

156. (ખબરદાર) િેને ખરાબ ઇરાદા સાથે હાથ 

પણ ન લગાવશો, નદહિો એક મોટા દદવસનો 
અઝાબ િમારી પકડ કરી લેશે. 

ْوهها وهَله  ُكْم  ِبُسْوٓء   تهمهَسُ   فهيهاُْخذه
اُب  ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه

157. િો પણ િેઓએ િેના પગ કાપી નાુંખ્યા, 
પછી િેઓ (અઝાબના ડરથી) પસ્િાવો કરવા 
લાગ્યા. 

قهُرْوهها ِدِمْيه   فهاهْصبهُحْوا فهعه  نَٰ

158. છેવટે અઝાબે િેમની પકડ કરી લીિી, 
તન:શુંક આમાું તશખામણ છે અને િેમના માુંથી 
વિારે પડિા લોકો ઈમાનવાળા ન હિાું. 

ُهُم  ذه اُب    فهاهخه ذه لِكه  ِفْ  اَِنه   الْعه َٰیهًة    ذَٰ   َله
ا مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه  َمُْؤِمِنْيه  ا

159. અને તન:શુંક િમારો પાલનહાર ઘણો જ 

જબરદસ્િ અને દયાળુ છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره

160. લિૂની કોમના લોકોએ પણ પયગુંબરને 

જ ઠલાવયા. 
بهْت  َذه ِلْيه ۬   لُْوِط  قهْوُم  كه  لْمُْرسه

161. િેમને િેમના ભાઇ લિૂએ કહ્ ું, શ ું િમે 

અલ્લાહનો ડર નથી રાખિા ? 

هُخْوُهْم  لهُهْم  قهاله  اِذْ    اهَله  لُْوط   ا
 تهَتهُقْونه  

162. હ ું િમારા માટે તનટઠાવાન પયગુંબર છું.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا
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163. બસ ! િમે અલ્લાહથી ડરો અને મારી 
આજ્ઞાન ું પાલન કરો. 

ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

164. હ ું િમારી પાસે (આ પ્રચાર કરવા પર) કોઈ 

વળિર નથી ઇચ્છિો, મારો બદલો િો ફતિ 

સષૃ્ટટના પાલનહાર (અલ્લાહ) પાસે જ છે. 

ا   مه هْسـ ه  وه هْجر     ِمْن  عهلهْيهِ  لُُكْم ا   اِْن   ا
َبِ  عهلَٰ  اََِله  اهْجِریه  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

165. શ ું િમે દ તનયાના લોકો માુંથી પ ર ર્ો સાથે 

પોિાની ઈચ્છા પરૂી કરો છો. 
تهاْتُْونه  ه انه  ا ْكره لهِمْيه   ِمنه  الَذُ  الْعَٰ

166. અને િમારી પત્નીઓ, જે િમારા 
પાલનહારે િમારા માટે બનાવી છે, િેમને છોડી 
દો છો,પરુંત   િમે હદ વટાવી જનારા લોકો છો. 

ُرْونه  ا وهتهذه لهقه  مه بَُُكْم  لهُكْم  خه   َمِْن  ره
هْزوهاِجكُْم    هنُْتْم  بهْل   ا  عَُٰدْونه  قهْوم   ا

167. િે લોકોએ જવાબ આપ્યો, કે હ ેલિૂ ! જો ત  
આનાથી વુંલચિ ન રહ્યો િો ખરેખર િારો 
દેશતનકાલ કરવામાું આવશે. 

ْن  قهالُْوا   لهتهُكْونهَنه  یَٰلُْوُط  تهنْتههِ  لَهْم  لهى ِ
ِجْيه  ِمنه   الْمُْخره

168. લિેૂ કહ્ ું કે હ ું િમારા કાયગથી ખબૂ જ નારાજ 

છું. 
ْ  قهاله  مهِلُكْم  اَِنِ  الْقهالِْيه   َمِنه  لِعه

169. મારા પાલનહાર ! જે હરકિ આ લોકો કરી 
રહ્યા છે, િેનાથી મને અને મારા ઘરવાળાઓને 

બચાવી લે 

َبِ  ِنْ  ره هْهِلْ  نهَجِ ا  یهْعمهلُْونه  ِممَها وه

170. બસ ! અમે િેને અને િેના ઘરવાળાઓને 

બચાવી લીિા. 
هُ  یْنَٰ هْهلهه    فهنهَجه ا هْجمهِعْيه   وه  ا

171. એક વદૃ્વ સ્ત્રી તસવાય, િે પાછળ રહી જનારા 
લોકો માુંથી થઇ ગઇ. 

ُج  اََِله  یْنه   ِف  وًْزاعه َِبِ  الْغَٰ

172. પછી અમે બીજા દરેકને નટટ કરી દીિા.  ْرنها ثَُمه ِریْنه   دهَمه  اَْلَٰخه
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173. અને અમે િેમના પર એક ઝબરદસ્િ 

વરસાદ વરસાવયો. બસ ! ઘણો જ ખરાબ વરસાદ 

હિો, જે સચેિ કરવામાું આવેલ લોકો પર 

વરસ્યો. 

ْرنها هْمطه ا ْ  وه ًرا    عهلههْْیِ ٓاءه   َمهطه رُ  فهسه  مهطه
ِریْنه   الْمُْنذه

174. આ વાિમાું પણ ખરેખર તશખામણ છે, િો 
પણ િેમના માુંથી વિારે પડિા લોકો ઈમાન 

નથી લાવિા. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه   ا
 َمُْؤِمِنْيه 

175. તન:શુંક િમારો પાલનહાર િે જ છે, તવજયી 
અને દયાળુ. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره

176. અયકહવાળાઓએ પણ પયગુંબરને 

જ ઠલાવયા. 
به  َذه ُب  كه ِلْيه ۬   لْـ هْيكهةِ  اهْصحَٰ  الْمُْرسه

177. જ્યારે િેમને શ ઐબએ કહ્ ું, કે શ ું િમે 

(અલ્લાહથી) ડરિા નથી. 
ْيب   لهُهْم  قهاله  اِذْ   تهَتهُقْونه   اهَله  ُشعه

178. હ ું િમારા માટે તનટઠાવાન પયગુંબર છું.  ْ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ هِمْي    ره  ا

179. અલ્લાહથી ડરો અને મારી આજ્ઞાન ું પાલન 

કરો. 
ه  فهاتَهُقوا هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

180. હ ું આના (પ્રચાર માટે) િમારી પાસે કુંઇ 

વળિર નથી ઇચ્છિો, માર ું વળિર સમગ્ર 

સષૃ્ટટના પાલનહાર પાસે છે. 

ا   مه هْسـ هلُُكْم  وه هْجر     ِمْن  عهلهْيهِ  ا   اِْن   ا
َبِ  عهلَٰ  اََِله  اهْجِریه  لهِمْيه   ره  الْعَٰ

181. માપ-િોલ પરેૂપરૂ ું આપો, ઓછું આપનારા 
ન બનો. 

هْوفُوا   ِمنه  تهُكْونُْوا  وهَله  الْكهْيله  ا
 الْمُْخِسِریْنه  

182. અને સાચા ત્રાજવા વડે િોલો. ا وهِزنُْوا  الْمُْستهِقْيِم   ِس ِبالِْقْسطه
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183. લોકોને િેમની વસ્ત  ઓછી કરીને ન આપો. 
નીડરિા સાથે િરિીમાું તવદ્રોહ કરિા ન ફરો. 

ُسوا وهَله    وهَله  اهْشيهٓاءهُهْم  النَهاسه  تهْبخه
 ُمْفِسِدیْنه   اَْلهْرِض  ِف  تهْعثهْوا

184. િે અલ્લાહનો ડર રાખો, જેણે િમાર ું અને 

િમારા પવૂગજોન ું સર્જન ક્ ું 
تَهُقوا ا لهقهُكْم  الَهِذْی  وه   وهالِْجِبلَهةه  خه
لِْيه    اَْلهَوه

185. િે લોકોએ કહ્ ું, િમે િે લોકો માુંથી છો, 
જેમના પર જાદ  કરી દેવામાું આવ્  છે. 

هنْته  اِنَهمها   قهالُْو ا ِریْنه   ِمنه  ا َحه  الْمُسه

186. અને ત ું િો અમારા જેવો જ એક માનવી છે. 

અને અમે િો િને જ ઠો સમજીએ છીએ. 

ا   مه هنْته  وه ر   اََِله  ا اِْن  َمِثْلُنها بهشه   نَهُظنَُكه  وه
 الْكَِٰذِبْيه   لهِمنه 

187. જો ત ું સાચા લોકો માુંથી હોય િો અમારા 
પર આકાશ માુંથી કોઈ ટ કડો ફેંકી બિાઓ. 

ًفا عهلهیْنها فهاهْسِقْط  مهٓاءِ  َمِنه  ِكسه  اِْن  الَسه
ِدقِْيه   ِمنه  ُكْنته   الَصَٰ

188. શ એબે કહ્ ું કે જે કુંઇ િમે કરી રહ્યા છો. મારો 
પાલનહાર િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

ْ   قهاله  َبِ هعْلهُم  ره  تهْعمهلُْونه  ِبمها ا

189. કારણકે િે લોકોએ િેમને જ ઠલાવયા િો 
િેમને છાુંયડાના દદવસના અઝાબે પકડી લીિા, 
િે ભારે દદવસનો અઝાબ હિો. 

بُْوهُ  ُهْم   فهكهَذه ذه اُب  فهاهخه لَهِة    یهْوِم  عهذه   الَظُ
نَهه   هانه  اِ ابه  ك ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه

190. તન:શુંક આમાું મોટી તશખામણ છે પરત ું 
િેમના માુંથી વિારે પડિા લોકો ઈમાન નથી 
લાવિા. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیهًة    ذَٰ ا  َله مه هانه  وه ْكثهُرُهْم  ك ه   ا
 َمُْؤِمِنْيه 

191. અને ખરેખર િમારો પાલનહાર િે જ છે, 

તવજયી અને દયાળુ. 

اَِنه  بَهكه  وه ِزیْزُ  ره ِحْيُمن  لهُهوهالْعه  الَره

192. અને તન:શુંક આ (ક રઆન) સમગ્ર સષૃ્ટટના 
પાલનહારે ઉિા્ ું છે. 

نَهه   اِ َبِ  لهتهَْنِیُْل  وه لهِمْيه   ره  الْعَٰ
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193. આને રૂહ લ અમીન દ્વારા ઉિારવામાું આવ્ ું.  له ْوُح  ِبهِ  نهزه  اَْلهِمْيُ   الَرُ

194. (હ ેપયગુંબર) િમારા હૃદય પર ઉિા્ ું છે, 

કે િમે સચેિ કરનારાઓ માુંથી થઇ જાવ. 

 الْمُْنِذِریْنه  ِمنه  لِتهُكْونه  قهلِْبكه  عهلَٰ 

195. સ્પટટ અરબી ભાર્ામાું છે.   ان َ   ِبِلسه ِب ره ِبْي    عه  َمُ

196. આ દકિાબન ું વણગન પહલેાનાું સહીફાઓમાું 
કરવામાું આવ્ ું છે. 

نَهه   اِ لِْيه   ُزبُرِ  لهِفْ  وه  اَْلهَوه

197. શ ું આ લોકો (મક્કાના લોકો) માટે આ 

તનશાની પરૂિી નથી કે ક રઆનની સત્યિાને િો 
બની ઇસ્રાઇલના તવદ્વાનો પણ જાણે છે ? 

لهْم  هوه یه  لَهُهْم   یهُكْن  ا هْن  ةً اَٰ ُٓؤا یَهْعلهمهه   ا  عُلهمَٰ
ٓاِءیْله   بهِنْ    اِْسره

198. અને જો અમે આ (ક રઆન)ને કોઈ 

ગેરઅરબ પર ઉિારિા. 
لهوْ  لْنَٰهُ  وه ِمْيه   بهْعِض  عهلَٰ  نهَزه  اَْلهْعجه

199. જે િેમની સામે આ ક રઆન પઢી 
સુંભળાવિો િો પણ આ લોકો ઈમાન ન લાવિા. 

هه   ا ْ  فهقهره ا عهلههْْیِ هانُْوا َمه  ُمْؤِمِنْيه   ِبه   ك

200. આવી જ રીિે અમે પાપીઓના દદલમાું 
(વયથગ તવરોિ) જ નાખી દીિો છે. 

لِكه  لهْكنَٰهُ  كهذَٰ   قُلُْوِب  ِفْ  سه
 الْمُْجِرِمْيه  

201. િે લોકો જ્યાું સ િી દ :ખદાયી અઝાબને 

જોઇ ન લે, ત્યાું સ િી ઈમાન નહીં લાવે. 

َتَٰ  ِبه   نه یُْؤِمُنوْ  َله  ُوا حه ابه  یهره ذه  الْعه
 اَْلهلِْيمه  

202. બસ ! અચાનક િેમના પર દ િઃખદાયી 
અઝાબ આવી જશે અને િેમને આના તવશે ભાન 

પણ નહીં હોય. 

 ْ ُ  یهْشُعُرْونه   َله  بهْغتهًة َوهُهْم  فهيهاْتهِْیه



 

અસ-્શ અરા 
 

706 

 

 الشعراء

203. િે સમયે કહશેે કે શ ું અમને થોડીક મહિેલ 

આપવામાું આવશે ? 

ُرْونه   نهْحُن  ههْل  فهيهُقْولُْوا  ُمْنظه

204. બસ ! શ ું આ લોકો અમારા અઝાબ માટે 

ઉિાવળ કરે છે ? 

اِبنها ذه هفهِبعه  یهْستهْعِجلُْونه  ا

205. સાર ું, જો અમે િેમને ઘણા વર્ો સ િી 
ઠાઠમાઠ જીવન આપી દઈએ. 

ءهیْته  هفهره ْ  اِْن  ا ُ َتهْعٰنَٰ  ِسِنْيه   َمه

206. પછી િેમના પર િે અઝાબ આવી જાય, 

જેન ું વચન િે લોકોને આપવામાું આવત ું હત ું. 
ٓاءهُهْم  ثَُمه  ا جه هانُْوا َمه  یُْوعهُدْونه   ك

207. િો પણ િેમનો સામાન, જેનાથી લાભ 

ઉઠાવી રહ્યા હિા, િેમને કુંઇ પણ ફાયદો નહીં 
પહોંચડે. 

ا   هْغنَٰ  مه ْ  ا ا عهْٰنُ هانُْوا َمه  یُمهَتهُعْونه   ك

208. અમે ક્યારેય કોઈ એવી વસ્િીને નટટ નથી 
કરી, જ્યાું અમારા િરફથી કોઈ સચેિ કરનાર 

(પયગુંબર) ન પહોચ્યો હોય . 

ا   مه هْهلهْكنها وه ا اََِله  قهْریهة   ِمْن  ا   لههه
 ُمْنِذُرْونه 

209. જે િેમને તશખામણ આપે. અને અમે જાલલમ 

નથી. 
  ۬ ی ۛ ا  ِذْكرَٰ مه لِِمْيه  ُكنَها وه  ظَٰ

210. આ ક રઆનને શેિાન નથી લાવયા. ا مه لهْت  وه َه ِطْيُ  ِبهِ  تهَنه يَٰ  الَشه

211. િે આના માટે સક્ષમ નથી, ન િો િે આ 

બાબિે શક્તિ િરાવે છે. 

ا مه ْبهِغْ  وه ا لهُهْم  یهنٌۢ مه  یهْستهِطْيُعْونه   وه

212. પરુંત   િે િો સાુંભળવાથી પણ વુંલચિ કરી 
દેવામાું આવયા. 

نَهُهْم  ِن  اِ مِْع  عه  لهمهْعُزْولُْونه   الَسه
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213. બસ ! (હ ેનબી) િમે અલ્લાહ તસવાય કોઈ 

બીજા ઇલાહને ન પોકારશો, નદહ િો િમે પણ 

સજા પામનારા લોકો માુંથી થઇ જશો. 

ِ  مهعه  تهْدعُ  فهله  ًَٰها اّلَلَٰ ره  اِل  فهتهُكْونه  اَٰخه
ِبْيه   ِمنه  َذه  الْمُعه

214. અને (હ ેનબી) પોિાના સુંબુંિીઓને સચેિ 

કરી દો. 
هنِْذرْ  ا تهكه  وه ِشْْیه ِبْيه   عه  اَْلهقْره

215. જે પણ ઈમાન લાવી િમાર ું અન સરણ કરે, 

િેમની સાથે નમ્રિાભ્ ું વિગન કરો. 
كه  وهاْخِفْض  نهاحه تَهبهعهكه  لِمهِن  جه   ِمنه  ا
 الْمُْؤِمِنْيه  

216. જો આ લોકો િમારી અવજ્ઞા કરે િો િમે 

જાહરે કરી દો કે, હ ું િે કાયોથી અળગો છું જે િમે 

કરી રહ્યા છો. 

ْوكه  فهاِْن  ْ  فهُقْل  عهصه ء   اَِنِ  َمِمَها بهِرْیٓ
 تهْعمهلُْونه  

217. અને તવજયી, દયાળુ અલ્લાહ પર ભરોસો 
કરો. 

َهْل  تهوهك ِزیْزِ  عهله  وه ِحْيِم   الْعه  الَره

218. જે િમને જોિો રહ ેછે, જ્યારે િમે (ઈબાદિ 

માટે) ઊભા થાવ છો. 
ىكه  الَهِذْی   تهُقْوُم   ِحْيه  یهرَٰ

219. અને તસજદા કરવાવાળાઓની વચ્ચે િમારા 
(રૂક અ અને સીજદા)ને પણ જોવે છે. 

ِجِدیْنه  ِف  وهتهقهلَُبهكه   الَسَٰ

220. િે બધ ું જ સાુંભળવાવાળો અને 

જાણવાવાળો છે. 

نَهه   ِمْيعُ  اِ ِلْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

221. િમે લોકોને કહો કે શ ું હ ું િમને જણાવ ું કે 

શેિાન કોની િરફ આવે છે ? 

ُئكُْم  ههْل  ُنهَبِ ْن  عهلَٰ  ا َهُل  مه  تهَنه
ِطْيُ   يَٰ  الَشه

222. િે દરેક જ ઠ્ઠા અને પાપીઓ િરફ આવે છે.  َهُل هفَهاك   كَُلِ  عهلَٰ  تهَنه ثِْيم    ا ه  ا
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223. જે (શેિાન િરફ) પોિાના કાન લગાવે છે 

અને િેમના માુંથી વિારે પડિા લોકો જ ઠ્ઠા છે. 

مْعه  یَُلُْقْونه  ْكثهُرُهْم  الَسه ه ا ِذبُْونه   وه  كَٰ

224. કતવઓન ું અન સરણ ગ મરાહ લોકો જ કરે 

છે. 

ٓاءُ  ره عه او نه   یهتَهِبُعُهُم  وهالَشُ  الْغه

225. શ ું િમે જોિા નથી કે િેઓ (તવચારોના) 
જ ુંગલોમાું ભટકિા ફરે છે ? 

هلهْم  هنَهُهْم  تهره  ا  یَهِهْيمُْونه   وهاد   كَُلِ  ِفْ  ا

226. અને એવી વાિો કહ ેછે, જે કરિા નથી.  هنَهُهْم ا ا یهُقْولُْونه  وه لُْونه   َله  مه  یهْفعه

227. હા િે લોકો અળગા છે, જેઓ ઈમાન લાવયા 
અને સત્કાયો કયાગ અને અલ્લાહને વધ  યાદ કરે 

છે, અને પોિાના પર થયેલ અત્યાચાર પછી 
બદલો લીિો, અને જ લમ કરવાવાળાઓને 

નજીકમાું જ ખબર પડી જશે કે િેઓ કેવા 
પદરણામ િરફ જઈ રહ્યા છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
ه  وهذهكهُروا ُرْوا اّلَلَٰ نْتهصه ا َوها ِثْْیً ْ  كه   ِمنٌۢ
ا بهْعدِ  يهْعلهُم   ُظلِمُْوا    مه   الَهِذیْنه  وهسه
ا لهمُْو  هَیه  ظه ِل  ُمْنقهلهب   ا ن یَهْنقه  ُبْونه
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અન-્નમ્લ النمل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િો- સીન,્ આ ક રઆન અને સ્પટટ 

દકિાબની આયિો છે. 

ٓس  یَُٰت  تِلْكه  طَٰ ِن  اَٰ ِبْي    وهِكتهاب   الُْقْراَٰ  َمُ

2. જેમાું ઈમાનવાળાઓ માટે દહદાયિ અને 

ખ શખબર છે. 

ی ُهًدی بُْشرَٰ  لِلْمُْؤِمِنْيه   وه

3. જે નમાઝ (કાયમ) પઢે છે અને ઝકાિ 

આપે છે અને આલખરિ પર ઈમાન િરાવે છે. 

َٰوةه  یُِقْيمُْونه  الَهِذیْنه  ل یُْؤُتْونه  الَصه وةه  وه كَٰ  الَزه
ةِ  وهُهْم   یُْوقُِنْونه  ُهْم  ِباَْلَِٰخره

4. જે લોકો આલખરિના દદવસ પર ઈમાન 

નથી રાખિા અમે િેમના માટે િેમના કાયોને 

શણગારી દીિા છે , એટલા માટે િેઓ 

ભટકિા ફરે છે. 

ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه  یَهنَها ِباَْلَِٰخره  لهُهْم  زه
هْعمهالهُهْم   یهْعمهُهْونه   فهُهْم  ا

5. આ જ િે લોકો છે, જેમના માટે ખરાબ 

અઝાબ છે અને આલખરિમાું પણ િેઓ ખબૂ 

જ ન કસાન ઉઠાવશે. 

َٰٓى ِكه  اِب  ُسْوٓءُ  لهُهْم  الَهِذیْنه  اُول ذه   ِف  وهُهْم  الْعه
ةِ  ُرْونه  ُهُم  اَْلَِٰخره  اَْلهْخسه

6. અને (હ ેપયગુંબર) તન:શુંક િમને 

દહકમિવાળા અને જ્ઞાનવાળા અલ્લાહ 

િરફથી ક રઆન તશખવાડવામાું આવે છે. 

نَهكه  اِ نه  لهُتلهَقه  وه ِكْيم   لَهُدْن  ِمْن  الُْقْراَٰ   حه
 عهِلْيم  

7. જ્યારે મસૂાએ પોિાના ઘરવાળાઓને કહ્ ું 
કે મેં આગ જોઇ છે, હ ું ત્યાું જઇ કોઈ (માગગ 
તવશે) જાણકારી લઇ અથવા આગનો કોઈ 

સળગિો અંગારો લઇને હમણાું િમારી િરફ 

આવી જઇશ, જેથી િમે િાપણી કરી લો. 

ْ   َِلهْهلِه    ُمْوسَٰ  قهاله  اِذْ  نهْسُت  اَِنِ   نهاًرا    اَٰ
تِْيُكْم  اَٰ ا سه َبه   َمِْنهه هوْ  ِبخه تِْيُكْم  ا اب   اَٰ  ِبِشهه
لَهُكْم  قهبهس   لُْونه  لَهعه  تهْصطه
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8. જ્યારે ત્યાું પહોંચ્યા િો અવાજ આવયો કે 

જે કઈ આગમાું છે અને જે કઈ િેની આજ બાજ  
છે, િે બરતિવાળુું છે. અને પતવત્ર છે િે 

અલ્લાહ જે સમગ્ર સષૃ્ટટનો પાલનહાર છે. 

ٓاءههها  فهلهمَها ْ  نُْوِدیه  جه ْن  بُْوِركه  اهنٌۢ  النَهارِ  ِف  مه
ْن  مه ا    وه ْولههه نه   حه ِ  وهُسْبحَٰ َبِ  اّلَلَٰ لهِمْيه   ره الْعَٰ
 

9. હ ેમસૂા ! હ ું જ અલ્લાહ છું, દરેક પર 

પ્રતિટઠા િરાવ ું છું અને દહતમિવાળો છું. 
نَهه    یَٰمُْوسَٰ   هنها اِ ُ  ا ِزیْزُ  اّلَلَٰ ِكْيُم   الْعه  الْحه

10. િમે પોિાની લાકડી નાખી દો, જ્યારે 

લાકડી નાખી દીિી િો મસૂાએ લાકડીને 

હલનચલન કરિી જોઇ, િે એવી રીિે 

હલનચલન કરી રહી હિી જાણે કે િે એક 

સાુંપ છે, મસૂા મોઢ ું ફેરવી ભાગ્વા લાગ્યા અને 

પાછું વળીને જો્ ું પણ નહીં. (અમે કહ્ ું) મસૂા 
! ડરો નહીં, મારી સામે પયગુંબર ડરિા નથી. 

هلِْق  ا اكه    وه هها فهلهمَها  عهصه اَٰ ا تهْهتهزَُ  ره هنَههه ها ٓاَن   ك  جه
َلَٰ  لهْم  َوه ْب    ُمْدِبًرا َوه َقِ ْف  َله  یَٰمُْوسَٰ   یُعه   تهخه
 ْ اُف  َله  اَِنِ َیه  یهخه لُْونه ۬   لهده  الْمُْرسه

11. પરુંત   ડરે િો િે છે, જેણે કોઈ ઝલ્મ ક્ ું 
હોય, ત્યારબાદ જો િેણે (પણ) બ રાઈ પછી 
(પોિાના અમલને) નેકીથી બદલી નાખે િો 
ખરેખર હ ું માફ કરવાવાળો અને દયાળુ છું. 

ْن  اََِله  لهمه  مه له  ثَُمه  ظه ٌۢا بهَده  ُسْوٓء   بهْعده  ُحْسًن
 ْ ُفوْر   فهاَِنِ  َرهِحْيم   غه

12. અને પોિાનો હાથ પોિાના કોલરમાું 
નાખ, િે કોઈ ખામી વગર સફેદ પ્રકાતશિ થઇ 

નીકળશે, (આ બને્ન તનશાનીઓ) આ નવ 

તનશાની લઇને દફરઔન અને િેમની કોમ 

િરફ જાઓ, ખરેખર િે તવદ્રોહીઓન ું જૂથ છે. 

هدِْخْل  ا كه  وه یِْبكه  ِفْ  یهده ٓاءه  تهْخُرْج  جه   بهْيضه
ْْیِ  ِمْن  یَٰت   تِْسِع  ِفْ   ُسْوٓء   غه ْونه  اِلَٰ  اَٰ  فِْرعه

قهْوِمه     نَهُهْم   وه هانُْوا اِ  فَِٰسِقْيه  قهْوًما ك

13. બસ ! જ્યારે િેમની પાસે આંખો ખોલી 
દેનારા અમારા ચમત્કારો પહોંચ્યા િો િેઓ 

કહવેા લાગ્યા કે આિો સ્પટટ જાદ  છે. 

ْتُهْم   فهلهمَها ٓاءه یَٰتُنها جه ةً  اَٰ ا قهالُْوا ُمْبِصره ذه   هَٰ
ِبْي    ِسْحر    َمُ
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14. િે લોકોએ અહુંકાર અને ઝલ્મનાું કારણે 
ઇન્કાર કરી દીિો, જો કે િેમના હૃદય માની 
ગયા હિાું,(કે મસૂા સાચા છે ) બસ ! જોઇ લો 
કે િે તવદ્રોહીઓની દશા કેવી થઇ? 

ُدْوا حه ا وهجه ا   ِبهه هنُْفُسُهْم  وهاْستهْيقهنهْتهه ُظلْمًا   ا
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ   َوهعُلَُوًا      عهاقِبهةُ  ك

ن   الْمُْفِسِدیْنه

15. અને અમે ખરેખર દાઉદ અને સ લૈમાનને 

જ્ઞાન આપી રાખ્્ ું હત ું િે બને્નએ કહ્ ું, પ્રશુંસા 
િે અલ્લાહ માટે છે, જેણે અમને પોિાના ઘણા 
ઈમાનવાળા બુંદાઓ પર મહત્વત્તા આપી. 

لهقهْد  تهیْنها وه ده  اَٰ  وهقهاَله   عِلْمًا    وهُسلهْيمَٰنه  دهاو 
مُْد  ِ  الْحه ا الَهِذْی  ّلِلََٰ لهنه ِثْْی   عهلَٰ  فهَضه   َمِْن  كه
 الْمُْؤِمِنْيه  ِعبهاِدهِ 

16. અને દાઉદના વારસદાર સ લૈમાન 

બન્યા, અને કહવેા લાગ્યા, લોકો ! અમને 

પક્ષીઓની ભાર્ા તશખવાડવામાું આવી છે 

અને અમને બિી જ વસ્ત  આપવામાું આવી 
છે, તન:શુંક આ સ્પટટ અલ્લાહની કૃપા છે. 

وهِرثه  ا وهقهاله  دهاو ده  ُسلهْيمَُٰن  وه  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه
ْنِطقه  عُلَِمْنها ْْیِ  مه اُْوتِیْنها الَطه ء      كَُلِ  ِمْن  وه ْ   َشه
ا اَِنه  ذه  الْمُِبْيُ  لهُهوهالْفهْضُل  هَٰ

17. સ લૈમાન માટે (કોઈ બાબિને લઈ) 

ત્જન્નાિ િથા માનવી અને પક્ષીઓને ભેગા 
કરવામાું આવયા અને દરેકને કાબમૂાું 
રાખવામાું આવિા હિા. 

  الِْجَنِ  ِمنه  ُجُنْودُه   لُِسلهْيمَٰنه  وهُحِشره 
ْْیِ  وهاَْلِنِْس   یُوْزهُعْونه  فهُهْم  وهالَطه

18. જ્યારે િેઓ કીડીઓના મેદાનમાું 
પહોંચ્યા, િો એક કીડીએ કહ્ ું, હ ેકીડીઓ ! 

પોિાના દરમાું જિી રહો, એવ ું ન થાય કે 

અજાણિામાું સ લૈમાન અને િેન ું લશ્કર િમને 

કચડી નાખે. 

َتَٰ   هتهْوا اِذها   حه  نهمْلهة   قهالهْت   النَهمِْل    وهادِ  عهلَٰ  ا
ا ِكنهُكْم    ادُْخلُْوا النَهمُْل  یََٰ اهیَُهه  َله   مهسَٰ

 َله  وهُهْم   وهُجُنْودُه     ُسلهْيمَُٰن  یهْحِطمهنَهُكْم 
 یهْشُعُرْونه 
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19. િેની આ વાિથી સ લૈમાન હસી પડયા 
અને દ આ કરવા લાગ્યા કે, હ ેપાલનહાર ! ત ું 
મને િૌફીક આપ કે હ ું િારી િે નેઅમિોનો 
આભાર માન ું, જે િેં મારા પર અને મારા 
માિાતપિા પર કરી છે. અને હ ું એવા સત્કાયો 
કરિો રહ ું જેના કારણે ત ું રાજી થઇ જાય, મને 

પોિાની કૃપાથી સદાચારી લોકોમાું કરી દે. 

مه  اِحكًا فهتهبهَسه ا َمِْن  ضه َبِ  وهقهاله  قهْولِهه   ره
هْوِزْعِنْ   هْن  ا مْته  الَهِتْ   نِْعمهتهكه  اهْشكُره  ا هنْعه  ا
ه  َ له َیه   وهعهلَٰ  عه هْن  وهالِده ا هْعمهله  وه الًِحا ا  صه

ىهُ  هدِْخلِْنْ  تهْرضَٰ ا ْحمهِتكه  وه   ِعبهاِدكه  ِفْ   ِبره
لِِحْيه   الَصَٰ

20. (એક સમયે) સ લેમાને પક્ષીઓન ું 
તનરીક્ષણ ક્ ું અને કહવેા લાગ્યા કે શ ું વાિ છે 

કે હ ું હ દહ દને નથી જોઇ રહ્યો, શ ું િે ગેરહાજર 

છે ? 

تهفهَقهده  ْْیه  وه ا فهقهاله  الَطه هرهی َله   ِله  مه   الُْهْدُهده  ؗ  ا
هْم  هانه  ا ٓاى ِِبْيه   ِمنه  ك  الْغه

21. (જો આવ ું હશે) િો તન:શુંક હ ું િેને સખિ 

સજા આપીશ અથવા િેને ઝબહ કરી દઇશ 

અથવા મારી સામે કોઈ સ્પટટ કારણ જણાવે. 

بهنَهه   ُعهَذِ ابًا َله ِدیًْدا عهذه هوْ  شه نَهه    ا هذْبهحه ۡا هوْ  َله  ا
 ْ ن   لهيهاْتِيهَنِ ِبْي   ِبُسلْطَٰ  َمُ

22. થોડીક જ વારમાું િેણે (હ દહ દે) આવીને 

કહ્ ું, હ ું એક એવી વસ્ત ની જાણકારી લાવયો 
છું. કે િમને િેના તવશે જાણ નથી, હ ું સબાની 
એક સાચી ખબર િમારી પાસે લાવયો છું. 

ْْیه  فهمهكهثه  ْطَتُ  فهقهاله  بهِعْيد   غه  لهْم  ِبمها اهحه
ا    ِمْن  وهِجْئُتكه  ِبه   ُتِحْط  به  یَهِقْي    ِبنهبها   سه

23. મેં જો્ ું કે િેમની બાદશાહિ એક સ્ત્રી કરી 
રહી છે, જેને દરેક પ્રકારની વસ્ત ઓ માુંથી 
કુંઇક આપવામાું આવ્ ું છે અને િેન ું તસિંહાસન 

પણ ખબૂ જ જબરદસ્િ છે. 

 ْ ْدَتُ  اَِنِ هةً  وهجه ا اُْوتِيهْت  تهمِْلُكُهْم  اْمره   ِمْن  وه
ء   كَُلِ  ْ ا َشه لههه ِظْيم   عهْرش   وه  عه
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24. મેં િેને અને િેની કોમના લોકોને અલ્લાહ 

િઆલાને છોડીને સયૂગને તસજદો કરિા જોયા, 
શેિાને િેમના કાયો િેમને સ ુંદર દેખાડી, 
સત્ય માગગથી વુંલચિ કરી દીિા, બસ ! િેઓ 

સત્ય માગગ પર નથી. 

ا ْدتَُهه ا وهجه هه مِْس  یهْسُجُدْونه  وهقهْومه  ِمْن  لِلَشه
ِ  دُْوِن  یَهنه  اّلَلَٰ ُن  لهُهُم  وهزه ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه  ا

ُهْم  َده ِن  فهصه ِبْيِل  عه  َله  فهُهْم  الَسه
 یهْهتهُدْونه  

25. શ ું િે લોકો િે અલ્લાહને તસજદો નથી 
કરિા, જે આકાશો અને િરિીની છપી 
વસ્ત ઓને બહાર કાઢે છે અને જે કુંઇ િમે 

છપાવો છો અને જાહરે કરો છો િે બધ ું જ જાણે 
છે. 

هََله  ِ  یهْسُجُدْوا ا ْبءه  یُْخِرُج  الَهِذْی  ّلِلََٰ   ِف   الْخه
وَِٰت  مَٰ یهْعلهُم  وهاَْلهْرِض  الَسه ا وه  ُتْخُفْونه  مه

ا مه  ُتْعِلُنْونه  وه

26. અલ્લાહ તસવાય કોઈ ઇલાહ નથી, િે જ 

પ્રતિષ્ટઠિ અશગનો માલલક છે. 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا َبُ  اََِله  اِل ْرِش  ُهوهره ِظْيِم۩  الْعه  الْعه

27. સ લૈમાને કહ્ ું, અમે હમણા જ જોઇ લઇશ ું 
કે ત ું સાચો છે અથવા જ ઠ્ઠો છે. 

نهْنُظرُ  قهاله  قْته  سه ده هْم  اهصه   ِمنه  ُكْنته  ا
 الْكَِٰذِبْيه 

28. મારા આ પત્રને લઇ િેમને આપી દે, 

પછી િેમનાથી અળગો ઉભો રહી જો કે િેઓ 

શ ું જવાબ આપે છે ? 

ِبْ  اِذْههْب  ا بَِِكتَٰ ذه ْ  فهاهلِْقهْ  هَٰ َله  ثَُمه  اِلههْْیِ  تهوه
 ْ ا ذها فهانُْظرْ  عهْٰنُ  یهْرِجُعْونه  مه

29. (સબાની રાણી) કહવેા લાગી, હ ેસરદારો 
! મારી સામે એક પ્રભાવશાળી પત્ર આવયો છે. 

ا قهالهْت  ْ   الْمهلهُؤا یَٰ اهیَُهه ُلِْقه  اَِنِ ه  ا َ   ِكتَٰب   اِله
 كهِریْم  

30. જે સ લૈમાન િરફથી છે અને િે 

અલ્લાહના નામથી શરૂ કરવામાું આવયો છે, 

જે ખબૂ જ માફ કરનાર અને અત્યુંિ દયાળુ 

છે. 

نَهه   نَهه     ُسلهْيمَٰنه  ِمْن  اِ اِ ِ    وه ِبْسِم اّلَلَٰ
ِحْيِم  ْحمَِٰن الَره  الَره
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31. (િેમાું લખ્્ ું છે) કે િમે મારી સામે તવદ્રોહ 

ન કરો પરુંત   આજ્ઞાકારી બનીને, મારી પાસે 

આવી જાઓ. 

هََله  ه  تهْعلُْوا ا َ له تُْوِنْ  عه ْ ا ن  وه  ُمْسلِِمْيه

32. (આ પત્ર સુંભળાવી) મલલકાએ કહ્ ું, હ ે

મારા સરદાર ! િમે મારી આ બાબિે મને 

સલાહ આપો, હ ું ત્યાું સ િી કોઈ આદેશ 

આપિી નથી, જ્યાું સ િી િમારી કોઈ સલાહ 

ન મળે. 

ا قهالهْت  هفُْتْوِنْ  الْمهلهُؤا یَٰ اهیَُهه ْ   ا هْمِرْی    ِف ا  ا  مه
ةً  ُكْنُت  هْمًرا  قهاِطعه َتَٰ  ا ُدْوِن  حه  تهْشهه

33. િે સૌએ જવાબ આપ્યો કે અમે 

િાકાિવર અને પ્રભ ત્વશાળી બળવાન યોદ્ધા 
છે, આગળ િમારા હાથમાું છે. િમે પોિે 

તવચારી લો કે અમને િમે શ ું આદેશ આપો છો 
? 

۬   بهاْس   قَُوهة  َوهاُولُْوا اُولُْوا نهْحُن  قهالُْوا ِدیْد      شه
ا ذها فهانُْظِرْی  اِلهْيِك  وهاَْلهْمرُ   تهاُْمِریْنه  مه

34. િેણીએ કહ્ ું કે બાદશાહ જ્યારે કોઈ 

વસ્િીમાું પ્રવેશ કરે છે, િો િેને વેરાન કરી 
નાખે છે અને ત્યાુંના ઇજજિવાળાઓને 

અપમાતનિ કરે છે અને આ લોકો પણ આવ ું 
જ કરશે. 

لُْوا  اِذها الْمُلُْوكه  اَِنه  قهالهْت    قهْریهةً   دهخه
ُدْوهها ا اهفْسه لُْو  عه ةه  وهجه هِعَزه ا   ا هْهِلهه هِذلَهًة    ا   ا
لِكه  لُْونه  وهكهذَٰ  یهْفعه

35. હ ું િેમની કુંઈક ભેટ આપી મોકલીશ, 

પછી જોઇ લઇશ કે સુંદેશવાહક શ ું જવાબ લઇ 

પરિ ફરે છે. 

 ْ اَِنِ ْ  ُمْرِسلهة   وه ِدیَهة   اِلههْْیِ ٌۢ  ِبهه ة  ِظره  ِبمه  فهنَٰ
لُْونه  یهْرِجعُ   الْمُْرسه



 

અન-્નમ્લ 

 

715 

 

 النمل 

36. બસ ! જ્યારે સુંદેશવાહક સ લૈમાન પાસે 

પહોંચ્યો િો, િેમણે કહ્ ું, શ ું િમે માલ વડે 

મારી મદદ કરવા ઇચ્છો છો ? મને િો મારા 
પાલનહારે આના કરિા વિારે શે્રટઠ આપી 
રાખ્્ ું છે, િમારી ભેટ િમને મ બારક, જેના 
પર િમે ઇિરાવી રહ્યા છો. 

ٓاءه   فهلهمَها ْونهِن  قهاله  ُسلهْيمَٰنه  جه تُِمَدُ ه   ِبمهال  ؗ  ا
ه  فهمها   ىِن   تَٰ ُ  اَٰ ْْی   اّلَلَٰ ىكُْم    َمِمَها   خه تَٰ هنُْتْم  بهْل   اَٰ  ا

ِدیَهِتكُْم  ُحْونه  ِبهه  تهْفره

37. િેની પાસે પાછા ફરી જાઓ, અમે િેમના 
પર એવા લશ્કર વડે ્ દ્ધ કરીશ ું, જેનો 
મ કાબલો િે નહી કરી શકે, અમે િેમને 

અપમાતનિ કરી ત્યાુંથી કાઢી મકૂીશ ું. અને 

િેઓ અમારી સામે અસક્ષમ બની જશે. 

ْ  عْ اِْرِج  ْ  اِلههْْیِ ُ  قِبهله  ََله  ِبُجُنْود   فهلهنهاْتِيهَٰنه
ا لهُهْم  ْ  ِبهه ُ َٰنه لهُنْخِرجه ا   وه هِذلَهًة َوهُهْم  َمِْنهه  ا

ِغُرْونه   صَٰ

38. સ લૈમાને (પોિાના દરબારીઓને) કહ્ ું કે 

હ ેસરદાર ! િમારા માુંથી કોણ છે, જે િેમના 
મ સલમાન થઇ પહોંચિા પહલેા જ િેન ું 
તસિંહાસન મારી પાસે લાવી બિાવે ? 

ا قهاله  هیَُُكْم  الْمهلهُؤا یَٰ اهیَُهه ا  یهاْتِْيِنْ  ا ْرِشهه  ِبعه
هْن  قهْبله   ُمْسلِِمْيه  یَهاْتُْوِنْ  ا

39. એક શક્તિશાળી ત્જને કહ્ ું, િમે િમારી 
આ સભા માુંથી ઊભા થાવ િે પહલેા જ િેને હ ું 
િમારી સામે હાજર કરી દઇશ, તન:શુંક હ ું 
આના માટે શક્તિ િરાવ ું છું અને તનટઠાવાન 

પણ છું. 

هنها الِْجَنِ  َمِنه  ِعْفِریْت   قهاله  تِْيكه  ا  ِبه   اَٰ
هْن  قهْبله  ْ   َمهقهاِمكه    ِمْن  تهُقْومه  ا اَِنِ  عهلهْيهِ  وه
هِمْي   لهقهوَِی    ا
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40. જેની પાસે દકિાબન ું જ્ઞાન હત ું, િેણે કહ્ ું 
કે િમાર ું પલક ઝબકાવિા પહલેા જ હ ું 
િમારી સામે િેને લાવી શક ું છું, જ્યારે 

સ લૈમાને િે તસિંહાસનને પોિાની સમક્ષ જો્ ું, 
િો કહવેા લાગ્યા, આ જ મારા પાલનહારની 
કૃપા છે, જેથી િે મારી કસોટી કરે કે હ ું 
આભારી બન ું છું કે કૃિઘ્ની. આભારી પોિાના 
ફાયદા માટે જ આભાર વયતિ કરે છે અને જે 

આભાર વયતિ ન કરે િો મારો પાલનહાર 

(બેપરવાહ) િનવાન અને ઉદાર છે. 

ه   الَهِذْی  قهاله  ِب  َمِنه  عِلْم   ِعْنده هنها الِْكتَٰ  ا
تِْيكه  هْن  قهْبله  ِبه   اَٰ ْرفُكه    اِلهْيكه  یَهْرتهَده  ا   طه
هُ  فهلهمَها اَٰ ا ره ه   ُمْستهِقَرً ا قهاله  ِعْنده ذه   ِمْن  هَٰ
۬   فهْضِل    ْ َبِ اهْشكُرُ  لِیهْبلُوهِنْ    ره هْم  ءه ْكُفُر    ا ه   ا
ْن  مه كهره  وه َهمها شه ْن   لِنهْفِسه     یهْشكُرُ  فهاِن مه   وه
ْ  فهاَِنه  كهفهره  َبِ ِنَ   ره  كهِریْم   غه

41. પછી (દરબારીઓને) આદેશ આપ્યો કે 

િેના તસિંહાસનમાું થોડો ફેરફાર કરી દો, જેથી 
ખબર પડી જાય કે, િેણી સત્યમાગગ મેળવે છે 

અથવા નથી મેળવિી. 

ُرْوا قهاله  ا نهَكِ ا لههه هه ْرشه تهْهتهِدْی   نهْنُظرْ  عه ه هْم  ا   ا
 یهْهتهُدْونه  َله  الَهِذیْنه  ِمنه  تهُكْوُن 

42. પછી જ્યારે મલલકા (આજ્ઞાકારી બની) 
આવી ગઇ િો સ લેમાને િેણીને પછૂ્ ું શ ું આ 

િારૂ જ તસિંહાસન છે ? િેણીએ જવાબ આપ્યો 
કે આ િે જ છે અમને આની જાણ પહલેાથી જ 

કરી દેવામાું આવી હિી 

ٓاءهْت   فهلهمَها ا قِْيله  جه كهذه ْرُشِك    اههَٰ  قهالهْت   عه
هنَهه   ها اُْوتِیْنها  ُهوه   ك ا ِمْن  الِْعلْمه  وه  وهُكنَها قهْبِلهه

 ُمْسلِِمْيه 

43. મલલકાને ઈમાન લાવવાથી િે વસ્ત ઓએ 

રોકીને રાખી હિી, જેમને િેણી અલ્લાહ 

તસવાય પજૂિી હિી, કારણકે િે એક કાદફર 

કોમ માુંથી હિી. 

هها َده ا وهصه هانهْت  مه ِ    دُْوِن  ِمْن  تَهْعُبُد  ك  اّلَلَٰ
ا نَههه هانهْت  اِ ِفِریْنه  قهْوم   ِمْن  ك  كَٰ
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44. િેણીને કહવેામાું આવ્ ું કે મહલેમાું 
ચાલિા રહો, જ્યારે િેણીએ મહલે જોયો િો 
િેણીને હોજ લાગ્યો જેથી િેણી પોિાના કપડા 
સમેટવા લાગી, કહ્ ું કે આ િો કાચથી બનેલી 
ઇમારિ છે, કહવેા લાગી, મારા પાલનહાર ! 

મેં પોિાના પર (સયૂગની પજૂા કરી) મારા પર 

ઝલ્મ કરિી રહી,હવે હ ું સ લૈમાનની જેમ 

સમગ્ર સષૃ્ટટના પાલનહાર અલ્લાહની 
આજ્ઞાકારી બન ું છું. 

ا قِْيله  ْرحه    ادُْخِل  لههه تْهُ  فهلهمَها  الَصه ه ا   ره
ِسبهْتهُ  فهْت  حه ًة َوهكهشه ْن  لَُجه ا    عه اقهْيهه  قهاله   سه

نَهه   ْرح   اِ د   صه ۬   َمِْن  َمُمهَره َبِ  قهالهْت   قهوهاِریْره    ره
 ْ لهمُْت  اَِنِ هْسلهمُْت  نهْفِسْ  ظه ا ِ   ُسلهْيمَٰنه  مهعه  وه  ّلِلََٰ
َبِ  ن  ره لهِمْيه  الْعَٰ

45. તન:શુંક અમે ર્મદૂના લોકો િરફ િેમના 
ભાઇ સાલલહને (આ આદેશ આપી) મોકલ્યા કે 

િમે સૌ અલ્લાહની બુંદગી કરો, િો ત્યારે જ 

જૂથ બની અંદરોઅંદર ઝઘડો કરવા લાગ્યા. 

لهقهْد  لْنها   وه هْرسه همُْوده  اِلَٰ  ا اُهْم  ث لًِحا اهخه هِن  صَٰ  ا
ه  اْعُبُدوا ِن  ُهْم  فهاِذها اّلَلَٰ یهْختهِصمُْونه  فهِریْقَٰ
 

46. સાલલહએ કહ્ ું, કે હ ેમારી કોમના લોકો ! 
િમે સત્કાયગ પહલેા જ દ ટકમોની ઉિાવળ કેમ 

કરો છો ? િમે અલ્લાહ પાસે માફી કેમ 

માુંગિા નથી, જેથી િમારા પર દયા કરવામાું 
આવે. 

یَِئهةِ  تهْستهْعِجلُْونه  لِمه  یَٰقهْوِم  قهاله    ِبالَسه
نهِة    قهْبله  سه ه  تهْستهْغِفُرْونه  لهْو َله   الْحه   اّلَلَٰ

لَهُكْم  مُْونه  لهعه  ُتْرحه

47. િે કહવેા લાગ્યા કે અમે િો િારાથી અને 

િારા અન યાયીઓથી છેિરામણીનો આભાસ 

કરી રહ્યા છે. સાલલહએ કહ્ ું, િમારો આભાસ 

અલ્લાહ પાસે છે, પરુંત   િમે જ તવદ્રોહી છો. 

نها قهالُوا ْ َْیه ِبمهْن  ِبكه  اَطه  قهاله   َمهعهكه    وه
ُرُكْم  ى ِ ٓ ِ  ِعْنده  طَٰ هنُْتْم  بهْل  اّلَلَٰ ُتْفتهُنْونه   قهْوم    ا
 

48. અને િે શહરેમાું નવ સરદાર હિાું, જેઓ 

િરિી પર તવદ્રોહ ફેલાવિા હિાું અને સ િારો 
ન હિા કરિા. 

هانه  ك ةُ  الْمهِدیْنهةِ  ِف  وه  یَُْفِسُدْونه  رهْهط   تِْسعه
 یُْصلُِحْونه  وهَله  اَْلهْرِض  ِف 



 

અન-્નમ્લ 

 

718 

 

 النمل 

49. િેઓએ અંદરોઅંદર સોગુંદો ખાઇ વચન 

લીધ ું કે રાતત્રના સમયે જ આપણે સાલલહ અને 

િેના ઘરવાળાઓ પર છાપો મારીશ ું અને 

િેના વારસદારોને સ્પટટ કહી દઇશ ું કે અમે 

િેના ઘરવાળાઓના મતૃ્્ ના સમયે હાજર ન 

હિાું અને અમે ખરેખર સાચા છે. 

مُْوا قهالُْوا ِ  تهقهاسه تهنَهه    ِباّلَلَٰ هْهلهه   لهُنبهَيِ ا  ثَُمه  وه
ه   َنه لهنهُقْوله  ا لِوهلَِيِ ِهْدنها مه ْهِلكه  شه هْهِله   مه نَها ا اِ   وه

ِدقُْونه   لهصَٰ

50. િેઓએ એક ્ ક્તિ કરી અને અમે પણ 

એક ્ ક્તિ કરી, િેઓ િેને સમજિા ન હિાું. 
كهُرْوا مه كهْرنها وه كًْرا َوهمه كًْرا َوهُهْم  مه   َله  مه

 یهْشُعُرْونه 

51. (હવે) જોઇ લો, િેમની ્ ક્તિઓની દશા 
કેવી થઇ ? કે અમે િેમને અને િેમની કોમના 
લોકોને દરેકને નટટ કરી દીિા. 

هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ  كِْرِهْم    عهاقِبهةُ  ك هنَها  مه  ا
ُهْم  ْرنَٰ ُهْم  دهَمه هْجمهِعْيه  وهقهْومه  ا

52. આ છે િેમના ઘરો, જે િેમના 
અત્યાચારના કારણે વેરાન પડયા છે, જે લોકો 
જ્ઞાન િરાવે છે િેમના માટે આમાું મોટી 
તશખામણ છે. 

اِویهًةٌۢ  بُُيْوُتُهْم  فهِتلْكه  لهمُْوا     ِبمها خه   ِفْ   اَِنه   ظه
لِكه  َٰیهةً  ذَٰ  یَهْعلهمُْونه   لَِقهْوم   َله

53. અને અમે િેઓને બચાવી લીિા., જેઓ 

ઈમાન લાવયા હિા અને જેઓ ડરવાવાળા 
હિા. 

یْنها هنْجه ا نُ  الَهِذیْنه  وه مه هانُْوا ْوااَٰ ك  یهَتهُقْونه   وه

54. અને લિૂને (મો દકસ્સો યાદ કરો), જ્યારે 

િેણે પોિાની કોમના લોકોને કહ્ ું કે શ ું જાણવા 
છિાું િમે અશ્લીલ કાયગ કરી રહ્યા છો ? 

لُْوًطا تهاْتُْونه  لِقهْوِمه    قهاله   اِذْ  وه ه ةه  ا  الْفهاِحشه
هنُْتْم  ا  ُتْبِصُرْونه  وه

55. આ કેવી વાિ છે કે િમે સ્ત્રીઓને છોડીને 

પ રૂર્ો સાથે કામવાસના કરો છો, પરુંત   િમે 

અજ્ઞાનિાન ું કાયગ કરો છો. 

هى ِنَهُكْم  اْتُْونه  ا اله  لهته ْهوهةً  الَرِجه  دُْوِن  َمِْن  شه
ٓاِء    هنُْتْم  بهْل   النَِسه لُْونه  قهْوم   ا  تهْجهه
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56. કોમના લોકોનો જવાબ એ તસવાય કુંઇ ન 

હિો કે િેઓએ કહ્ ું કે લિૂના ખાનદાનને 

દેશતનકાલ કરી દો, આ િો ખબૂ જ પતવત્ર 

બની રહ્યા છે. 

هانه  فهمها وهابه  ك هْن  اََِله   قهْوِمه    جه ا ا ا قهالُْو  هْخِرُجْو   ا
له  نَهُهْم   قهْریهِتكُْم    َمِْن  لُْوط   اَٰ ُنهاس   اِ   ا

ُرْونه  َهه  یَهتهطه

57. બસ ! અમે િેમને અને િેમના 
ખાનદાનને બચાવી લીિા, િેમની પત્ની 
તસવાય, િેના તવશે અમે તનણગય કરી દીિો 
હિો કે િે પાછળ રહી જશે. 

هُ  یْنَٰ هْهلهه    فهاهنْجه ا تهه  ؗ  اََِله  وه ه ا ا  اْمره هه ْرنَٰ   ِمنه  قهَده
یْنه  َِبِ  الْغَٰ

58. અને અમે િેમના પર (પથ્થરોનો) 
વરસાદ વરસાવયો, કેટલો ખરાબ આ વરસાદ 

િે લોકો પર વરસ્યો, જેમને (અલ્લાહના 
અઝાબથી) ડરાવવામાું આવયા હિા. 

ْرنها هْمطه ا ْ  وه ًرا    عهلههْْیِ ٓاءه   َمهطه رُ  فهسه  مهطه
ن  ِریْنه  الْمُْنذه

59. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહી દો કે દરેક 

પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે અને િેના 
તનકટના લોકો પર સલામ છે, શ ું અલ્લાહ 

શે્રટઠ છે કે અથવા િે મઅબદૂ, જેમને આ 

લોકો ભાગીદાર ઠેરવી રહ્યા છે ? 

مُْد  قُِل  ِ  الْحه َٰم   ّلِلََٰ ل  الَهِذیْنه  ِعبهاِدهِ  عهلَٰ  وهسه
فَٰ    ُ   اْصطه ّٓلَلَٰ ْْی   اَٰ ا خه هَمه  یُْشِرُكْونه   ا

60. જણાવો િો ખરા ! કે આકાશો અને 

િરિીન ું સર્જન કોણે ક્ ું ? આકાશ માુંથી 
પાણી કોણે વરસાવ્ ું ? પછી િેનાથી હયાગ-
ભયાગ, સ ુંદર બગીચા બનાવયા, િે 

બગીચાઓના વકૃ્ષોને િમે ક્યારેય ઊપજાવી 
શતિા ન હિાું, શ ું અલ્લાહની સાથે બીજો કોઈ 

ઇલાહ છે ? (જે આ કામોમાું િેનો ભાગીદાર 

હોય?) પરુંત   આ લોકો જ સત્યમાગગથી 
ભટકેલા છે. 

هَمهْن  لهقه  ا وَِٰت  خه مَٰ له  وهاَْلهْرضه  الَسه هنْزه ا  وه
مهٓاءِ  َمِنه  لهُكْم  ٓاًء    الَسه   ِبه   فهاهنٌْۢبهتْنها  مه

ٓاى ِقه  ده ة     ذهاته  حه ا  بهْهجه هانه  مه هْن  لهُكْم  ك  ا
ِْبُتْوا ا    ُتنٌۢ هه ره جه َٰه    شه اِل ِ    َمهعه  ءه  ُهْم  بهْل   اّلَلَٰ
 یَهْعِدلُْونه   قهْوم  
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61. શ ું િે, જેણે િરિીને રહવેા માટેન ું કારણ 

બનાવ્ ું અને િેની વચ્ચે નહરેો વહાવી દીિી 
અને િેના માટે પવગિો બનાવયા અને બે 
સમ દ્રોની વચ્ચે પરદો બનાવયો, શ ું અલ્લાહની 
સાથે બીજો કોઈ ઇલાહ છે ? પરુંત   િેમના 
માુંથી ઘણા લોકો જાણિા જ નથી. 

هَمهْن  له  ا عه له  اَْلهْرضه  جه عه اًرا َوهجه ا    قهره َٰلههه   ِخل
له  عه ًرا َوهجه هنْهَٰ ا ا وهاِسه  لههه له  ره عه   بهْيه  وهجه
یِْن  اِجًزا    الْبهْحره َٰه    حه اِل ِ    َمهعه  ءه   بهْل   اّلَلَٰ
ْكثهُرُهْم  ه  یهْعلهمُْونه   َله  ا

62. કોણ છે, જે પરેશાન વયક્તિની પોકાર 

સાુંભળે છે અને િેની િકલીફને દૂર કરે છે ? 

અને (કોણ છે જે) િમને િરિીનો નાયબ 

બનાવે છે, શ ું અલ્લાહની સાથે બીજો કોઈ 

ઇલાહ છે ? િમે થોડીક જ શીખામણ પ્રાપ્િ 

કરો છો. 

هَمهْن  َره  یَُِجْيُب  ا یهْكِشُف  دهعهاهُ  اِذها الْمُْضطه   وه
ْوٓءه  لُُكْم  الَسُ یهْجعه َٰه    اَْلهْرِض    ُخلهفهٓاءه  وه اِل  ءه
ِ    َمهعه  ا قهِلْيًل   اّلَلَٰ َكهُرْونه   َمه  تهذه

63. કોણ છે, જે િમને સકૂી અને ભીની 
(િરિી)ના અંિકારમાું રસ્િો બિાવે છે અને 

જે પોિાની કૃપા પહલેા જ ખ શખબર 

આપનારી હવાઓને ચલાવે છે, શ ું અલ્લાહ 

તસવાય બીજો કોઈ ઇલાહ છે, અલ્લાહ િે 

તશકગથી પતવત્ર છે, જે આ લોકો કરી રહ્યા છે. 

هَمهْن  َِ  ُظلُمَِٰت   ِفْ  یَهْهِدیُْكْم  ا الْبهْحرِ  الَْبه   وه
ْن  مه یَٰحه ال  یَُْرِسُل  وه ْی  بهْيه  بُْشًرٌۢا َرِ  یهده
ْحمهِته     َٰه    ره اِل ِ    َمهعه  ءه له   اّلَلَٰ ُ  تهعَٰ مَها اّلَلَٰ   عه

 یُْشِرُكْونه  

64. કોણ છે, જે પ્રથમ વખિ સર્જન કરે છે, 

પછી િેને ફરીવાર જીતવિ કરશે, અને કોણ 

છે, જે િમને આકાશ અને િરિી માુંથી રોજી 

આપી રહ્યો છે, શ ું અલ્લાહ સાથે બીજો કોઈ 

ઇલાહ છે ? કહી દો કે જો િમે સાચા હોવ, િો 
પોિાના પ રાવા રજ  કરો. 

هَمهْن  ُؤا ا لْقه  یَهْبده ْن   یُِعْيُده   ثَُمه  الْخه مه   وه
مهٓاءِ  َمِنه  یَهْرُزقُُكْم  َٰه    وهاَْلهْرِض    الَسه اِل  َمهعه  ءه

   ِ   ُكنُْتْم  اِْن  بُْرههانهُكْم  ههاتُْوا قُْل   اّلَلَٰ
ِدقِْيه   صَٰ
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65. િમે િેમને કહી દો કે આકાશો અને 

િરિીવાળાઓ માુંથી અલ્લાહ તસવાય કોઈ 

અદૃશ્યની વાિો નથી જાણિો, િેઓ એ પણ 

નથી જાણિા કે ક્યારે િેમને ફરીવાર જીતવિ 

કરવામાું આવશે. 

ْن  یهْعلهُم  ََله  قُْل  وَِٰت  ِف  مه مَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ْيبه  ُ    اََِله  الْغه ا  اّلَلَٰ مه هیَهانه  یهْشُعُرْونه  وه   ا
ثُْونه   یُْبعه

66. પરુંત   આલખરિના તવશે િેમન ું જ્ઞાન 

તનટફળ થઇ ગ્ ું છે. પરુંત   આ લોકો િેના 
તવશે શુંકા કરે છે, પરુંત   આ લોકો િેનાથી 
આંિળા છે. 

ةِ  ِف  عِلْمُُهْم  ادََٰرهكه  بهِل   ِفْ   ُهْم  بهْل  اَْلَِٰخره
َك   ا ؗ  شه ا ُهْم  بهْل   َمِْنهه ن  َمِْنهه مُْونه  عه

67. કાદફર પછેૂ છે કે જ્યારે અમે અને અમારા 
પવૂગજો માટી થઇ જઇશ ું . િો શ ું અમને (કબરો 
માુંથી) નીકાળવામાું આવશે? 

ا الَهِذیْنه  وهقهاله  اِذها كهفهُرْو  بًا  ُكنَها ءه ُترَٰ
بهٓاُؤنها   هى ِنَها َوهاَٰ ُجْونه  ا  لهمُْخره

68. અમને અને અમારા પવૂગજોને પહલેાથી જ 

આવા વચનો આપવામાું આવી રહ્યા છે. આ 

િો ફતિ આગળના લોકોની વાિાગઓ છે. 

ا ُوعِْدنها لهقهْد  ذه بهٓاُؤنها نهْحُن  هَٰ اَٰ   قهْبُل    ِمْن  وه
ا   اِْن  ذه اِطْْیُ  اََِله   هَٰ هسه لِْيه  ا  اَْلهَوه

69. િમે િેમને કહી દો, કે િરિીમાું હરીફરીને 

જ ઓ િો ખરા કે અપરાિીઓની દશા કેવી 
થઇ? 

ْوا قُْل  هانه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض  ِف   ِسْْیُ  ك
 الْمُْجِرِمْيه  عهاقِبهةُ 

70. (અને હ ેપયગુંબર) િમે િેમના માટે 

તનરાશ ન થશો અને િેમની ્ ક્તિઓથી 
પોિાના હૃદયને િુંગ ન કરશો. 

ْن  وهَله  ْ  تهْحزه ْيق    ِفْ  تهُكْن  وهَله  عهلههْْیِ  َمِمَها  ضه
 یهمْكُُرْونه 

71. કાફીરો કહ ેછે કે જો સાચા છો િો આ 

વચન (અઝાબ) ક્યારે પરૂ  થશે ? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه   صَٰ
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72. િમને િેમને કહી દો કે કઈ દૂર નથી જે 

અઝાબ માટે િમે ઉિાવળ કરી રહ્યા છો, િે 

િમારાથી ઘણો નજીક જ હોય. 

هْن  عهسَٰ   قُْل    بهْعُض  لهُكْم   رهِدفه  یَهُكْونه  ا
 تهْستهْعِجلُْونه  الَهِذْی 

73. તન:શુંક િમારો પાલનહાર દરેક લોકો 
માટે ખબૂ જ કૃપાળુ છે, પરુંત   ઘણા લોકો 
કૃિઘ્નિા કરે છે. 

اَِنه  بَهكه  وه َِٰكَنه  النَهاِس  عهله  فهْضل   لهُذوْ  ره ل   وه
ُهْم  ْكثهره ه  یهْشكُُرْونه  َله  ا

74. તન:શુંક િમારો પાલનહાર િે વસ્ત ઓને 

પણ જાણે છે, જે વાિોને િેઓના હૃદય 

છપાવી રહ્યા છે અને જે વાિો જાહરે કરે છે. 

اَِنه  بَهكه  وه ا لهيهْعلهُم  ره ا ُصُدْوُرُهْم  ُتِكَنُ  مه مه  وه
 یُْعِلُنْونه 

75. આકાશ અને િરિીની કોઈ છૂપી વસ્ત  
એવી નથી, જે સ્પટટ ખ લ્લી દકિાબમાું 
(લખેલી) ન હોય. 

ا مه   ِفْ  اََِله  وهاَْلهْرِض  مهٓاءِ الَسه  ِف  غهٓاى ِبهة   ِمْن  وه
ِبْي   ِكتَٰب    َمُ

76. તન:શુંક આ ક રઆન બની ઇસ્રાઇલ માટે 

િે ઘણી વાિો સત્યિા વણગન કરે છે, જેમાું આ 

લોકો તવવાદ કરે છે. 

ا اَِنه  ذه ٓاِءیْله  بهِنْ   عهلَٰ  یهُقَصُ  الُْقْراَٰنه  هَٰ  اِْسره
ْكثهره  ه  یهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  ُهْم  الَهِذْی  ا

77. અને આ ક રઆન, મોતમનો માટે ખરેખર 

સત્ય માગગદશગન અને કૃપા છે. 

نَهه   اِ ْحمهة   لهُهًدی وه  لَِلْمُْؤِمِنْيه  وهره

78. િમારો પાલનહાર િેમની વચ્ચે પોિાના 
આદેશ વડે બિા ફેંસલા કરી દેશે, િે ઘણો જ 

પ્રતિષ્ટઠિ, જ્ઞાનવાળો છે. 

بَهكه  اَِنه  ْ  یهْقِضْ  ره ُ  ِبُحكِْمه     بهْيٰنه
ِزیْزُ  ِلْيُم ۬   وهُهوهالْعه  الْعه

79. બસ ! (હ ેપયગુંબર) િમે અલ્લાહ પર જ 

ભરોસો રાખો, તન:શુંક િમે સાચા અને સ્પટટ 

દીન પર છો. 

َهْل  ِ    عهله  فهتهوهك نَهكه   اّلَلَٰ َقِ  عهله  اِ الْمُِبْيِ   الْحه
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80. તન:શુંક િમે ન િો મિૃકોને સુંભળાવી 
શકો છો અને ન િો એવા બહરેાઓને પોિાનો 
અવાજ સુંભળાવી શકો છો, જે લોકો પીઠ 

ફેરવી પાછા ફરી રહ્યા છે. 

نَهكه  َمه  ُتْسِمعُ  وهَله  الْمهْوٰتَٰ  ُتْسِمعُ  َله  اِ  الَصُ
عهٓاءه  لَهْوا اِذها الَدُ  ُمْدِبِریْنه  وه

81. અને ન િમે આંિળાઓને િેમની 
પથભ્રટટિાથી હટાવી માગગદશગન આપી શકો 
છો, િમે િો િે લોકોને જ સુંભળાવી શકો છો, 
જે અમારી આયિો પર ઈમાન લાવયા છે, 

પછી િે લોકો આજ્ઞાકારી બની જાય છે. 

ا   مه هنْته  وه ِدی ا ْن  الُْعْمِ  ِبهَٰ ْ    عه َٰلههَِتِ ل  اِْن   ضه
ْن  اََِله  ُتْسِمعُ    فهُهْم  ِباَٰیَِٰتنها یَُْؤِمُن  مه

 َمُْسلِمُْونه 

82. અને જ્યારે અઝાબની વાિ નક્કી થઇ 

જશે િો અમે િેમના માટે િરિી માુંથી એક 

જાનવર કાઢીશ ું, જે િેમની સાથે વાિો કરત ું 
હશે, કે લોકો અમારી આયિો પર તવશ્વાસ 

કરિા ન હિાું. 

اِذها ْ  الْقهْولُ  وهقهعه  وه ْجنها عهلههْْیِ  لهُهْم  اهْخره
هَنه   ُتكهلَِمُُهْم    اَْلهْرِض  َمِنه  دهٓابَهةً   النَهاسه  ا
هانُْوا ن  َله  ِباَٰیَِٰتنها ك  یُْوقُِنْونه

83. અને જે દદવસે અમે દરેક કોમ માુંથી 
એવા લોકોને ભેગા કરીશ ું, જેઓ અમારી 
આયાિોને જ ઠલાવિા હિાું, પછી િેમનાું જ થ 

બનાવવામાું આવશે. 

یهْومه   َمِمَهْن  فهْوًجا اَُمهة   كَُلِ  ِمْن  نهْحُشرُ  وه
ُب   یُوْزهُعْونه  فهُهْم  ِباَٰیَِٰتنها یَُكهَذِ

84. જ્યારે બિા આવી જશે િો અલ્લાહ 

િઆલા કહશેે કે િમે મારી આયિોને કેમ 

જ ઠલાવી ? જ્યારે િમને િેન ું જ્ઞાન ન હત ું 
અને એ પણ જણાવો કે િમે શ ું કરિા રહ્યા ? 

َتَٰ   ٓاُءوْ  اِذها حه بُْتْم  قهاله  جه َذه كه ه لهْم  ِباَٰیَِٰتْ  ا  وه
ا ُتِحْيُطْوا ا ذها عِلْمًا ِبهه هَمه  تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  ا

85. િે લોકોના જ લમના કારણે, િેમના પર 

(અઝાબની) વાિ નક્કી થઇ જશે અને િે 

લોકો કુંઇ બોલી નહીં શકે. 

وهقهعه  ْ  الْقهْوُل  وه لهمُْوا ِبمها عهلههْْیِ   َله  فهُهْم  ظه
 یهْنِطُقْونه 



 

અન-્નમ્લ 

 

724 

 

 النمل 

86. શ ું િે જોિા નથી કે અમે રાિને એટલા 
માટે બનાવી કે િે િેમાું આરામ કરી લે અને 

દદવસને અમે પ્રકાતશિ બનાવયો (જેથી િે 

કામકાજ કરી શકે), ખરેખર આમાું િે લોકો 
માટે તશખામણ છે, જેઓ ઈમાન િરાવે છે. 

هلهْم  ْوا ا هنَها یهره ا ا لْنه عه  فِْيهِ  لِیهْسكُُنْوا الَهْيله  جه
اره  لِكه  ِفْ  اَِنه   ُمْبِصًرا    وهالنَههه َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم    َله
 یَُْؤِمُنْونه 

87. જે દદવસે સરૂ ફુંકવામાું આવશે, િો બિા 
જ આકાશો અને િરિીવાળાઓ ગભરાઇ જશે, 

તસવાય જેને અલ્લાહ િઆલા બચાવી લેશે, 

બિા જ અલ્લાહ સામે અસમથગ થઇ હાજર 

થશે. 

یهْومه  وْرِ  ِف  یُْنفهُخ  وه ْن  فهفهِزعه  الَصُ   ِف   مه
وَِٰت  مَٰ ْن  الَسه مه ْن  اََِله  اَْلهْرِض  ِف  وه ٓاءه  مه   شه

   ُ تهْوهُ  وهكَُل    اّلَلَٰ ه  دَِٰخِریْنه   ا

88. િે દદવસે િમે પવગિોને જોઇ, પોિાની 
જગ્યાએ ઊભા રહલેા સમજિા હશો, પરુંત   િે 

પણ વાદળોની જેમ ઉડશે, આ અલ્લાહની 
બનાવટ છે, જેણે દરેક વસ્ત ને મજબિૂ 

બનાવી છે, જે કુંઇ િમે કરો છો, િેને િે સારી 
રીિે જાણે છે. 

ا الِْجبهاله  وهتهرهی ُبهه ةً َوهِِهه  تهْحسه اِمده  تهمُرَُ  جه
َره  اِب    مه حه ِ  ُصْنعه   الَسه تْقهنه  الَهِذْی   اّلَلَٰ ه  كَُله  ا
ء     ْ نَهه    َشه ٌۢ  اِ ِبْْی  لُْونه  ِبمها خه  تهْفعه

89. િે દદવસે જે લોકો ભલાઈ લઈને લાવશે 

િેને ઉત્તમ વળિર મળશે અને િેઓ િે 

દદવસે નીડર હશે. 

ْن  ٓاءه  مه نهةِ  جه سه ْْی   فهلهه   ِبالْحه ا    خه  وهُهْم   َمِْنهه
ع   َمِْن  ذ   فهزه ى ِ ِمُنْونه  یَهْومه  اَٰ

90. અને જે દ ટકમો લાવશે, િે ઊંિા કરી 
આગમાું ફેંકી દેવામાું આવશે, (અને કહવેામાું 
આવશે) િમને ફતિ િે જ વળિર આપવામાું 
આવશે જેને િમે કરિા રહ્યા. 

ْن وه  ٓاءه  مه یَِئهةِ  جه   ِف   ُوُجْوُهُهْم  فهُكبَهْت  ِبالَسه
ْونه  ههْل   النَهاِر    ا اََِله  ُتْجزه تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  مه
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91. (હ ેનબી કહી દો) મને િો બસ ! એ જ 

આદેશ આપવામાું આવયો છે કે હ ું આ શહરેમાું 
સાચા પાલનહારની બુંદગી કરિો રહ ું, જેને 

િેણે પતવત્ર બનાવ્ ું છે, જેની માલલકી હઠેળ 

દરેક વસ્ત  છે અને મને એ પણ આદેશ 

આપવામાું આવયો છે કે હ ું આજ્ઞાકારી લોકો 
માુંથી બની જઉં. 

نَهمها   هْن  اُِمْرُت  اِ هْعُبده  ا َبه  ا ِذهِ  ره ةِ  هَٰ   الْبهلْده
ا الَهِذْی  هه مه َره لهه   حه ء  ؗ  كَُلُ  وه ْ اُِمْرُت   َشه هْن  وه  ا
ُكْونه  ه  ْيه  الْمُْسلِمِ  ِمنه  ا

92. અને હ ું ક રઆન પઢિો રહ ું, જે સત્ય માગગ 
પર આવી જાય િે પોિાના ફાયદા માટે સત્ય 

માગગ પર આવશે અને જે ગ મરાહ થશે િો 
િમે િેમને કહી દો, કે હ ું િો ફતિ સચેિ 

કરનારાઓ માુંથી છું. 

هْن  ا تْلُوها وه ه نه    ا ی فهمهِن   الُْقْراَٰ َهمها  اْهتهدَٰ  فهاِن
مهْن   لِنهْفِسه     یهْهتهِدْی  َله  وه نَهمها   فهُقْل  ضه هنها اِ   ا
 الْمُْنِذِریْنه  ِمنه 

93. કહી દો કે દરેક પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ 

છે, િે નજીકમાું જ પોિાની એવી તનશાનીઓ 

બિાવશે, જેને િમે ઓળખી જશો અને જે કુંઇ 

િમે કરો છો િેનાથી િમારો પાલનહાર 

અજાણ નથી. 

مُْد  وهقُِل  ِ  الْحه ُْیِیُْكْم  ّلِلََٰ یَِٰته   سه   اَٰ
ا    ا  فهتهْعِرفُْونههه مه بَُكه  وه افِل   ره مَها ِبغه  عه
ن   تهْعمهلُْونه
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અલ-કસસ القصص 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િો -સીન-મીમ  ٓٓسَم  طَٰ

2. આ સ્પટટ દકિાબ (ક રઆન)ની આયિો છે.  یَُٰت  تِلْكه ِب  اَٰ  الْمُِبْيِ  الِْكتَٰ

3. અમે િમારી સમક્ષ મસૂા અને દફરઔનના 
સાચા દકસ્સાન ું વણગન કરીએ છીએ, િે લોકો 
માટે, જેઓ ઈમાન િરાવે છે. 

ْونه  ُمْوسَٰ  نَهبهاِ  ِمْن  عهلهْيكه  نهْتلُْوا فِْرعه   وه
َقِ   یَُْؤِمُنْونه  لِقهْوم   ِبالْحه

4. તન:શુંક દફરઔને િરિી પર તવદ્રોહ કયો 
હિો અને ત્યાુંના લોકોને અલગઅલગ જૂથમાું 
વહચેી દીિા હિાું અને િેમાુંથી એક જૂથ 

(બની ઇસ્રાઈલ)ને કમજોર બનાવી દીિો 
હિો, િે િેમના બાળકોને િો કિલ કરી 
નાખિો અને િેમની બાળકીઓને જીતવિ 

છોડી દેિો હિો, તન:શુંક િે (સમાજમાું) બગાડ 

કરવાવાળાઓ માુંથી હિો. 

ْونه  اَِنه  له  اَْلهْرِض  ِف  عهله  فِْرعه عه ا وهجه هْهلههه   ا
ٓاى ِفهةً  یَهْستهْضِعُف  ِشيهًعا ْ  طه بَُِح  َمِْٰنُ  یُذه

هبْنهٓاءهُهْم  یهْستهْح   ا ُهْم    وه ٓاءه نَهه    نِسه هانه  اِ  ك
 الْمُْفِسِدیْنه  ِمنه 

5. અને અમારી ઇચ્છા હિી કે જે જૂથને િેણે 
કમજોર બનાવયો હિો, િેમનાું પર અહસેાન 

કરીએ અને િેમને નાયબ બનાવીએ, િેમને 

જ (મ લ્ક અને માલ)નાું વારસદાર બનાવી 
દઈએ. 

هْن  وهنُِریُْد    ِف  اْسُتْضِعُفْوا الَهِذیْنه  عهله  نَهمَُنه  ا
لهُهْم  اَْلهْرِض  نهْجعه لهُهُم  وه هى ِمَهًة َوهنهْجعه   ا
 الْوَِٰرثِْيه  
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6. અને િેમને િે શહરેમાું મજબિૂ બનાવીએ, 

અને દફરઔન, હામાન અને િેમના લશ્કરોને 

િે બિાવીએ, જેનાથી િેઓ ડરી રહ્યા હિાું. 

نه  ْونه  وهنُِریه  اَْلهْرِض  ِف  لهُهْم  وهنُمهكَِ  فِْرعه
ْ  وهُجُنْودهُهمها وهههامَٰنه  ا ِمْٰنُ هانُْوا َمه   ك

ُرْونه   یهْحذه

7. અમે મસૂાની માિાને વહી કરી કે આ 

બાળક (મસૂાને) દૂિ પીવડાવિી રહ ેઅને 

જ્યારે િને િેના તવશે કુંઇ ભય લાગ ેિો િેને 

દદરયામાું વહાવી દેજો અને કોઈ ડર ન 

રાખજો અને તનરાશ ન થશો. અમે ખરેખર 

િેને િમારી િરફ પાછા મોકલીશ ું. અને િેને 

અમારા પયગુંબરો માુંથી બનાવીશ ું. 

یْنها   اهْوحه هْن  ُمْوسَٰ   اَُمِ  اِلَٰ   وه هْرِضِعْيِه    ا  افهاِذه   ا
اِفْ  وهَله  الْيهَمِ  ِف  فهاهلِْقْيهِ  عهلهْيهِ  ِخْفِت   تهخه
ِنْ    وهَله  نَها  تهْحزه ٓادَُْوهُ  اِ اعِلُْوهُ  اِلهْيِك  ره  ِمنه   وهجه

ِلْيه   الْمُْرسه

8. છેવટે દફરઔનનાું ઘરવાળાઓએ િે 

બાળકને ઉઠાવી લીિો કે િેમના માટે દ શ્મન 

અને લચિંિાન ું કારણ બને, અને દફરઔન અને 

હામાન અને િેમના લશ્કર અપરાિી જ હિાું. 

ه    ُل  فهالْتهقهطه ْونه  اَٰ  عهُدَوًا لهُهْم  لِيهُكْونه  فِْرعه
نًا    زه ْونه  اَِنه   وهحه  وهُجُنْودهُهمها  وهههامَٰنه  فِْرعه
هانُْوا ْيه   ك ِطـ ِ  خَٰ

9. અને દફરઔનની પત્નીએ કહ્ ું, આ બાળક 

િો મારી અને િમારી આંખોની ઠુંડક છે, િેને 

કિલ ન કરો, શક્ય છે કે આ આપણને કુંઇક 

ફાયદો પહોંચાડે અથવા િેને આપણો જ 

દીકરો બનાવી લઇએ અને િે લોકો (િેના 
પદરણામથી) અજાણ હિા. 

قهالهِت  هُت  وه ا ْونه  اْمره ُت   فِْرعه ْي   قَُره ْ  عه   َلِ
لهكه    ۬   َله   وه هْن  عهسَٰ    تهْقُتلُْوهُ   نها   ا هوْ  یَهْنفهعه   ا

ه   لهًدا َوهُهْم  نهَتهِخذه  یهْشُعُرْونه   َله  وه

10. મસૂાની માિાન ું દીલ ગભરાઇ ગ્ ું, જો 
અમે િેમના હૃદયને શાુંતિ ન આપિા િો િે 

ભેદ જાહરે કરી દેિ, આ એટલા માટે કે િે 

(અમારા વચન પર) યકીન કરિી રહ.ે 

اهْصبهحه  هادهْت  اِْن   فَِٰرغًا    ُمْوسَٰ  اَُمِ  فُؤهادُ  وه  ك
هْن  لهْو َله   ِبه   لهتُْبِدْی  بهْطنها ا ا عهلَٰ  َره  قهلِْبهه
 الْمُْؤِمِنْيه  ِمنه  لِتهُكْونه 
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11. મસૂાની માિાએ મસૂાની બહનેને કહ્ ું કે 

ત ું આ બાળકની પાછળ પાછળ જા,િે પોિાને 

બચાવી ચાલિી રહી અને બીજાને િેની 
ખબર ન પડી શકી. 

قهالهْت  ْيِه ؗ  َِلُْخِته   وه ْت   قَُصِ ْن  ِبه   فهبهُصره   عه
 یهْشُعُرْونه   َله  ُجُنب  َوهُهْم 

12. િેમના પહોંચિા પહલેા જ અમે મસૂા પર 

દૂિ પીવડાવનારીઓન ું દૂિ અવૈિ કરી દીધ ું 
હત ું, મસૂાની બહને કહવેા લાગી કે શ ું હ ું િમને 

એવ ું ઘર ન બિાવ ું, જે આ બાળકન ું ભરણ-

પોર્ણ કરે અને િેઓ િેના માટે શ ભેચ્છક 

હોય ? 

ْمنها َره اِضعه  عهلهْيهِ  وهحه   فهقهالهْت  قهْبُل  ِمْن  الْمهره
لَُُكْم  ههْل  هدُ لَٰ   ا هْهِل  عه  لهُكْم  یَهْكُفلُْونهه   بهْيت   ا
ِصُحْونه  لهه   وهُهْم   نَٰ

13. બસ ! અમે (આ પ્રમાણે) મસૂાને િેની 
માિા િરફ પાછો ફેરવયો, જેથી િેની આંખો 
ઠુંડી રહ ેઅને તનરાશ ન થાય અને જાણી લે કે 

અલ્લાહ િઆલાન ું વચન સાચ ું છે, પરુંત   
ઘણા લોકો આ વાિ જાણિા નથી. 

هُ  دهدْنَٰ ْ  اَُمِه   اِلَٰ   فهره ا تهقهَره  كه  تهْحزهنه  وهَله  عهیُْنهه
لِتهْعلهمه  هَنه  وه ِ  وهعْده  ا َق   اّلَلَٰ َِٰكَنه  حه ل   وه
ُهْم  ْكثهره ه ن  َله  ا  یهْعلهمُْونه

14. અને જ્યારે મસૂા ્ વા વસ્થામાું પહોંચી 
ગયા અને સુંપણૂગ બળવાન થઇ ગયા, અમે 

િેમને દહકમિ અને જ્ઞાન આપ્્ ું, અમે સત્કાયગ 
કરવાવાળાઓને આવી જ રીિે બદલો 
આપીએ છીએ. 

لهمَها ه   بهلهغه  وه هُشَده تهیْنَٰهُ  وهاْستهوَٰ ی ا ُحكْمًا   اَٰ
لِكه   َوهعِلْمًا     الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی وهكهذَٰ
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15. અને મસૂા (એક દદવસ) એવા સમયે 

શહરેમાું આવયા જ્યારે કે શહરેના લોકો 
બેદરકાર હિાું, ત્યાું મસૂાએ બે વયક્તિઓને 

ઝઘડિા જોયા, એક િો િેમની કોમનો વયક્તિ 

હિો અને બીજો િેમના શત્ર ઓના કોમ માુંથી 
હિો, િેની કોમવાળાઓએ િેની તવર દ્ધ, જે 

િેમના શત્ર ઓ માુંથી હિો, િેની ફદરયાદ કરી, 
િેના કારણે મસૂાએ િેને મ ક્કો માયો, જેના 
કારણે િે મતૃ્્  પામ્યો, મસૂા કહવેા લાગ્યા કે 

આ િો શેિાનન ું કાયગ છે, ખરેખર શેિાન શત્ર  
અને સ્પટટ રીિે પથભ્રટટ કરનાર છે. 

له  ْفلهة   ِحْيِ  عهلَٰ  الْمهِدیْنهةه  وهدهخه   َمِْن  غه
ا هْهِلهه ده   ا ا فهوهجه ُجلهْيِ  فِْيهه ِ ؗ   ره ا  یهْقتهِتلَٰ ذه  هَٰ
ِته   ِمْن  ا ِشْيعه ذه ههُ   عهُدَوِه     ِمْن  وههَٰ اث  فهاْستهغه

ِته   ِمْن  الَهِذْی    عهُدَوِه     ِمْن  الَهِذْی  عهله  ِشْيعه
ه   ا قهاله   عهلهْيِه ؗ   فهقهضَٰ  ُمْوسَٰ  فهوهكهزه ذه   ِمْن  هَٰ
مهِل  ِن    عه ْيطَٰ نَهه    الَشه ِبْي    َمُِضَل   عهُدَو   اِ  َمُ

16. પછી દ આ કરવા લાગ્યા કે હ ેપાલનહાર ! 

મેં પોિે મારા પર ઝલ્મ કયો છે, ત ું મને માફ 

કરી દે, અલ્લાહ િઆલાએ િેમને માફ કરી 
દીિા, િે માફ કરવાવાળો અને ઘણો દયાળુ 

છે. 

َبِ  قهاله  ْ  ره لهمُْت  اَِنِ فهره  ِلْ  فهاْغِفرْ  نهْفِسْ  ظه   فهغه
نَهه    لهه     ُفوْرُ  اِ ِحْيُم  ُهوهالْغه  الَره

17. કહવેા લાગ્યા કે હ ેમારા પાલનહાર ! 

જેવી રીિે િેં મને નેઅમિો આપી છે, િો હ ું 
ક્યારેય કોઈ પાપીની મદદ નહીં કર ું. 

َبِ  قهاله  مْته  ِبمها   ره هنْعه ه  ا َ له ْ  عه ُكْونه  فهله ه   ا
ا ِهْْیً  لَِلْمُْجِرِمْيه  ظه

18. બીજા દદવસે સવારમાું ડરિા ડરિા 
શહરેમાું દાખલ થયા, િો શ ું જોવે છે કે િે જ 

વયક્તિ, જેણે મદદ માુંગી હિી, (આજે 

બીજીવાર) િેમની પાસે ફદરયાદ લઇ આવયો 
છે, મસૂાએ જવાબ આપ્યો ત ું િો સ્પટટ 

ગ મરાહ વયક્તિ છે. 

ٓاى ًِفا الْمهِدیْنهةِ  ِف  فهاهْصبهحه  قَهُب  خه ه  فهاِذها یَهَته
ه   الَهِذی ره   یهْستهْصِرُخه     ِباَْلهْمِس  اْستهْنصه
نَهكه  ُمْوسَٰ   لهه   قهاله  وَِی   اِ ِبْي   لهغه  َمُ
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19. જ્યારે મસૂાએ ઈરાદો કયો કે િે દ શ્મન 

કોમ પર હમલો કરે િો િે કહવેા લાગ્યો મસૂા 
શ ું ત ું મને પણ મારી નાખીશ, જેવી રીિે 

ગઈકાલે િે એક વયક્તિને મારી નાખ્યો હિો? 

ત ું િો શહરેમાું અત્યાચારી બની રહવેા ઈચ્છો 
છો, ઈસ્લાહ કરવા માુંગિા નથી. 

هْن  فهلهمَها   اده  ا هره هْن  ا  ُهوهعهُدَو   ِبالَهِذْی  یَهْبِطشه  ا
ا    تُِریُْد  یَٰمُْوسَٰ   قهاله   لَهُهمه ه هْن  ا  كهمها تهْقُتلهِنْ  ا
ا قهتهلْته  ۬   نهْفًسٌۢ هْن  اََِله   ُتِریُْد  اِْن   ِباَْلهْمِس    ا
بَهاًرا تهُكْونه  ا اَْلهْرِض  ِف  جه مه هْن  ُتِریُْد  وه  ا
 الْمُْصلِِحْيه  ِمنه  تهُكْونه 

20. અને (આ દકસ્સા પછી) શહરેના દકનારેથી 
એક વયક્તિ દોડિો આવયો અને કહવેા લાગ્યો 
કે, હ ેમસૂા ! અહીંના સરદારો િને કિલ 

કરવાની ચચાગ કરી રહ્યા છે, બસ ! ત ું હમણા 
જ જિો રહ ેઅને મને િારો શ ભેચ્છક સમજ. 

ٓاءه  ا َمِْن  رهُجل   وهجه   یهْسعَٰ ؗ  الْمهِدیْنهةِ  اهقْصه
ه  اَِنه  یَٰمُْوسَٰ   قهاله    ِبكه  یهاْتهِمُرْونه  الْمهله

ْ  فهاْخُرْج  لِيهْقُتلُْوكه  النََِٰصِحْيه   ِمنه  لهكه  اَِنِ
 

21. બસ ! મસૂા ત્યાુંથી ડરિા ડરિા અને 

ભયભીિ થઈ, ત્યાુંથી નીકળી ગયા અને 

કહવેા લાગ્યા કે હ ેપાલનહાર ! મને જાલલમ 

લોકોથી બચાવી લે. 

جه  ره ا فهخه ٓاى ًِفا ِمْنهه قَهُب ؗ  خه ه َبِ  قهاله   یَهَته  ره
ِنْ  ن   الْقهْوِم  ِمنه  نهَجِ لِِمْيه  الَظَٰ

22. અને જ્યારે મદયન િરફ ગયા િો કહવેા 
લાગ્યા, આશા છે કે મારો પાલનહાર મને 

સીિા માગે લઇ જશે. 

لهمَها هه  وه ْدیهنه  تِلْقهٓاءه  تهوهَجه ْ   عهسَٰ  قهاله  مه َبِ  ره
هْن  وهٓاءه  یَهْهِدیهِنْ  ا ِبْيِل  سه  الَسه
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23. પછી જ્યારે મદયનના ક વા પાસે 

પહોંચ્યા, િો જો્ ું કે ઘણા લોકો (પોિાના 
જાનવરોને) પાણી પીવડાવી રહ્યા છે અને દૂર 

બે સ્ત્રીઓ (પોિાની બકરીઓને) અલગ લઇ 

ઊભી રહી છે, મસૂાએ િેમને પછૂ્ ું કે િમને શ ું 
મ શ્કેલી છે ? િે બને્નએ કહ્ ું કે જ્યાું સ િી આ 

ચરાવનાર પાછા ન જાય ત્યાું સ િી અમે 

પાણી પીવડાવી શકિા નથી અને અમારા 
તપિા ઘણા વદૃ્વ છે. 

لهمَها ده  وه ٓاءه  وهره ْدیهنه  مه ده  مه   َمِنه  اَُمهةً  عهلهْيهِ  وهجه
ده   یهْسُقْونه ؗ   النَهاِس  وهجه   دُْونِِهُم  ِمْن  وه

تهْيِ  ه ا ا قهاله   تهُذْودَِٰن    اْمره ْطُبُكمها    مه   خه
ا َتَٰ  نهْسِقْ  َله  قهالهته عهٓاُء    یُْصِدره  حه   الَرِ
هبُْونها ا ْيخ   وه ِبْْی   شه  كه

24. બસ ! મસૂાએ િે ઢોરોને પાણી પીવડાવી 
દીધ ું, પછી છાુંયડામાું આવી બેસી ગયા અને 

કહવેા લાગ્યા કે હ ેપાલનહાર ! ત ું જે કુંઇ પણ 

ભલાઇ મારી િરફ ઉિારે હ ું િેનો મોહિાજ છું. 

قَٰ  َلَٰ   ثَُمه  لهُهمها فهسه َلِ  اِله  تهوه َبِ  فهقهاله  الَظِ  ره
 ْ لْته  لِمها   اَِنِ هنْزه ه  ا َ ْْی   ِمْن  اِله  فهِقْْی   خه

25. એટલા માુંજ િે બને્ન સ્ત્રીઓ માુંથી એક સ્ત્રી 
િેમની િરફ શરમાઇને આવી અને કહવેા 
લાગી કે િમે અમારી બકરીઓને જે પાણી 
પીવડાવ્ ું છે, એટલા માટે અમારા તપિા 
િમને બોલાવે છે, જેથી િમને િેન ું વળિર 

આપે. જ્યારે મસૂા િેમની પાસે પહોંચ્યા અને 

િેમની સામે પોિાની સુંપણૂગ પદરક્સ્થતિન ું 
વણગન ક્ ું, િો િે કહવેા લાગ્યા હવે ડરો નહીં, 
િમે િે જાલલમ કોમથી બચી ગયા છો. 

ْتهُ  ٓاءه ىهُ  فهجه   اْسِتْحيهٓاء  ؗ  عهله  تهمَِْشْ  مهااِْحدَٰ
هِبْ  اَِنه  قهالهْت  ا اهْجره  لِيهْجِزیهكه  یهْدُعْوكه  ا  مه
قهْيته  ا     سه ه   فهلهمَها  لهنه ٓاءه  عهلهْيهِ  وهقهَصه  جه
صه    ْف  َله  قهاله   الْقهصه ْوته  تهخه   ِمنه  نهجه
لِِمْيه  الْقهْوِم   الَظَٰ

26. િે બને્ન માુંથી એકે કહ્ ું, તપિાજી ! િમે 

િેમને મજૂરી માટે રાખી લો, કારણકે જેને િમે 

મજૂરી માટે રાખશો, િેમના માુંથી સૌથી શે્રટઠ 

િે છે, જે િાકાિવાળો અને તનટઠાવાન હોય. 

ىُهمها قهالهْت  ْْیه  اَِنه   اْستهاِْجْرهُ ؗ  یَٰ اهبهِت  اِْحدَٰ  خه
ِن  ْرته  مه  اَْلهِمْيُ  الْقهوَِیُ  اْستهاْجه
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27. િે વદૃ્વ ેકહ્ ું, (મસૂા) હ ું મારી બને્ન દદકરીઓ 

માુંથી એકને િમારી સાથે લગ્ન કરાવવા 
ઇચ્છું છું, િેની (મહરે) આઠ વર્ગ સ િી મારી 
પાસે કામ કરશો, હાું િમે દસ વર્ગ પરૂા કરો 
િો િે િમારા િરફથી ઉપકાર રૂપે હશે, હ ું 
એવ ું ક્યારેય નથી ઇચ્છિો કે િમને કોઈ 

િકલીફ આપ ું, અલ્લાહ ઇચ્છશે િો િમે મને 

શ ભેચ્છક પામશો. 

ْ   قهاله  هْن  اُِریُْد  اَِنِ كه  ا ی اُنِْكحه ه  اِْحده َ  ابْنهته
تهْيِ  لَٰ   هَٰ هْن  عه ِنْ  ا ِنه  تهاُْجره همَٰ ج     ث  فهاِْن   ِحجه
تْمهمْته  ه ْشًرا ا ا    ِعْنِدكه    فهِمْن  عه مه هْن  اُِریُْد  وه  ا
هُشَقه  تهِجُدِنْ    عهلهْيكه    ا ٓاءه  اِْن  سه ُ  شه   ِمنه  اّلَلَٰ

لِِحْيه   الَصَٰ

28. મસૂાએ કહ્ ું, િો આ વાિ મારી અને 

િમારી વચ્ચે નક્કી થઇ ગઇ, હ ું િે બને્ન 

સમયગાળા માુંથી જે સમય પણ પરૂો કર ું, 
મારા પર કોઈ અતિરેક ન થાય, આપણે જે 

કુંઇ પણ કહી રહ્યા છે, િેના પર અલ્લાહ 

(સાક્ષી અને) વયવસ્થાપક છે. 

لِكه  قهاله  بهیْنهكه    بهْيِنْ  ذَٰ هیَهمها  وه لهْيِ  ا  اَْلهجه
ْيُت  ه    عُْدوهانه  فهله  قهضه َ له ُ   عه ا عهلَٰ  وهاّلَلَٰ  مه
ن  نهُقْوُل   وهِكْيل 

29. જ્યારે મસૂાએ સમયગાળો પરૂો કરી 
લીિો અને પોિાના ઘરવાળાઓને લઇને 

ચાલ્યા, િો “તરૂ” નામના (પવગિ) િરફ આગ 

જોઇ, મસૂા પોિાના ઘરવાળાઓને કહવેા 
લાગ્યા, ઊભા રહો ! મેં આગ જોઇ છે, શક્ય છે 

કે હ ું ત્યાુંથી કોઈ જાણકારી લઇને આવ ું અથવા 
આગનો કોઈ અંગારો લઇ આવ ું જેથી િમે 

િાપણ ું કરી લો. 

له  ُمْوسه  قهضَٰ  فهلهمَها اره  اَْلهجه  ِباهْهلِه    وهسه
نهسه  انِِب  ِمْن  اَٰ وْرِ  جه  َِلهْهِلهِ  قهاله   نهاًرا    الَطُ
ا ْ   اْمكُثُْو  نهْسُت  اَِنِ ْ   نهاًرا اَٰ َلِ تِْيُكْم  لَهعه ا اَٰ  َمِْنهه
َبه   هوْ  ِبخه ْذوهة   ا لَهُكْم  النَهارِ  َمِنه  جه   لهعه

لُْونه   تهْصطه

30. બસ ! મસૂા જ્યારે ત્યાું પહોંચ્યા, િો િે 

પતવત્ર િરિીના મેદાનના જમણા દકનારે વકૃ્ષ 

માુંથી પોકારવામાું આવયા કે, હ ેમસૂા ! તન:શુંક 

હ ું જ અલ્લાહ છું, સમગ્ર સષૃ્ટટનો પાલનહાર. 

ا فهلهمَها   ىهه هتَٰ اِطِئ  ِمْن  نُْوِدیه  ا   اَْلهیْمهِن  الْوهادِ  شه
ةِ  ِف  كهةِ  الُْبْقعه ه ةِ  ِمنه  الْمَُبَٰ ره جه هْن  الَشه   ا

ْ   یََٰمُْوسَٰ   هنها اَِنِ ُ  ا َبُ  اّلَلَٰ لهِمْيه   ره  الْعَٰ
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31. અને એ (પણ અવાજ) આવયો કે પોિાની 
લાકડી નાખી દો, પછી જ્યારે મસૂાએ િે 

(લાકડી ફેંકી િો િે લાકડી) એવી રીિે હરકિ 

કરી રહી હિી જેવ ું કે કોઈ સાપ હોય, મસૂા 
પીઠ ફેરવી પરિ આવયા અને પાછળ ફરીને 

પણ ન જો્ ું, (અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું) કે હ ે

મસૂા ! આગળ આવો, ડરો નહીં, ખરેખર િમે 

સુંપણૂગ રીિે સ રલક્ષિ છો. 

هْن  ا هلْ  وه اكه    ِق ا ا فهلهمَها  عهصه هه اَٰ ا تهْهتهزَُ  ره هنَههه ها   ك
ٓاَن   َلَٰ  جه لهْم  َوه ْب    ُمْدِبًرا َوه َقِ   یَٰمُْوسَٰ    یُعه
هقِْبْل  ْف  وهَله  ا نَهكه  تهخه  اَْلَِٰمِنْيه  ِمنه  اِ

32. પોિાના હાથને પોિાના કોલરમાું નાખ, 

િે કોઈ રોગ વગર ચમકિો થઇ જશે, જો કઈ 

િકલીફ હોય િો પોિાના બાજ  પોિાના 
શરીર સાથે લગાવી દો, બસ ! આ બને્ન 

મ અત્જઝા િમારા માટે િમારા પાલનહાર 

િરફથી છે, જેને િમે દફરઔન અને િેના જૂથ 

સામે પેશ કરી શકો છો, ખરેખર િે બિા 
અવજ્ઞાકારી લોકો છે. 

كه  اُْسلُْك  یِْبكه  ِفْ  یهده ٓاءه  تهْخُرْج  جه   ِمْن  بهْيضه
ْْیِ  كه  اِلهْيكه  وهاْضمُْم   ُسْوٓء  ؗ  غه نهاحه  ِمنه  جه

ْهِب  نِكه  الَره ِن  فهذَٰ بَِكه  ِمْن  بُْرههانَٰ   اِلَٰ  َره
ْونه  ۡى ِه     فِْرعه مهله نَهُهْم   وه هانُْوا اِ   قهْوًما ك
 فَِٰسِقْيه 

33. મસૂાએ કહ્ ું, પાલનહાર ! મેં િેમના એક 

વયક્તિન ું કિલ કરી દીધ ું છે, હવે મને ભય છે 

કે િે મને પણ કિલ કરી નાખશે. 

َبِ  قهاله  ْ  ره ْ  قهتهلُْت  اَِنِ اُف  نهْفًسا ِمْٰنُ   فهاهخه
هْن   یَهْقُتلُْوِن  ا

34. અને મારો ભાઇ હારૂન, િેની જબાન મારા 
કરિા વિારે સ્પટટ છે, ત ું િેને પણ મારી 
મદદ કરવા માટે મારી સાથે મોકલ કે િે મને 

સાચો માની લે, મને િો ભય છે કે િે સૌ મને 

જ ઠલાવી દેશે. 

هِخْ  ا ُرْوُن  وه ُح  هَٰ ْ  ُهوهاهفْصه انًا  ِمَنِ  فهاهْرِسلْهُ  لِسه
ِعه  ً  مه قُِنْ  ؗ  ِردْا َدِ ْ    یَُصه اُف  اَِنِ هْن  اهخه بُْوِن  ا یَُكهَذِ
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35. અલ્લાહ િઆલાએ કહ્ ું કે અમે િમારા 
ભાઇ વડે િમારા પક્ષને મજબિૂ કરી દઇશ ું 
અને િમને બને્નને એવો તવજય આપીશ ું કે 

દફરઔનના લોકો િમારા સ િી નહીં પહોંચી 
શકે, મ અત્જઝાના કારણે િમે બને્ન અમે 

િમારો પાલનહાર જ તવજયી રહશેે, 

نهُشَدُ  قهاله  كه  سه ُضده ُل  ِباهِخْيكه  عه نهْجعه   وه
ًنا لهُكمها ۬   یهِصلُْونه  فهله  ُسلْطَٰ ا ۛ ۬    اِلهْيُكمه ا  ۛ   ِباَٰیَِٰتنه
هنُْتمها ِن  ا مه كُمها وه تَهبهعه ِلُبْونه الْ ا  غَٰ

36. બસ ! પછી જ્યારે મસૂા િેમની પાસે 

અમારા આપેલા સ્પટટ મ અત્જઝા લઇને 

પહોંચ્યા િો િેઓ કહવેા લાગ્યા, આ િો ઘડી 
કાઢેલ ું જાદ  છે, અમે પોિાના પવૂગજોના 
સમયમાું ક્યારેય આવ ું નથી સાુંભળ્્ ું. 

ٓاءهُهْم   فهلهمَها ا َمُْوسَٰ  جه ا قهالُْوا بهیَِنَٰت   ِباَٰیَِٰتنه  مه
ا   ذه ًی ِسْحر   اََِله  هَٰ ا َمُْفَته مه ِمْعنها وه ا سه ذه ْ   ِبهَٰ   ِف
بهٓاى ِنها لِْيه   اَٰ  اَْلهَوه

37. મસૂાએ કહ્ ું મારો પાલનહાર િેને ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે, જે િેની પાસે સત્ય માગગ 
લઇ આવે છે અને જેના માટે આલખરિન ું 
પદરણામ (સાર ું) હોય, ખરેખર જાલલમ લોકો 
ક્યારેય સફળ નહી થાય. 

ْ   ُمْوسَٰ  وهقهاله  َبِ هعْلهُم  ره ٓاءه  ِبمهْن  ا ی جه  ِبالُْهدَٰ
مهْن  ِعْنِده   ِمْن  اِر    عهاقِبهةُ  لهه    تهُكْوُن  وه   الَده
نَهه   لِمُْونه  یُْفِلُح  َله  اِ  الَظَٰ

38. દફરઔન કહવેા લાગ્યો, હ ેદરબારીઓ ! હ ું 
િો મારા તસવાય કોઈને િમારો ઇલાહ નથી 
માનિો, સાુંભળ ! હ ેહામાન ! ત ું મારા માટે 

માટીને આગમાું ગરમ કર, પછી મારા માટે 

એક મહલે બનાવ, િો હ ું મસૂાના ઇલાહને 

જોઇ શક ું, આને હ ું જ ઠ્ઠો સમજ ું છું. 

ْوُن  وهقهاله  ا فِْرعه ُ  یَٰ اهیَُهه ا الْمهله  لهُكْم  عهلِمُْت  مه
َٰه   َمِْن  ْْیِْی    اِل امَُٰن  ِلْ  فهاهْوقِْد   غه   عهله  یَٰهه

ْيِ  ْل  الَطِ ْ  فهاْجعه ْرًحا  َلِ ْ   صه َلِ ِلعُ  لَهعه هَطه   اِلَٰ   ا
َٰهِ  ْ   ُمْوسَٰ    اِل اَِنِ هُظنَُه   وه  الْكَِٰذِبْيه   ِمنه  َله

39. દફરઔન અને િેના લશ્કરોએ ખોટી રીિે 

શહરેમાું અહુંકાર કયો અને સમજી બેઠા કે 

િેઓ અમારી પાસે પાછા ફેરવવામાું જ નહીં 
આવે. 

ه  ْْیِ  اَْلهْرِض  ِف  ُهوهوهُجُنْودُه   وهاْستهْكَبه   ِبغه
َقِ  ا الْحه نَُْو  هنَهُهْم  وهظه ُعْونه  َله  اِلهیْنها ا  یُْرجه
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40. છેવટે અમે દફરઔન અને િેના લશ્કરોને 

પકડી લીિા અને દદરયામાું ડ બાડી દીિા, હવે 

જોઇ લો કે િે જાલલમ લોકોની દશા કેવી થઇ 

? 

هُ  ْذنَٰ ُهْم  ه  وهُجُنْوده  فهاهخه   الْيهَمِ    ِف  فهنهبهْذنَٰ
هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ  لِِمْيه  عهاقِبهةُ  ك  الَظَٰ

41. અને અમે િેમને એવા નાયબ બનાવી 
દીિા કે લોકોને જહન્નમ િરફ બોલાવે અને 

કયામિના દદવસે િેમની કુંઇ મદદ કરવામાું 
નહીં આવે. 

 ْ ُ لْٰنَٰ عه هى ِمَهةً  وهجه یهْومه   النَهاِر    اِله  یَهْدُعْونه  ا   وه
مهةِ  ُرْونه   َله  الِْقيَٰ  یُْنصه

42. અને અમે આ દ તનયામાું પણ િેમની 
પાછળ પોિાની લઅનિ (દફટકાર) કરી દીિી 
અને કયામિના દદવસે પણ િેઓ ખરાબ 

ક્સ્થતિમાું હશે. 

 ْ ُ تْبهْعٰنَٰ ه ا ِذهِ  ِفْ  وه نْيها هَٰ یهْومه   لهْعنهًة    الَدُ  وه
مهةِ  ن  َمِنه  ُهْم  الِْقيَٰ  الْمهْقُبْوِحْيه

43. અને પહલેાના લોકોને નટટ કયાગ પછી, 
અમે મસૂાને એવી દકિાબ આપી, જે લોકો 
માટે પ રાવો અને સત્ય માગગ અને કૃપા બનીને 

આવી, જેથી િેઓ તશખામણ પ્રાપ્િ કરે. 

لهقهْد  تهیْنها وه ْ  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
هْهلهْكنها ٓاى ِره  اَْلُْولَٰ  الُْقُرْونه  ا  نَهاِس لِل بهصه
ْحمهةً  وهُهًدی لَهُهْم  وهره َكهُرْونه  لَهعه  یهتهذه

44. અને (હ ેપયગુંબર) િમે િે સમયે (તરૂ 

પવગિની) પશ્ર્ચચમ િરફ હાજર ન હિા, જ્યારે 

અમે મસૂાને આદેશો આપ્યા હિા, અને ન િો 
િમે (આ દકસ્સાના) ગવાહ હિા. 

ا مه انِِب  ُكْنته  وه ْرِبَِ  ِبجه یْنها   اِذْ  الْغه  اِلَٰ  قهضه
ا اَْلهْمره  ُمْوسه  مه ِهِدیْنه   ِمنه  ُكْنته  وه  الَشَٰ

45. ત્યારબાદ અમે ઘણી પેઢીઓન ું સર્જન 

ક્ ું, જેમના પર લાુંબો સમયગાળો પસાર 

થઇ ગયો અને ન િો િમે મદયનના લોકો 
માુંથી હિાું કે િેમની સામે અમારી આયિોને 

પઢિા, પરુંત   અમે જ છે, જે િમને રસલૂ 

બનાવી, િે સમયની ખબર મોકલી રહ્યા છે. 

َِٰكنَها   ل اْنها وه هنْشه له  قُُرْونًا ا اوه ُ  فهتهطه   عهلههْْیِ
ا  الُْعمُُر    مه هاِویًا ُكْنته  وه ْ    ث هْهِل  ِف ْدیهنه  ا  مه
ْ  تهْتلُْوا ا    عهلههْْیِ یَِٰتنه َِٰكنَها  اَٰ ل ُمْرِسِلْيه   ُكنَها وه
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46. અને એવી જ રીિે િમે “તરૂ” પાસે પણ 

ન હિાું, જ્યારે અમે (મસૂાને) પોકાયાગ હિા, 
પરુંત   આ િમારા પાલનહાર િરફથી એક 

કૃપા છે, (કે િેણે િમને સાચી ગેબની વાિો 
બિાવી) એટલા માટે કે િમે િે લોકોને સચેિ 

કરી દો, જેમની પાસે િમારાથી પહલેા કોઈ 

સચેિ કરનાર નથી આવયા, કદાચ કે િેઓ 

તશખામણ પ્રાપ્િ કરી લે. 

ا مه ِ  ُكْنته  وه ان وْرِ  ِب ِبجه َِٰكْن  نهادهیْنها اِذْ  الَطُ ل   وه
بَِكه  َمِْن  َرهْحمهةً  ا   قهْوًما لِتُْنِذره  َره هُىْ  َمه هتَٰ  ا
لَهُهْم   قهْبِلكه  َمِْن  نَهِذیْر   َمِْن  َكهُرْونه  لهعه یهتهذه

 

47. અને (િમને એટલા માટે પયગુંબર 

બનાવી મોકલ્યા છે ) કે ક્યાુંક એવ ું ન થાય કે 

િેમણે પોિે કરેલા કરત િોના કારણે કોઈ 

મ સીબિ પહોંચે, િો એવ ું કહવેા લાગ ેકે હ ે

અમારા પાલનહાર ! િે અમારી િરફ કોઈ 

પયગુંબર કેમ ન મોકલ્યા ? કે અમે િારી 
આયિોન ું અન સરણ કરિા અને 

ઈમાનવાળાઓ માુંથી થઇ જિા. 

لهْو َله   هْن  وه ْ  ا ُ ٌۢ  ُتِصْيُبه ْت  ِبمها َمُِصیْبهة  مه  قهَده
هیِْدیِْهْم  بَهنها فهيهُقْولُْوا ا لْته  لهْو َله   ره هْرسه  اِلهیْنها ا
ُسْوًَل  یَِٰتكه  فهنهتَهِبعه  ره نهُكْونه  اَٰ   ِمنه  وه

 الْمُْؤِمِنْيه 

48. પછી જ્યારે િેમની પાસે અમારા િરફથી 
સત્ય આવી ગ્ ું િો કહવેા લાગ્યા કે આમને 

મસૂા જેવ ું કેમ આપવામાું ન આવ્ ું ? સાર ું, િો 
શ ું મસૂા ને જે કુંઇ આપવામાું આવ્ ું હત ું િેનો 
ઇન્કાર લોકોએ નહિો કયો ? સ્પટટ કહવેામાું 
આવ્ ું હત ું કે આ બને્ન જાદ ગર છે, જે 

એકબીજાની મદદ કરનાર છે અને અમે િો 
આ બિાનો ઇન્કાર કરનારા છીએ. 

ٓاءهُهُم   فهلهمَها َقُ  جه لهْو  قهالُْوا ِعْنِدنها ِمْن  الْحه
ا   ِمثْله  اُْوِٰته  َله   لهْم   ُمْوسَٰ    اُْوِٰته  مه هوه  یهْكُفُرْوا ا
ِن   قهالُْوا  قهْبُل    ِمْن  ُمْوسَٰ  اُْوِٰته  ِبمها    ِسْحرَٰ

ا  ره هه ا تهظَٰ قهالُْو  ِفُرْونه  ِبكَُل   اِنَها وه  كَٰ
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49. િમે િેમને કહી દો કે જો િમે સાચા હોવ 

િો િમે પણ અલ્લાહ પાસેથી કોઈ એવી 
દકિાબ લઇ આવો, જે િે બને્ન કરિા વિારે 

માગગદશગન આપિી હોય, હ ું પણ િેન ું જ 

અન સરણ કરીશ. 

ِ  ِعْندِ  َمِْن  ِبِكتَٰب   فهاْتُْوا قُْل  ی اّلَلَٰ  ُهوهاهْهدَٰ
هتَهِبْعهُ  ِمْنُهمها   ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  ا  صَٰ

50. પછી જો આ લોકો િમારો કોઈ જવાબ ન 

આપે, િો િમે જાણી લો કે આ લોકો પોિાની 
મનેચ્છાઓન ું અન સરણ કરી રહ્યા છે અને 

િેના કરિા વિારે પથભ્રટટ કોણ હોઈ શકે છે, 

જેઓ અલ્લાહની દહદાયિને છોડીને પોિાની 
મનેચ્છાઓ પાછળ પડેલ છે? તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા જાલલમ લોકોને સત્ય માગગદશગન નથી 
આપિો. 

هنَهمها فهاعْلهْم  لهكه  یهْستهِجیُْبْوا لَهْم  فهاِْن    ا
ُهْم    یهتَهِبُعْونه  هْهوهٓاءه ْن   ا مه َلُ  وه   ِممَهِن  اهضه
تَهبهعه  ْْیِ  ههوَٰىهُ  ا ِ    َمِنه  ُهًدی ِبغه ه  اَِنه   اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
ن  الْقهْومه  یهْهِدی َله  لِِمْيه  الَظَٰ

51. અને અમે સિિ લોકો માટે (નસીહિની) 
વાિો ઉિારિા રહ્યા, જેથી િેઓ તશખામણ 

પ્રાપ્િ કરે. 

لهقهْد  لْنها وه لَهُهْم   ْوله الْقه  لهُهُم  وهَصه  لهعه
َكهُرْونه    یهتهذه

52. જેમને અમે આ પહલેા દકિાબ (િૌરાિ) 

આપી હિી, િે લોકો જ આ (ક રઆન) પર 

પણ ઈમાન િરાવે છે. 

هلَهِذیْنه  ُ  ا ُ تهْيٰنَٰ  ِبه   ُهْم  قهْبلِه   ِمْن  الِْكتَٰبه  اَٰ
 یُْؤِمُنْونه 

53. અને જ્યારે િેની આયિો િેમની સમક્ષ 

પઢવામાું આવે છે િો િેઓ કહી દે છે, અમે 

આના પર ઈમાન લાવયા, ખરેખર આ સાચી 
દકિાબ છે, જે અમારા પાલનહાર િરફથી 
આવી છે, અમે િો પહલેાથી જ આ દકિાબને 

માનિા હિા. 

اِذها ْ   یُْتلَٰ  وه ا عهلههْْیِ نَها قهالُْو  مه نَههُ  ِبه    اَٰ َقُ  اِ  الْحه
بَِنها   ِمْن    ُمْسلِِمْيه  قهْبلِه   ِمْن  ُكنَها اِنَها َره
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54. આવા લોકોને જ િેમનો સવાબ બમણ ું 
વળિર આપવામાું આવશે, િે િીરજના 
બદલામાું, જે િેમણે બિાવી છે, િેઓ 

બ રાઈનો જવાબ ભલાઈથી આપે છે અને જ 

કઈ અમે િેમને આપી રાખ્્ ું છે, િેમાુંથી 
(અલ્લાહના માગગમાું) ખચગ કરે છે, 

َٰٓى ِكه  ُهْم  یُْؤتهْونه  اُول تهْيِ  اهْجره َره ْواصه  ِبمها َمه ُ  َبه
ُءْونه  یهْدره نهةِ  وه سه یَِئهةه  ِبالْحه ِممَها الَسه   وه
 ْ ُ زهقْٰنَٰ  یُْنِفُقْونه  ره

55. અને જ્યારે નકામી વાિ સાુંભળે છે, િો 
િેનાથી અળગા રહ ેછે અને કહી દે છે કે 

અમારા કાયો અમારા માટે અને િમારા માટે 

િમારા કાયો . િમારા પર સલામિી થાય, 

અમે જાદહલ લોકો સાથે (િકરાર) કરવા નથી 
ઇચ્છિા. 

اِذها ِمُعوا  وه ُضْوا سه ْنهُ  اللَهْغوهاهْعره  لهنها    وهقهالُْوا عه
هْعمهالُنها لهُكْم  ا هْعمهالُُكْم ؗ  وه َٰم    ا ل   عهلهْيُكْم ؗ  سه

ِهِلْيه  نهْبتهِغ  َله   الْجَٰ

56. (હ ેપયગુંબર) િમે જેને ઇચ્છો દહદાયિ 

પર નથી લાવી શતિા, પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલા જ જેને ઇચ્છે, દહદાયિ પર લાવે છે. 

દહદાયિવાળાઓને િે ખબૂ સારી રીિે જાણે 
છે. 

نَهكه  ْن  تهْهِدْی  َله  اِ َِٰكَنه  اهْحبهْبته  مه ل ه  وه   اّلَلَٰ
ْن  یهْهِدْی  ٓاُء    مه هعْلهُم   یَهشه ِبالْمُْهتهِدیْنه  وهُهوها

 

57. કાદફર લોકો કહ ેછે કે જો અમે િમારી 
સાથે મળી સત્ય માગગન ું અન સરણ કરવા 
લાગીએ િો અમને અમારા શહરે માુંથી કાઢી 
મકૂવામાું આવશે, શ ું અમે િેમને શાુંિ અને 

પતવત્ર શહરેમાું જગ્યા નથી આપી? જ્યાું દરેક 

પ્રકારના ફળો મળી આવે છે, જે અમારી પાસે 

રોજી માટે છે, પરુંત   િેમના માુંથી ઘણા લોકો 
કુંઇ જાણિા નથી. 

قهالُْو ا ی ِع نَهتَهبِ  اِْن  وه ْف  مهعهكه  الُْهدَٰ َطه   نُتهخه
ا    ِمْن  هْرِضنه لهْم   ا هوه ْن  ا ًما لَهُهْم  نُمهكَِ ره ِمًنا حه  اَٰ
ُت  اِلهْيهِ  یَُْجبَٰ   همهرَٰ ء   كَُلِ  ث ْ ْزقًا َشه   لَهُدنَها َمِْن  َرِ
َِٰكَنه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه  یهْعلهمُْونه  َله  ا
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58. અને અમે ઘણી િે વસ્િીઓ નટટ કરી 
દીિી, જેઓ પોિાના મોજશોખ પર ઇિરાવા 
લાગી હિી, આ છે િેમની રહવેાની જગ્યાઓ, 

િેમના પછી થોડાક જ ઘર એવા છે, જે 

આબાદ થયા, અને અમે જ દરેક વસ્ત ના 
વારસદાર છે. 

ْم  هْهلهْكنها وهكه ْت  قهْریهة    ِمْن  ا ا    بهِطره تههه ِعْيشه   مه
ْ  فهِتلْكه  ِكُٰنُ ْ  ُتْسكهْن  لهْم  مهسَٰ  بهْعِدِهْم  َمِنٌۢ
 الْوَِٰرثِْيه  نهْحُن  وهُكنَها  قهِلْيًل    اََِله 

59. િમારો પાલનહાર કોઈ વસ્િીને ત્યાું સ િી 
નટટ નથી કરિો, જ્યાું સ િી કે િેમની કોઈ 

મોટી વસ્િીમાું પોિાનો પયગુંબર ન મોકલે, 
જે િેમને અમારી આયિો પઢીને સુંભળાવે 

અને અમે એવી વસ્િીઓને નટટ કરીએ છીએ 

જેના રહવેાસીઓ જાલલમ હોય. 

ا مه هانه  وه بَُكه  ك ی ُمْهِلكه  ره َتَٰ  الُْقرَٰ  یهْبعهثه  حه
  ْ ا ِف ُسْوًَل  اَُمِهه ْ  یَهْتلُْوا ره یَِٰتنها    عهلههْْیِ ا  اَٰ مه  وه
ی ُمْهلِِك  ُكنَها ا اََِله  الُْقرَٰ  هْهلُهه ا لِمُْونه   وه  ظَٰ

60. અને િમને જે કુંઇ આપવામાું આવ્ ું છે, 

િે ફતિ દ તનયાના જીવનનો સામાન અને 

િેનો શણગાર છે, હાું અલ્લાહ પાસે જે કુંઇ છે, 

િે ખબૂ જ ઉત્તમ અને હુંમેશા રહવેાવાળુ છે, શ ું 
િમે સમજિા નથી? 

ا   مه ء   َمِْن  اُْوتِیُْتْم  وه ْ وةِ  فهمهتهاعُ  َشه يَٰ  الْحه
نْيها ا    الَدُ ا  وهِزیْنهُتهه مه ِ  ِعْنده  وه ْْی   اّلَلَٰ خه
هبْقَٰ    هفهله   َوها ن  ا  تهْعِقلُْونه

61. શ ું િે વયક્તિ, જેને અમે સાચ ું વચન 

આપ્્ ું છે, જે થઇને જ રહશેે, િે એવા વયક્તિ 

જેવો થઇ શકે છે ? જેને અમે દ તનયાના 
જીવનને થોડોક ફાયદો અમસ્િા જ આપી 
દીિો, છેવટે િે કયામિના દદવસે પકડીને 

હાજર કરવામાું આવશે. 

هفهمهْن  هُ  ا ًنا وهعًْدا َوهعهْدنَٰ سه قِْيهِ  حه  فهُهوهَله
َتهْعنَٰهُ  كهمهْن  تهاعه  َمه وةِ  مه يَٰ نْيها الْحه   ثَُمه  الَدُ
یهْومه  مهةِ  ُهوه ِریْنه  ِمنه  الِْقيَٰ  الْمُْحضه

62. અને જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા િેમને 

પોકારીને પછૂશે કે િમે જે લોકોને મારા 
ભાગીદાર ઠેરવિા હિાું, િેઓ ક્યાું છે ? 

یهْومه  هیْنه  فهيهُقْوُل  یُنهاِدیِْهْم  وه هٓاِءیه  ا ك  ُشره
 تهْزُعمُْونه  ُكنُْتْم  الَهِذیْنه 
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63. જેમના માટે અઝાબની વાિ સાલબિ થઇ 

ગઇ િેઓ જવાબ આપશે કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! અમે િે લોકોને િેવી જ રીિે 

ભટકાવયા જેવી રીિે અમે ભટકાવવામાું 
આવયા હિાું, અમે િારી સામે િેમનાથી 
અળગા છે, આ લોકો અમારી બુંદગી ન હિા 
કરિા. 

َقه  الَهِذیْنه  قهاله  ُ  حه بَهنها الْقهْوُل  عهلههْْیِ   ره
ءِ  ا    الَهِذیْنه  هَٰ ُؤاَله یْنه هْغوه ْ   ا ُ یْٰنَٰ هْغوه   كهمها ا
ا    یْنه وه ْنها    غه ا َه ا  اِلهْيكه ؗ  تهَبه ا مه هانُْو  َهانها ك   اِی

 یهْعُبُدْونه 

64. અને િે અન યાયીઓને કહવેામાું આવશે 

કે હવે પોિાના ભાગીદારોને (મદદ માટે) 

પોકારો, િેઓ પોકારશે, પરુંત   િેઓ જવાબ 

પણ નહીં આપે અને સૌ અઝાબને જોઇ લેશે. 

કાશ આ લોકો સત્ય માગગ પર હોિ. 

هٓاءهُكْم  ادُْعْوا  وهقِْيله  ك ْوُهْم  ُشره عه  فهلهْم  فهده
هُوا لهُهْم  یهْستهِجیُْبْوا ا ابه    وهره ذه هنَهُهْم  لهوْ   الْعه  ا

هانُْوا  یهْهتهُدْونه  ك

65. િે દદવસે િેમને પોકારી પછૂશે કે િમે 

પયગુંબરોને શ ું જવાબ આપ્યો ? 

یهْومه  ا ذها   فهيهُقْوُل  یُنهاِدیِْهْم  وه ْبُتُم  مه هجه  ا
ِلْيه   الْمُْرسه

66. ત્યારે િે દદવસે, િેમના દરેક પ રાવા 
વયથગ થઇ જશે અને એકબીજાને સવાલ પણ 

નહીં કરી શકે. 

ِميهْت  ُ  فهعه ذ   اَْلهنٌْۢبهٓاءُ  عهلههْْیِ ى ِ  َله   فهُهْم  یهْومه
لُْونه  ٓاءه  یهتهسه

67. હાું, જે વયક્તિ િૌબા કરી લે, ઈમાન લઇ 

આવે અને સત્કાયગ કરે, િે જ સફળ થશે. 

ا ْن  فهاهَمه مهنه  تهابه  مه اَٰ ِمله  وه الًِحا وهعه  فهعهسَٰ   صه
هْن   الْمُْفلِِحْيه  ِمنه  یَهُكْونه  ا

68. અને િમારો પાલનહાર જે ઇચ્છે છે, િેન ું 
સર્જન કરે છે અને જેને ઇચ્છે છે, (પોિાના 
કામ માટે) પસુંદ કરી લે છે, િેમાુંથી કોઈને 

કુંઇ પણ અતિકાર નથી, અલ્લાહ માટે જ 

પતવત્રિા છે, િે પતવત્ર છે, િે દરેક વસ્ત થી, 
જેને લોકો ભાગીદાર ઠેરવે છે. 

بَُكه  ا ْخلُُق یه  وهره ٓاءُ  مه اُر    یهشه یهْخته ا  وه هانه  مه  ك
ةُ    لهُهُم  ه نه   الِْخْیه ِ  ُسْبحَٰ لَٰ  اّلَلَٰ مَها وهتهعَٰ   عه

 یُْشِرُكْونه 
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69. િેમના હૃદયો જે કુંઇ છપાવે છે અને જે 

કુંઇ જાહરે કરે છે, િમારો પાલનહાર બધ ું જ 

જાણે છે. 

بَُكه  ا یهْعلهُم  وهره ا ُصُدْوُرُهْم  ُتِكَنُ  مه مه  وه
 یُْعِلُنْونه 

70. િે જ અલ્લાહ છે, િેના તસવાય કોઈ 

બુંદગીને લાયક નથી, િેના માટે જ પ્રશુંસા 
છે, આ દ તનયામાું પણ અને આલખરિમાું પણ, 

આદેશ િેનો જ છે અને િેની જ િરફ િમે સૌ 
પાછા ફેરવવામાું આવશો. 

 ُ َٰهه  َله   وهُهوهاّلَلَٰ مُْد  لههُ  ُهوه   اََِله  اِل  اَْلُْولَٰ  ِف  الْحه
ةِ ؗ  لههُ   وهاَْلَِٰخره اِلهْيهِ  الُْحكُْم  وه ُعْونه  وه ُتْرجه

 

71. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને પછૂો કે જ ઓ 

િો ખરા, અલ્લાહ િઆલા િમારા પર રાતત્રને 

કયામિ સ િી નક્કી કરી દે િો અલ્લાહ 

તસવાય કોણ ઇલાહ છે, જે િમારી પાસે 

દદવસનો પ્રકાશ લાવે ? શ ું િમે સાુંભળિા 
નથી ? 

ءهیُْتْم  قُْل  هره له  اِْن  ا عه ُ  جه  الَهْيله  عهلهْيُكُم   اّلَلَٰ
ًدا ْرمه مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  سه ْن  الِْقيَٰ َٰه   مه ْْیُ  اِل ِ  غه  اّلَلَٰ
هفهله   ِبِضيهٓاء     یهاْتِْيُكْم   تهْسمهُعْونه  ا

72. (અથવા) િમને પછૂો કે એ પણ જણાવો, 
કે જો અલ્લાહ િઆલા િમારા પર હુંમેશા 
માટે કયામિ સ િી દદવસ જ રાખે િો પણ 

અલ્લાહ તસવાય કોઈ ઇલાહ છે જે િમારી 
પાસે રાિ લઇ આવે ? જેમાું િમે આરામ કરો, 
શ ું િમે જોિા નથી ? 

ءهیُْتْم  قُْل  هره له  اِْن  ا عه ُ  جه اره  عهلهْيُكُم   اّلَلَٰ   النَههه
ًدا ْرمه مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  سه ْن  الِْقيَٰ َٰه   مه ْْیُ  اِل ِ  غه  اّلَلَٰ
هفهله   فِْيِه    تهْسكُُنْونه  ِبلهْيل   یهاْتِْيُكْم   ا
 ُتْبِصُرْونه 

73. િેણે જ િમારા માટે પોિાની કૃપા દ્વારા 
દદવસ-રાિ નક્કી કરી દીિા છે, કે િમે 

રાિના સમયે આરામ કરો અને દદવસમાું 
િેની રોજી શોિો. કદાચ િમે િેનો આભાર 

વયકિ કરનારા બની જાઓ. 

ِمْن  عه  َرهْحمهِته   وه اره  الَهْيله  لهُكُم  له جه  وهالنَههه
لِتهْبتهُغْوا فِْيهِ  لِتهْسكُُنْوا   فهْضلِه   ِمْن  وه
لَهُكْم  لهعه  تهْشكُُرْونه  وه
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74. અને જે દદવસે અલ્લાહ િેમને પોકારી 
પ છશે કે જેમને િમે મારી સાથે ભાગીદાર 

ઠેરાવિા હિા, િેઓ ક્યાું છે ? 

یهْومه  هیْنه  فهيهُقْوُل  یُنهاِدیِْهْم  وه هٓاِءیه  ا ك  ُشره
 تهْزُعمُْونه  ُكنُْتْم  الَهِذیْنه 

75. અને અમે દરેક કોમ માુંથી એક સાક્ષી 
આપનાર અલગ કરી દઇશ ું, પછી િેને કહીશ ું 
કે પોિાના પ રાવા રજ  કરો, બસ ! િે સમયે 

જાણી લેશે કે અલ્લાહ િઆલાની જ વાિ 

સાચી હિી અને જે કુંઇ િે લોકો જૂઠાણ ું 
બાુંિિા હિાું િેમને કઇ યાદ નદહ આવે. 

ْعنها نهزه ِهْيًدا اَُمهة   كَُلِ  ِمْن  وه   ههاتُْوا فهُقلْنها شه
ا بُْرههانهُكْم  لِمُْو  هَنه  فهعه َقه  ا ِ  الْحه َله  ّلِلََٰ  وهضه
 ْ ا عهْٰنُ هانُْوا َمه ن  ك ْونه ُ  یهْفَته

76. કારૂન મસૂાની કોમ માુંથી હિો, પછી િે 

પોિાની કોમથી અલગ થઇ ગયો (અને 

દ શ્મનો સાથે મળી ગયો), અમે િેને (એટલા) 
ખજાના આપી રાખ્યા હિાું કે કેટલાય 

શક્તિશાળી લોકો મ શ્કેલીથી િે (ખજાનાની) 
ચાવીઓ ઉઠાવિા હિાું,એક વાર િેની કોમના 
લોકોએ િેને કહ્ ું, કે ઇિરાઇ ન જા, અલ્લાહ 

િઆલા ઇિરાઇ જનારાઓને પસુંદ નથી 
કરિો. 

هانه  قهاُرْونه  اَِنه    فهبهغَٰ  ُمْوسَٰ  قهْوِم  ِمْن  ك
 ْ تهیْنَٰهُ  عهلههْْیِ اَٰ ا   الُْكُنوْزِ  ِمنه  وه  اَِنه  مه
ه   فهاتِحه ُ  مه ا  اِذْ   الُْقَوهةِ    اُوِل  ِبالُْعْصبهةِ  لهتهُنْوٓ

ْح  َله  قهْوُمه   لهه   قهاله  ه  اَِنه  تهْفره  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ
 الْفهِرِحْيه 

77. અને જે કુંઇ િને અલ્લાહ િઆલાએ 

આપી રાખ્્ ું છે, િેના દ્વારા આલખરિના ઘર 

માટે િૈયારી કર અને પોિાના દ તનયાના 
ભાગને પણ ભલૂી ન જા અને જેવી રીિે 

અલ્લાહ િઆલાએ િારા પર ઉપકાર કયો છે, 

ત ું પણ લોકો પર ઉપકાર કર અને શહરેમાું 
તવદ્રોહ ન ફેલાવ, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
તવદ્રોહીઓને પસુંદ નથી કરિો. 

ابْتهِغ  ىكه  فِْيمها   وه تَٰ ُ  اَٰ اره  اّلَلَٰ ةه  الَده  وهَله  اَْلَِٰخره
نْيها ِمنه  نهِصیْبهكه  تهنْسه  اهْحِسْن  الَدُ  كهمها   وه
نه  ُ  اهْحسه اده  تهْبِغ  وهَله  اِلهْيكه  اّلَلَٰ   ِف  الْفهسه
ه  اَِنه   اَْلهْرِض     الْمُْفِسِدیْنه  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ
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78. કારૂને કહ્ ું કે આ બધ ું મને મારી પોિાની 
બ દ્ધદ્ધના કારણે આપવામાું આવ્ ું છે, શ ું િેને 

અત્યાર સ િી ખબર નથી કે અલ્લાહ 

િઆલાએ આ પહલેા ઘણી વસ્િીના લોકોને 

નટટ કરી દીિા, જેઓ આના કરિા વિારે 

શક્તિશાળી અને ઘણા િનવાન હિાું અને 

આવા સમયે અપરાિીઓ સાથે િેમના 
અપરાિ તવશે પછૂિાછ કરવામાું નથી 
આવિી. 

نَهمها   قهاله  لهْم   ِعْنِدْی    عِلْم   عهلَٰ  اُْوتِیُْته   اِ هوه  ا
هَنه  یهْعلهْم  ه  ا هْهلهكه  قهْد  اّلَلَٰ   ِمنه  قهْبلِه   ِمْن  ا

ْن  الُْقُرْوِن  َدُ  مه ْكثهرُ  ِمْنهُ  ُهوهاهشه ه   قَُوهةً َوها
مًْعا    ْن  یُْسـ هُل  وهَله   جه   ذُنُْوِبِهُم  عه

 الْمُْجِرُمْونه 

79. (એક દદવસે) કારૂન સુંપણૂગ શણગાર સાથે 

પોિાની કોમ સામે નીકળ્યો, િો દ તનયાના 
જીવનને પસુંદ કરનારા લોકો કહવેા લાગ્યા, 
કાશ ! અમને પણ આવી જ રીિે મળ્્ ું હોિ, 

જેવ ું કે કારૂન પાસે છે, આ િો ઘણો જ 

નસીબવાળો છે. 

جه  ره  الَهِذیْنه  قهاله   ِزیْنهِته     ِفْ  قهْوِمه   عهلَٰ  فهخه
وةه  یُِریُْدْونه  يَٰ نْيها الْحه  ِمثْله  الهنه  یَٰلهْيته  الَدُ

ا   نَهه    قهاُرْوُن    اُْوِٰته  مه َظ   لهُذوْ  اِ ِظْيم    حه  عه

80. જ્ઞાની લોકો િેમને સમજાવવા લાગ્યા, કે 

અફસોસ ! ઉત્તમ વસ્ત  િે છે, જે બદલાના રૂપ ે

િેમને મળશે, જે અલ્લાહ પર ઈમાન લાવે 

અને સત્કાયગ કરે, અને િેમને જ મળે છે, જેઓ 

સબરથી કામ લ ેછે. 

یْلهُكْم  الِْعلْمه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وهقهاله  هوهاُب  وه  ث
 ِ ْْی   اّلَلَٰ مهنه  لَِمهْن  خه ِمله   اَٰ الًِحا    وهعه   وهَله   صه

ا   ىهه ْونه  اََِله  یُلهَقَٰ َِبُ  الَصَٰ

81. (છેવટે) અમે કારૂન અને િેના મહલે સાથે 

િરિીમાું િસાવી દીિો અને અલ્લાહ તસવાય 

કોઈ જૂથ િેની મદદ કરવા માટે િૈયાર ન 

થ્ ું, ન િે પોિાને બચાવી શક્યો. 

ْفنها سه اِرهِ  ِبه   فهخه ِبده هانه  فهمها اَْلهْرضه  وه  لهه   ك
ِ    دُْوِن  ِمْن  یَهْنُصُرْونهه   فِئهة   ِمْن  ا  اّلَلَٰ مه   وه
هانه   الْمُنْتهِصِریْنه  ِمنه  ك
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82. અને જે લોકો ગઇકાલે િેના હોદ્દા સ િી 
પહોંચવાની ઇચ્છા િરાવિા હિાું, િે આજે 

કહવેા લાગ્યા કે શ ું િમે નથી જોિા કે અલ્લાહ 

િઆલા જ પોિાના બુંદાઓ માુંથી જેના માટે 

ઇચ્છે રોજી તવશાળ કરી દે છે અને જેની ઈચ્છે 

િેની િુંગ પણ ? જો અલ્લાહ િઆલા 
આપણા પર કૃપા ન કરિો િો આપણને પણ 

િસાવી દેિો. ખરેખર વાિ એવી છે કે કાદફર 

લોકો સફળ થઇ શકિા નથી. 

اهْصبهحه  كهانهه   تهمهنَهْوا الَهِذیْنه  وه   ِباَْلهْمِس  مه
هَنه  یهُقْولُْونه  یْكها ه  وه   لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط  اّلَلَٰ
ٓاءُ  یهْقِدُر     ِعبهاِده   ِمْن  یَهشه هْن  لهْو َله    وه َنه  ا  َمه
 ُ فه  عهلهیْنها اّلَلَٰ ا    لهخهسه هنَهه    ِبنه یْكها  یُْفِلُح  َله  وه

ن   الْكَِٰفُرْونه

83. આલખરિન ું ઘર અમે િેમના માટે 

બનાવ્ ું છે, જેઓ િરિી પર ઘમુંડ નથી 
કરિા, ન તવદ્રોહ ઇચ્છે છે, (અને ઉત્તમ 

પદરણામ) િો ડરવાવાળાઓ માટે શે્રટઠ 

પદરણામ છે. 

ارُ  تِلْكه  ةُ  الَده ا اَْلَِٰخره لُهه   َله  لِلَهِذیْنه  نهْجعه
ادًا    وهَله  اَْلهْرِض  ِف  عُلَُوًا یُِریُْدْونه   فهسه

الْ اقِبهةُ وه  لِلْمَُتهِقْيه  عه

84. જે વયક્તિ નેકીઓ લઈને આવશે, િેને 

િેન ું વળિર શે્રટઠ આપવામાું આવશે, અને જે 

દ ટકમગ લઇને આવશે િો આવા દ ટકમીઓને 

િેમના કાયોનો બદલો િે જ આપવામાું 
આવશે, જે િેઓ કરિા હિાું. 

ْن  ٓاءه  مه نهةِ  جه سه ْْی   فهلهه   ِبالْحه ا    خه ْن وه   َمِْنهه   مه
ٓاءه  یَِئهةِ  جه ِملُوا الَهِذیْنه  یُْجزهی فهله  ِبالَسه  عه

اَِٰت  َيِ ا اََِله  الَسه هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك

85. (હ ેનબી) જે અલ્લાહએ િમારા પર 

ક રઆન ઉિા્ ું છે,, િે િમને ફરીવાર પ્રથમ 

જગ્યાએ લાવશે, જે િમારી પસુંદની જગ્યા 
છે, કહી દો ! કે મારો પાલનહાર િેને પણ ખબૂ 

સારી રીિે જાણે છે, જે સત્ય માગગ પર છે અને 

િે પણ, જે સ્પટટ રીિે ગ મરાહ છે. 

ٓادَُكه  الُْقْراَٰنه  عهلهْيكه  فهرهضه  الَهِذْی  اَِنه    لهره
اد     اِلَٰ  عه ْ   قُْل   مه َبِ هعْلهُم  َره ْن  ا ٓاءه  مه ی جه   ِبالُْهدَٰ

ْن  مه َٰل   ُهوهِفْ  وه ل  َمُِبْي   ضه
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86. િમને ક્યારેય અન માન ન હત ું કે આ 

દકિાબ િમારા પર ઉિારવામાું આવશે, પરુંત   
આ િમારા પાલનહારની કૃપાથી ઉિારવામાું 
આવ્ ું, હવે િમે ક્યારેય કાદફરોની મદદ ન 

કરશો. 

ا مه ا ُكْنته  وه هْن  تهْرُجْو  ُب  اِلهْيكه  یَُلْقَٰ   ا  الِْكتَٰ
ْحمهةً  اََِله  بَِكه  َمِْن  ره ا  تهُكْونهَنه  فهله  َره ِهْْیً   ظه

 ؗ  لَِلْكَِٰفِریْنه

87. ધ્યાન રાખો કે આ કાદફરો િમને અલ્લાહ 

િઆલાની આયિો પર અમલ અને પ્રચાર 

કરવાથી ન રોકે, િમે પોિાના પાલનહાર 

િરફ બોલાવિા રહો અને તશકગ  કરવાવાળાઓ 

માુંથી ન થઇ જાવ. 

نَهكه  وهَله  ْن  یهُصَدُ یَِٰت  عه ِ  اَٰ ُنِْزلهْت  اِذْ  بهْعده  اّلَلَٰ  ا
بَِكه  اِلَٰ  وهادْعُ  اِلهْيكه    ِمنه  تهُكْونهَنه  وهَله  ره

 الْمُْشِرِكْيه  

88. અલ્લાહ િઆલા સાથે બીજા કોઈ 

ઇલાહને ન પોકારો, અલ્લાહ તસવાય કોઈ 

ઇલાહ નથી, િેની ઝાિ તસવાય દરેક વસ્ત  
નટટ થનારી છે, િેનો જ આદેશ ચાલ ેછે અને 

િમે િેની જ િરફ પાછા ફેરવવામાું આવશો. 

ِ  مهعه  ْدعُ ته  وهَله  ًَٰها اّلَلَٰ ره    اِل َٰهه  َله    اَٰخه   ُهوه  اََِله  اِل
ء   كَُلُ  ْ ه     اََِله  ههالِك   َشه   الُْحكُْم  لههُ   وهْجهه

اِلهْيهِ  ن  وه ُعْونه  ُتْرجه
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અલ-અન્કબૂિ العنكبوت 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-મીમ ્  آلَمٓ  

2. શ ું લોકોએ અન માન કરી રાખ્્ ું છે કે 

િેમના ફતિ આ દાવા પર, કે અમે ઈમાન 

લાવયા છે, અમે િેમની કસોટી કયાગ વગર જ 

છોડી દઇશ ું? 

ِسبه  هْن  النَهاُس  اهحه ا ا ُكْو  هْن  یََُْته ا ا نَها یَهُقْولُْو  مه  اَٰ
 یُْفتهُنْونه  َله  وهُهْم 

3. િેમનાથી પહલેાના લોકોને પણ અમે 

કસોટી કરી, ખરેખર અલ્લાહ િઆલા સાચા 
લોકોને પણ જાણી લેશે અને િેમને પણ, જે 

લોકો જ ઠ્ઠા છે. 

لهقهْد    فهلهيهْعلهمهَنه  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  فهتهنَها وه
 ُ قُ  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ ده لهيهْعلهمهَنه  ْواصه الْكَِٰذِبْيه   وه

 

4. શ ું જે લોકો દ ટકમો કરી રહ્યા છે, િેમણે 
એવ ું સમજી રાખ્્ ું છે કે િેઓ અમારા કરિા 
આગળ વિી જશે. િેઓ અત્યુંિ ખરાબ 

ફેંસલો કરી રહ્યા છે. 

هْم  ِسبه  ا اَِٰت  یهْعمهلُْونه  الَهِذیْنه  حه َيِ هْن  الَسه  ا
ٓاءه   یَهْسِبُقْونها    ا سه  یهْحكُمُْونه   مه

5. જેને અલ્લાહ સાથે મ લાકાિ કરવાની 
આશા હોય, બસ ! અલ્લાહ િઆલાએ નક્કી 
કરેલ સમય જરૂર આવશે, િે બધ ું જ 

સાુંભળવાવાળો અને બધ ું જ જાણવાવાળો છે. 

ْن  هانه  مه ِ  لِقهٓاءه  یهْرُجْوا ك له  فهاَِنه  اّلَلَٰ ِ  اهجه  اّلَلَٰ
َٰت     ِمْيعُ   َله ِلْيُم  وهُهوهالَسه  الْعه

6. અને જે વયક્તિ ત્જહાદ કરશે િો િે પોિાના 
જ ફાયદા માટે ત્જહાદ કરી રહ્યો છે, અલ્લાહ 

િઆલા સમગ્ર સષૃ્ટટથી બેતનયાઝ છે. 

ْن  مه اههده  وه َهمها جه اِهُد  فهاِن  اَِنه   لِنهْفِسه     یُجه
ه  ِنَ   اّلَلَٰ ِن  لهغه لهِمْيه  عه  الْعَٰ
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7. અને જે લોકો ઈમાન લાવયા અને િે 

લોકોએ સત્કાયગ કરિા રહ્યા, અમે િેમના દરેક 

પાપોને િેમનાથી દૂર કરી દઇશ ું અને િેમને 

િેમના સત્કાયોનો શે્રટઠ બદલો આપીશ ું. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
َنه  ره ْ  لهُنكهَفِ اَٰتِِهْم   عهْٰنُ َيِ ْ  سه ُ لهنهْجِزیهَٰنه  وه
نه  هانُْوا الَهِذْی  اهْحسه  یهْعمهلُْونه  ك

8. અમે દરેક માનવીને પોિાના માિાતપિા 
સાથે સદવિગન કરવાનો આદેશ આપ્યો, હાું ! 
જો િેઓ અલ્લાહ સાથે કોઈને ભાગીદાર 

ઠેરવવાનો આદેશ આપે, જેન ું િમને જ્ઞાન 

નથી, િો િેમન ું કહ્ ું ન માનો. િમારે સૌએ 

મારી િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે, પછી હ ું િે 

દરેક વસ્ત ની જાણ આપીશ જે િમે કરિા 
હિાું. 

یْنها وهَصه انه  وه یْهِ  اَْلِنْسه اِْن   ُحْسًنا    ِبوهالِده  وه
كه  اههدَٰ ا ِبْ  لُِتْشِركه  جه  عِلْم   ِبه   لهكه   لهیْسه  مه

ه   ُتِطْعُهمها    فهله  َ ْرِجُعكُْم  اِله ُئكُْم  مه  ِبمها فهاُنهَبِ
 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

9. અને જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો 
કયાગ, િેમને હ ું મારા સદાચારી બુંદાઓમાું કરી 
દઇશ. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
 ْ ُ لِِحْيه  ِف  لهُنْدِخلهَٰنه  الَصَٰ

10. અને કેટલાક લોકો એવા પણ છે કે, જે 

જબાનથી કહ ેછે કે અમે અલ્લાહ પર ઈમાન 

લાવયા છે, પરુંત   જ્યારે િેને અલ્લાહના 
માગગમાું કોઈ પરેશાની આવી પહોંચે છે િો 
લોકોની આ િકલીફને અલ્લાહ િઆલાનો 
અઝાબ સમજી લ ેછે, (અને કાદફરો સાથે મળી 
જાય છે) હાું જો અલ્લાહની મદદ આવી જાય 

િો પોકારે છે કે અમે િો (દદલથી) િમારા જ 

તમત્રો છે. શ ું દ તનયાવાળાઓના હૃદયમાું જે 

કુંઇ છે, િેને અલ્લાહ િઆલા જાણિો નથી ? 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه نَها یَهُقْوُل  مه مه ِ  اَٰ  فهاِذها   ِباّلَلَٰ
ِ  ِف  اُْوِذیه  له  اّلَلَٰ عه اِب  النَهاِس  فِتْنهةه  جه ذه  كهعه
   ِ ْن   اّلَلَٰ لهى ِ ٓاءه  وه بَِكه  َمِْن  نهْصر   جه  لهيهُقْولَُنه  َره
نَها كُْم    ُكنَها اِ عه لهیْسه   مه هوه ُ  ا   ِفْ  ِبمها ِباهعْلهمه  اّلَلَٰ

لهِمْيه  ُصُدْورِ   الْعَٰ
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11. અલ્લાહ િઆલા જરૂર જોઈ રહ્યો છે કે 

ઈમાનવાળા કોણ છે અને મ નાદફક કોણ છે? 

لهيهْعلهمهَنه  ُ  وه ُنْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ مه لهيهْعلهمهَنه   اَٰ   وه
ِفِقْيه    الْمُنَٰ

12. અને કાદફર ઈમાનવાળાઓને કહ ેછે કે 

િમે અમારા માગગન ું અન સરણ કરો િો 
િમારા પાપો અમે ઉઠાવી લઇશ ું, જો કે 

બીજાના પાપના ભાગ માુંથી કુંઇ પણ ભાર 

નહીં ઉઠાવે, આ િો જ ઠ્ઠા લોકો છે. 

ُنوا لِلَهِذیْنه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  مه تَهِبُعْوا اَٰ   ا
ِبْيلهنها لْنهْحِمْل  سه ُكْم    وه يَٰ طَٰ ا  خه مه   ُهْم  وه
ِمِلْيه  ْ  ِمْن  ِبحَٰ ُ هْیَٰ ء     َمِْن  خهطَٰ ْ نَهُهْم   َشه  اِ
 لهكَِٰذبُْونه 

13. આ લોકો પોિાનો (ગ નાહોનો) ભાર 

ઉઠાવી લેશે અને બીજાનાું ભાર પણ ઉઠાવશે 

(જે લોકોને િેઓએ ગ મરાહ કયાગ હિા), અને 

જે કુંઇ જૂઠાણ ું ઘડી રહ્યા છે, િે સૌને િેના તવશે 

પછૂિાછ કરવામાું આવશે. 

ه  لهيهْحِمُلَ الهُهْم  وه ثْقه ه ثْقهاًَل  ا ه ا   َمهعه  وه
 ْ ث ه ه   قهالِِهْم ؗ ا لهیُْسـ هُلَ مهةِ  یهْومه  وه مَها الِْقيَٰ   عه

هانُْوا ن  ك ْونه ُ  یهْفَته

14. અને અમે નહૂને િેમની કોમ પાસે 

મોકલ્યા, િે િેમની સાથે નવસો પચાસ વર્ગ 
રહ્યા, પછી િે લોકોને વાવાઝોડાએ પકડી 
લીિા અને િે લોકો જાલલમ હિાું. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه ْ  فهلهِبثه  ه  قهْومِ   اِلَٰ  نُْوًحا  ا  فهِْْیِ
هلْفه  نهة   ا ْمِسْيه  اََِله  سه ُهُم   عهاًما    خه ذه  فهاهخه

ْوفهاُن  لِمُْونه  وهُهْم  الَطُ  ظَٰ

15. પછી અમે નહૂને અને હોડીવાળાઓને 

બચાવી લીિા અને આ દકસ્સાને અમે સમગ્ર 

સષૃ્ટટના લોકો માટે તનશાની બનાવી દીિી. 

هُ  یْنَٰ به  فهاهنْجه اهْصحَٰ ِفیْنهةِ  وه ا   الَسه هه لْنَٰ عه  وهجه
یهةً  لهِمْيه  اَٰ  لَِلْعَٰ

16. અને ઇબ્રાહીમનો (દકસ્સો પણ યાદ કરો) 
જ્યારે િેમણે પોિાની કોમને કહ્ ું કે 

અલ્લાહની બુંદગી કરો અને િેનાથી ડરિા 
રહો, જો િમારામાું બ દ્ધદ્ધ હોય િો આ જ 

િમારા માટે ઉત્તમ છે. 

ِهْيمه  اِبْرَٰ ه  اْعُبُدوا لِقهْوِمهِ  قهاله  اِذْ  وه   اّلَلَٰ
تَهُقْوهُ    ا لِكُْم   وه ْْی   ذَٰ   ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه
 تهْعلهمُْونه 
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17. િમે અલ્લાહ તસવાય મતૂિિઓની પજૂા કરી 
રહ્યા છો અને જ ઠ્ઠી વાિો ઊપજાવી કાઢો છો, 
સાુંભળો ! જે લોકોની િમે અલ્લાહ તસવાય 

બુંદગી કરો છો, િેઓ િમારી રોજીના માલલક 

નથી, બસ ! િમે ફતિ અલ્લાહ પાસે રોજી 

માુંગો અને િેની જ બુંદગી કરો અને િેનો જ 

આભાર માનો અને િેની જ િરફ િમારે પાછા 
ફરવાન ું છે. 

نَهمها ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْعُبُدْونه  اِ هانًا  اّلَلَٰ هْوث ا
  ِمْن  تهْعُبُدْونه  الَهِذیْنه  اَِنه   اِفْكًا    َوهتهْخلُُقْونه 

ِ  دُْوِن   فهابْتهُغْوا ِرْزقًا لهُكْم  یهمِْلُكْونه  َله  اّلَلَٰ
ِ  ِعْنده    لهه      وهاْشكُُرْوا وهاْعُبُدْوهُ  الَرِْزقه  اّلَلَٰ
ُعْونه  اِلهْيهِ   ُتْرجه

18. અને જો િમે જ ઠલાવિા હોય િો િમારા 
પહલેાની કોમોએ પણ (પોિાના પયગુંબરને) 

જ ઠલાવી ચ ક્યા છે, પયગુંબરની જવાબદારી 
િો ફતિ સ્પટટ રીિે પહોંચાડી દેવાની છે. 

اِْن  بُْوا وه به  فهقهْد  ُتكهَذِ َذه   قهْبِلُكْم    َمِْن  اُمهم   كه
ا مه ُسْوِل  عهله  وه َٰغُ  اََِله  الَره  الْمُِبْيُ   الْبهل

19. શ ું િે લોકોએ જોિા નથી કે અલ્લાહએ 

સર્જનોની શરૂઆિ કેવી રીિે કરી ? પછી 
અલ્લાહ િેને ફરી વાર કરશે, આ િો અલ્લાહ 

માટે ખબૂ જ સરળ છે. 

لهْم  هوه ْوا ا ُ  یُْبِدُئ  كهْيفه  یهره لْقه  اّلَلَٰ  ثَُمه  الْخه
لِكه  اَِنه   یُِعْيُده     ِ  عهله  ذَٰ  یهِسْْی   اّلَلَٰ

20. િમે િેમને કહી દો કે િરિી પર 

હરીફરીને જ ઓ િો ખરા કે કેવી રીિે અલ્લાહ 

િઆલાએ શરૂઆિમાું સર્જન ક્ ું, પછી 
અલ્લાહ િઆલા જ નવ ું સર્જન કરશે, અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

ْوا قُْل  ه  كهْيفه  فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض  ِف   ِسْْیُ ا  بهده
لْقه  ُ  ثَُمه  الْخه هةه  یُْنِشُئ  اّلَلَٰ ةه    النَهْشا   اَْلَِٰخره
ه  اَِنه  ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیْر     َشه

21. જેને ઇચ્છે, િેને અઝાબ આપે અને જેના 
પર ઇચ્છે કૃપા કરે, સૌ િેની જ િરફ પાછા 
ફેરવવામાું આવશે. 

ُب  َذِ ْن  یُعه ٓاءُ  مه ُم  یَهشه یهْرحه ْن  وه ٓاُء    مه   یَهشه
اِلهْيهِ   ُتْقلهُبْونه  وه
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22. િમે અલ્લાહને ન િો િરિીમાું અસમથગ 
કરી શકો છો અને ન િો આકાશમાું, અલ્લાહ 

િઆલા તસવાય કોઈ િમારો વાલી નથી અને 

ન મદદ કરનાર. 

ا   مه هنُْتْم  وه  ِف   وهَله  اَْلهْرِض  ِف  ِبمُْعِجِزیْنه  ا
مهٓاِء ؗ  ا  الَسه مه ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُكْم  وه ِلَ    ِمْن  اّلَلَٰ  َوه

 نهِصْْی ن  وهَله 

23. જે લોકોએ અલ્લાહની આયિો અને િેની 
મ લાકાિને ભલૂી જાય છે, િેઓ મારી 
રહમેિથી તનરાશ થઇ જાય છે અને િેમના 
માટે દ :ખદાયી અઝાબ હશે. 

الَهِذیْنه  ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا وه لِقهٓاى ِه    اّلَلَٰ َٰٓى ِكه  وه  اُول
ُسْوا َٰٓى ِكه  َرهْحمهِتْ  ِمْن  یهى ِ اُول اب   لهُهْم  وه  عهذه
هلِْيم    ا

24. ઇબ્રાહીમની કોમનો જવાબ આ તસવાય 

કુંઇ ન હિો, િેઓ કહવેા લાગ્યા આને મારી 
નાખો અથવા આને સળગાવી દો, છેવટે 

અલ્લાહએ િેમને આગથી બચાવી લીિા, 
આમાું ઈમાનવાળાઓ માટે ઘણી તનશાનીઓ 

છે. 

هانه  فهمها وهابه  ك هْن  اََِله   قهْوِمه    جه  اقُْتلُْوهُ  قهالُوا ا
هوْ  قُْوهُ  ا َرِ ىهُ  حه ُ  فهاهنْجَٰ   ِفْ  اَِنه   النَهاِر    ِمنه  اّلَلَٰ

لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ  یَُْؤِمُنْونه   لَِقهْوم   َله

25. (ઇબ્રાહીમે) કહ્ ું કે િમે જે મતૂિિઓની પજૂા 

અલ્લાહ તસવાય કરી છે, િમે લોકોએ િેમને 

દ તનયાના ફાયદાના કારણે તમત્ર બનાવયા, 
પરુંત   કયામિના દદવસે એકબીજાનો ઇન્કાર 

કરવા લાગશો અને એકબીજા પર લઅનિ 

કરશો અને િમારા સૌન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ હશે 

અને િમારી મદદ કરનાર કોઈ નહીં હોય. 

نَهمها وهقهاله  ْذُتْم  اِ تَهخه ِ  دُْوِن  َمِْن  ا هانًا    اّلَلَٰ هْوث   ا
وهدَهةه  وةِ  ِف  بهیِْنكُْم  َمه يَٰ ا    الْحه نْيه   یهْومه  ثَُمه   الَدُ
مهةِ  ُن  ِببهْعض   بهْعُضكُْم  یهْكُفرُ  الِْقيَٰ یهلْعه   وه
ىكُُم   بهْعًضا ؗ  بهْعُضكُْم  اْوَٰ مه ا النَهارُ  وه مه  لهُكْم  وه

 نََِٰصِریْنه ۬   َمِْن 

26. બસ ! ઇબ્રાહીમ પર, લિૂ ઈમાન લઈ 

લાવયા અને ઇબ્રાહીમ કહવેા લાગ્યા કે હ ું મારા 
પાલનહાર િરફ દહજરિ કરવાવાળો છું, િે 

ઘણો જ પ્રભ ત્વશાળી અને દહકમિવાળો છે. 

ْ  وهقهاله   لُْوط     لهه   فهاَٰمهنه  اِجر   اَِنِ ْ    اِلَٰ  ُمهه َبِ   ره
نَهه   ِزیْزُ  اِ ِكْيُم  ُهوهالْعه  الْحه
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27. અને અમે િેમને ઇસ્હાક અને યાકૂબ 

આપ્યા અને અમે િેમના સુંિાનમાું 
પયગુંબરી અને દકિાબ મકૂી દીિી અને અમે 

દ તનયામાું પણ િેમને બદલો આપ્યો અને 

આલખરિમાું િો િેઓ સદાચારી લોકો માુંથી 
છે. 

وهههْبنها قه  لهه    وه یهْعُقْوبه  اِْسحَٰ لْنها  وه عه  ِفْ  وهجه
یَهِتهِ  الِْكتَٰبه  النَُُبَوهةه  ذَُرِ تهیْنَٰهُ  وه اَٰ ه   وه   ِف   اهْجره
ا    نْيه نَهه    الَدُ اِ ةِ  ِف  وه لِِحْيه   لهِمنه  اَْلَِٰخره الَصَٰ

 

28. અને લિૂનો (દકસ્સો યાદ કરો) જ્યારે 

િેમણે પોિાની કોમને કહ્ ું, કે િમે િો િે 

ખરાબ કૃત્ય કરી રહ્યા છો, જે િમારાથી પહલેા 
દ તનયામાું કોઈએ ક્ ું ન હત ું. 

لُْوًطا نَهُكْم  لِقهْوِمه    قهاله   اِذْ  وه اْتُْونه  اِ   لهته
ةه ؗ  ا  الْفهاِحشه بهقهُكْم  مه ا سه د   ِمْن  ِبهه   َمِنه  اهحه
لهِمْيه   الْعَٰ

29. શ ું િમે પ ર ર્ો સાથે ખરાબ કાયગ કરવા 
માટે આવો છો અને લ ૂુંટફાટ કરો છો અને 

પોિાની મજલલસોમાું અશ્લીલ કાયો કરો છો. 
િેમની કોમનો જવાબ હિો કે જો ત ું સાચો 
હોય િો અમારી પાસે અલ્લાહનો અઝાબ 

લઇને આવ. 

هى ِنَهُكْم  اْتُْونه  ا اله  لهته ُعْونه  الَرِجه تهْقطه   وه
  ۬ ِبْيله   تهاْتُْونه   الَسه  الْمُْنكهره    نهاِدیُْكُم  ِفْ  وه

هانه  فهمها وهابه  ك هْن  اََِله   قهْوِمه    جه  ائْتِنها قهالُوا ا
اِب  ذه ِ  ِبعه ِدقِْيه   ِمنه  ُكْنته  اِْن  اّلَلَٰ  الَصَٰ

30. લિેૂ દ આ કરી કે પાલનહાર ! આ તવદ્રોહી 
કોમ પર મારી મદદ કર. 

َبِ  قهاله  نُْصْرِنْ  ره   الْقهْوِم  عهله  ا
ن   الْمُْفِسِدیْنه

31. અને જ્યારે અમારા મોકલેલા ફદરશ્િાઓ 

ઇબ્રાહીમ પાસે ઈસ્હાકની ખ શખબરી લઇને 

આવયા, િો કહવેા લાગ્યા કે અમે આ 

વસ્િીવાળાઓ (સ દૂમ)ને નટટ કરવાના છે, 

તન:શુંક અહીંયા રહનેારા જાલલમ લોકો છે. 

لهمَها ٓاءهْت  وه ِهْيمه  ُرُسلُنها   جه ی    اِبْرَٰ   ِبالُْبْشرَٰ
ا ا اِنَها قهالُْو  هْهِل  ُمْهِلُكْو  ِذهِ  ا  اَِنه   الْقهْریهِة    هَٰ
ا هْهلههه هانُْوا ا لِِمْيه ۬   ك  ظَٰ
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32. (ઇબ્રાહીમે) કહ્ ું, ત્યાું િો લિૂ પણ છે, 

ફદરશ્િાઓએ કહ્ ું અમે સારી રીએિે જાણીએ 

છીએ કે ત્યાું કોણ કોણ છે, અમે લિૂ અને 

િેમના ક ટ ુંબીજનોને બચાવી લઇશ ું, િેમની 
પત્ની તસવાય, જો કે િે સ્ત્રી પાછળ રહી 
જનારા લોકો માુંથી રહી જશે. 

ا اَِنه  قهاله  هعْلهُم  نهْحُن  قهالُْوا  لُْوًطا    فِْيهه   ِبمهْن  ا
ا ؗۥ  یهنَهه    فِْيهه هْهلهه    لهنُنهَجِ ا تهه  ؗ   اََِله  وه ه ا هانهْت   اْمره  ك
یْنه  ِمنه  َِبِ  الْغَٰ

33. પછી જ્યારે અમારા સુંદેશવાહક 

(ફદરશ્િાઓ) લિૂ પાસે પહોંચ્યા િો, (લિૂ) 

િેમનાથી દ :ખી થયા અને અંદર જ અંદર 

તનરાશ થવા લાગ્યા, સુંદેશવાહકોએ કહ્ ું કે 

િમે ન ડરો, ન િો તનરાશ થાવ, અમે િમને 

અને િમારા ઘરવાળાઓને બચાવી લઇશ ું, 
પરુંત   િમારી પત્ની તસવાય, િે અઝાબ માટે 

બાકી રહનેારા લોકો માુંથી થઇ જશે. 

لهمَها   هْن  وه ٓاءهْت  ا ءه  لُْوًطا ُرُسلُنها جه  ِبِهْم  ِسْٓ
اقه  ْف  َله  ْواذهْرعًا َوهقهالُ ِبِهْم  وهضه   وهَله  تهخه
ْن  نَها تهْحزه ْوكه  اِ هْهلهكه  ُمنهَجُ ا تهكه  اََِله  وه ه ا  اْمره
هانهْت  یْنه  ِمنه  ك َِبِ  الْغَٰ

34. અમે આ વસ્િીવાળાઓ પર આકાશ 

માુંથી અઝાબ ઉિારીશ ું, એટલા માટે કે આ 

લોકો અવજ્ઞા કરી રહ્યા છે. 

نَها لَٰ   ُمَْنِلُْونه  اِ هْهِل  عه ِذهِ  ا  ِرْجًزا الْقهْریهةِ  هَٰ
مهٓاءِ  َمِنه  هانُْوا ِبمها الَسه  یهْفُسُقْونه  ك

35. જો કે અમે આ વસ્િીની ખ લ્લી 
તનશાનીઓ છોડી દીિી છે,િે લોકો માટે જેઓ 

બ દ્ધદ્ધ િરાવે છે. 

لهقهْد  ْكنها وه ا   تَهره یهًةٌۢ  ِمْنهه   لَِقهْوم   بهیَِنهةً  اَٰ
 یَهْعِقلُْونه 

36. અને “મદયન” િરફ અમે િેમના ભાઇ 

શ ઐબને મોકલ્યા, િેમણે કહ્ ું કે હ ેમારી 
કોમના લોકો ! અલ્લાહની બુંદગી કરો, 
કયામિના દદવસ પર તવશ્વાસ િરાવો અને 

િરિીમાું તવદ્રોહ ન ફેલાવો. 

اِلَٰ  ْدیهنه  وه اُهْم  مه یًْبا    اهخه   یَٰقهْوِم  فهقهاله   ُشعه
ه  اْعُبُدوا   وهَله  اَْلَِٰخره  الْيهْومه  وهاْرُجوا اّلَلَٰ

 ُمْفِسِدیْنه  اَْلهْرِض  ِف  ثهْواتهعْ 
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37. િો પણ િે લોકોએ િેમને જ ઠલાવયા, 
છેવટે િેમને િરિીકુંપે પકડી લીિા. અને 

િેઓ પોિાના ઘરોમાું ઊંિા મોઢે મતૃ્્  
પામ્યા. 

بُْوهُ  ْتُهُم   فهكهَذه ذه ْجفهةُ  فهاهخه   ِفْ   فهاهْصبهُحْوا الَره
ؗ  دهاِرِهْم  ِثِمْيه  جَٰ

38. અમે આદ અને ર્મદૂની કોમને પણ અમે 

(નટટ કયાગ), અને આ વાિ િેમના રહઠેાણ 

દ્વારા સ્પટટ થઇ ગઈ છે અને શેિાને િેમના 
ખરાબ કૃત્યોને શણગારીને બિાવયા હિા અને 

િેમના માગગથી રોકી દીિા હિાું, જો કે િે 

સમજદાર લોકો હિા. 

 ۡ همُْودها قهْد  وهعهادًا َوهث ه  وه   َمِْن  لهُكْم  تَهبهَيه
 ْ ِكِٰنِ یَهنه   َمهسَٰ ُن  لهُهُم  وهزه ْيطَٰ هْعمهالهُهْم  الَشه  ا
ُهْم  َده ِن  فهصه ِبْيِل  عه هانُْوا الَسه ك  وه

 ُمْستهْبِصِریْنه  

39. કારૂન, દફરઔન અને હામાનને પણ (અમે 

નટટ કયાગ), િેમની પાસે મસૂા સ્પટટ 

મ અત્જઝા લઇને આવયા હિાું, િો પણ િે 

લોકોએ િરિી પર ઘમુંડ કયો, પરુંત   િેઓ 

અમારા કરિા આગળ ન વિી શક્યા. 

ْونه  وهقهاُرْونه  فِْرعه لهقهْد   وهههامَٰنه  وه   وه
ٓاءهُهْم  ِت  َمُْوسَٰ  جه ْوا ِبالْبهیَِنَٰ ُ   ِف   فهاْستهْكَبه
ا اَْلهْرِض  مه هانُْوا وه ِبِقْيه ۬   ك  سَٰ

40. િેમના માુંથી દરેકને અમે િેમના 
અપરાિના કારણે પકડી લીિા, િેમના માુંથી 
કેટલાક પર અમે પથ્થરોનો વરસાદ 

વરસાવયો અને િેમના માુંથી કેટલાકને સખિ 

ચીસે પકડી લીિા અને િેમના માુંથી 
કેટલાકને અમે િરિીમાું િસાવી દીિા અને 

િેમના માુંથી કેટલાકને અમે ડ બાડી દીિા, 
અલ્લાહ િઆલા િેમના પર ઝલ્મ 

કરવાવાળો નથી, પરુંત   િેઓ પોિે જ 

પોિાના પર ઝલ્મ કરી રહ્યા હિાું. 

ْذنها فهكَُلً  نٌِْۢبه     اهخه ْ   ِبذه لْنها َمهْن  فهِمْٰنُ هْرسه  ا
اِصًبا    عهلهْيهِ  ْ   حه ِمْٰنُ ْتهُ  َمهْن  وه ذه  اهخه

ُة    ْيحه ْ   الَصه ِمْٰنُ ْفنها  َمهْن  وه  ِبهِ  خهسه
ْ   اَْلهْرضه    ِمْٰنُ ا    َمهْن  وه قْنه ا  اهْغره مه هانه  وه  ك
 ُ َِٰكْن  لِيهْظلِمهُهْم  اّلَلَٰ ل ا وه هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه   ا

 یهْظلِمُْونه 
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41. જે લોકોએ અલ્લાહ િઆલા તસવાય 

બીજા ભાગીદારો ઠેરાવી રાખ્યા છે, િેમન ું 
ઉદાહરણ કરોલળયા જેવ ું છે, જેણે પોિાન ું ઘર 

બનાવ્ ું હોય, જો કે દરેક ઘરો કરિા નબળુું 
ઘર કરોલળયાન ું છે, કાશ ! કે િેઓ જાણી લેિા. 

ثهُل  ُذْوا الَهِذیْنه  مه تَهخه ِ  دُْوِن  ِمْن  ا   اّلَلَٰ
هْولِيهٓاءه  ۬   كهمهثهِل  ا ْنكهُبْوِت   ْت   الْعه ذه تَهخه   بهیًْتا    اِ
اَِنه  هْوههنه  وه ْنكهُبْوِت    لهبهْيُت  الُْبُيْوِت  ا   لهوْ   الْعه
هانُْوا  یهْعلهمُْونه  ك

42. આ લોકો અલ્લાહ તસવાય જેમને પોકારે 

છે, િેમને અલ્લાહ સારી રીિે જાણે છે, િે 

જબરદસ્િ અને દહકમિવાળો છે. 

ه  اَِنه  ا یهْعلهُم  اّلَلَٰ   ِمْن  دُْونِه   ِمْن  یهْدُعْونه  مه
ء     ْ ِزیْزُ   َشه ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

43. અમે આ ઉદાહરણો લોકોને સમજાવવા 
માટે વણગન કરીએ છીએ, પરુંત   િેને ફતિ 

જ્ઞાની લોકો સમજે છે. 

تِلْكه  ا اَْلهْمثهاُل  وه ا  لِلنَهاِس    نهْضِربُهه مه   وه
ا   لِمُْونه  اََِله  یهْعِقلُهه  الْعَٰ

44. અલ્લાહ િઆલાએ આકાશો અને 

િરિીન ું સર્જન સત્ય સાથે ક્ ું છે, 

ઈમાનવાળાઓ માટે આમાું ઘણી નીશાનીઓ 

છે. 

لهقه  ُ  خه وَِٰت  اّلَلَٰ مَٰ َقِ    وهاَْلهْرضه  الَسه  اَِنه   ِبالْحه
لِكه  ِفْ  َٰیهةً  ذَٰ ن   َله  لَِلْمُْؤِمِنْيه

45. (હ ેનબી !) જે દકિાબ િમારી િરફ વહી 
કરવામાું આવી છે, િેને પઢો અને નમાઝ 

પઢિા રહો, તન:શુંક નમાઝ ખરાબ કાયો અને 

અપરાિ કરવાથી રોકે છે, તન:શુંક અલ્લાહનો 
લઝકર ખબૂ જ મોટ ું કાયગ છે. િમે જે કુંઈ પણ 

કરી રહ્યા છો િેને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે 

જાણે છે. 

تُْل  ُ ا   ا ِب  نه مِ  اِلهْيكه  اُْوِحه  مه هقِِم  الِْكتَٰ ا   وه
َٰوةه    ل َٰوةه  اَِنه   الَصه ل ِن  تهْنهَٰ  الَصه ٓاءِ  عه  الْفهْحشه
الْمُْنكهِر    لهِذْكرُ   وه ِ  وه ُ    اّلَلَٰ ْكَبه ُ   اه  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ

ا  تهْصنهُعْونه  مه
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46. (હ ેમ સલમાનો!) અહલે દકિાબ સાથે 

ઝઘડો ન કરો, પરુંત   ઉત્તમ રીિે, અને િેમની 
સાથે જ ઝઘડો કરો જેઓ અન્યાય કરી રહ્યા 
છે, અને િેમને સ્પટટ રીિે કહી દો કે અમે િે 

દકિાબ ઉપર પણ ઈમાન િરાવીએ છીએ જે 

અમારા માટે ઉિારવામાું આવી છે અને િે 

દકિાબ ઉપર પણ, જે િમારા માટે 

ઉિારવામાું આવી છે. અમારો અને િમારો 
ઇલાહ એક જ છે, અમે સૌ િેની જ આજ્ઞાન ું 
પાલન કરીએ છીએ. 

ا وهَله  هْهله  ِدلُْو اُتجه ِب  ا  ِِهه  ِبالَهِتْ  اََِله  الِْكتَٰ
  ۬ ُن   لهمُْوا الَهِذیْنه  اََِله   اهْحسه ْ  ظه قُْولُْو ا ِمْٰنُ  وه
نَها مه ُنِْزله  ِبالَهِذْی   اَٰ ُنِْزله  اِلهیْنها ا ا  اِلهْيُكْم  وه
َُٰهنها اِل َُٰهكُْم  وه اِل نهْحُن  وهاِحد   وه ُمْسلِمُْونه   لهه   وه

 

47. અને (હ ેનબી!) અમે આવી જ રીિે 

િમારી િરફ આ દકિાબ (ક રઆન) ઉિારી છે, 

િેના પર િે લોકો ઈમાન િરાવે છે, જેમને 

અમે પહલેા દકિાબ આપી હિી, અને િે 

(મક્કાના લોકો) માુંથી કેટલાક ઈમાન લાવે છે 

અને અમારી આયાિોનો ઇન્કાર ફતિ કાદફરો 
જ કરિા હોય છે. 

لِكه  لْنها   وهكهذَٰ هنْزه  فهالَهِذیْنه   تَٰبه   الْكِ  اِلهْيكه  ا
 ُ ُ تهْيٰنَٰ ِمْن   ِبه     یُْؤِمُنْونه  الِْكتَٰبه  اَٰ ءِ  وه  هَٰ ُؤاَله

ْن  ا  ِبه     یَُْؤِمُن  مه مه ُد  وه   اََِله  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه
 الْكَِٰفُرْونه 

48. અને (હ ેનબી! ) આ પહલેા િમે કોઇ 

દકિાબ પઢી શકિા ન હિા અને ન કોઇ 

દકિાબને પોિાના હાથ વડે લખી શકિા હિા, 
જો આ પ્રમાણે હોિ િો બાતિલ લોકો શુંકા 
કરિા હોિ. 

ا مه  ِكتَٰب  َوهَله  ِمْن  قهْبلِه   ِمْن  تهْتلُْوا ُكْنته  وه
ه   ْرتهابه  اِذًا ِبيهِمیِْنكه  تهُخَطُ  الْمُْبِطلُْونه   ََله

49. પરુંત   આ (ક રઆનમાું) િો પ્રકાતશિ 

આયિો છે, જે જ્ઞાની લોકોના હૃદયોમાું 
સ રલક્ષિ છે, અમારી આયિોનો ઇન્કાર 

કરનાર અન્યાયી તસવાય બીજા કોઇ નથી. 

ٌۢ  بهْل  یَٰت    اُْوُتوا الَهِذیْنه  ُصُدْورِ  ِفْ  بهیَِنَٰت   ُهوهاَٰ
ا  الِْعلْمه    مه ُد  وه لِمُْونه  اََِله  ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه الَظَٰ
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50. િે લોકો કહ ેછે કે આ (નબી) પર કોઇ 

મ અત્જઝો િેના પાલનહાર િરફથી 
ઉિારવામાું કેમ નથી આવયો ? િમે િેમને 

કહી દો કે દરેક મ અત્જઝો અલ્લાહ પાસે જ છે, 

હ ું િો સ્પટટ રીિે સચેિ કરી દેનાર છું. 

قهالُْوا ُنِْزله  لهْو َله   وه یَٰت   عهلهْيهِ  ا بَِه     َمِْن  اَٰ  َره
نَهمها قُْل  ِ    ِعْنده  اَْلَٰیَُٰت  اِ نَهمها    اّلَلَٰ اِ هنها وه  نهِذیْر   ا

ِبْي     َمُ

51. શ ું આ લોકો માટે પરૂત  ું નથી કે અમે 

િમારા પર આ દકિાબ ઉિારી છે, જે િેમની 
સમક્ષ પઢવામાું આવે છે, િેમાું 
ઈમાનવાળાઓ માટે રહમેિ અને તશખામણ 

છે. 

لهْم  هوه هنَها   یهْكِفِهْم  ا لْنها ا هنْزه  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  ا
ْ    یُْتلَٰ  لِكه   ِفْ  اَِنه   عهلههْْیِ ی ذَٰ ْحمهًة َوهِذْكرَٰ  لهره
ن  لِقهْوم    یَُْؤِمُنْونه

52. િમે િેમને કહી દો કે મારી અને િમારી 
વચ્ચે સાક્ષી માટે અલ્લાહ પરૂિો છે, િે 

આકાશ અને િરિીની દરેક વસ્ત ને જાણે છે, 

જે લોકો અસત્યને માને છે અને અલ્લાહનો 
ઇન્કાર કરે છે, િે જબરદસ્િ ન કસાન 

ઉઠાવનારા છે. 

ِ  كهفَٰ  قُْل  بهیْنهُكْم   بهْيِنْ  ِباّلَلَٰ ِهْيًدا    وه  شه
ا یهْعلهُم  وَِٰت  ِف  مه مَٰ الَهِذیْنه   وهاَْلهْرِض    الَسه  وه
ُنْوا مه ِ    وهكهفهُرْوا  ِبالْبهاِطِل  اَٰ َٰٓى ِكه   ِباّلَلَٰ  ُهُم   اُول

ِسُرْونه   الْخَٰ

53. આ લોકો િમારી સામે અઝાબ માટે 

ઉિાવળ કરી રહ્યા છે, જો મારા િરફથી નક્કી 
કરેલ સમય ન હોિ િો અત્યાર સ િી િો 
િેમની પાસે અઝાબ આવી પહોંચ્યો હોિ, આ 

ચોક્કસ વાિ છે કે અચાનક િેમની જાણ 

વગર અઝાબ આવી પહોંચશે. 

یهْستهْعِجلُْونهكه  اِب    وه ذه لهْو َله    ِبالْعه ل   وه هجه  ا
َمً  ٓاءهُهُم  َمُسه اُب    لَهجه ذه ْ   الْعه ُ لهيهاْتِيهَٰنه  وه
 یهْشُعُرْونه  َله  َوهُهْم بهْغتهًة 

54. આ લોકો અઝાબ માટે ઉિાવળ કરી રહ્યા 
છે, જો કે જહન્નમે કાદફરોને ઘેરી લીિા છે. 

اِب    یهْستهْعِجلُْونهكه  ذه اَِنه   ِبالْعه نَهمه  وه هه  جه
 ٌۢ ة   ِبالْكَِٰفِریْنه   لهمُِحْيطه
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55. િેમના પર જે દદવસે અઝાબ આવીએ 

જશે અને પગની નીચેથી પણ અને અલ્લાહ 

િઆલા કહશેે કે હવે પોિાના કાયોનો સ્વાદ 

ચાખો. 

هُىُ  یهْومه  اُب  یهْغشَٰ ذه ِمْن  فهْوقِِهْم  ِمْن  الْعه   وه
هْرُجِلِهْم  تهْحِت  یهُقْوُل  ا ا ذُْوقُْوا وه  ُكنُْتْم  مه

 تهْعمهلُْونه 

56. હ ેમારા ઈમાનવાળા બુંદાઓ ! (જો 
િમારા માટે મક્કાની િરિી િુંગ થઇ ગઈ 

હોય િો ) મારી િરિી ઘણી તવશાળ છે, િમે 

મારી જ બુંદગી કરો. 

ا الَهِذیْنه  یَِٰعبهاِدیه  ُنْو  مه هْرِضْ  اَِنه  اَٰ ة   ا  وهاِسعه
َهایه   فهاْعُبُدْوِن  فهاِی

57. દરેક સજીવ મતૃ્્ નો સ્વાદ ચાખશે અને 

િમે સૌ અમારી િરફ જ પાછા આવશો. 
 اِلهیْنها ثَُمه  الْمهْوِت  ذهٓاى ِقهةُ  نهْفس   كَُلُ 

ُعْونه   ُتْرجه

58. અને જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો 
કયાગ, િેમને અમે ખરેખર જન્નિના િે ઊંચા 
સ્થાને જગ્યા આપીશ ું, જેની નીચે ઝરણા વહી 
રહ્યા છે. જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. કામ 

કરવાવાળાઓનો કેવો સારો બદલો છે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِل  وهعه ِت الَصَٰ  حَٰ
 ْ ُ نَهةِ  َمِنه  لهنُبهَوِئهَٰنه فًا الْجه   ِمْن  تهْجِرْی  ُغره
ا رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ  اهْجرُ  نِْعمه   فِْيهه

ِمِلْيه ۬    الْعَٰ

59. િે લોકો માટે, જેઓ (મ સીબિ પર) સબર 

કરે છે અને પોિાના પાલનહાર પર ભરોસો 
કરે છે. 

ْوا الَهِذیْنه  ُ َبه بَِِهْم  وهعهلَٰ  صه َهلُْونه   ره  یهتهوهك

60. અને ઘણા જાનવરો છે, જેઓ પોિાની 
રોજી ઉઠાવીને ફરિા નથી, િે બિાને અને 

િમને પણ અલ્લાહ િઆલા જ રોજી આપે છે. 

િે બધ ું જ સાુંભળવાવાળો અને 

જાણવાવાવાળો છે. 

هیَِْن  ها ك ۬   تهْحِمُل  ََله  دهٓابَهة   َمِْن  وه ا   ُ   ِرْزقههه هّلَلَٰ  ا
ا ُكْم  ؗ  یهْرُزقُهه یَها اِ ِمْيعُ   وه ِلْيُم  وهُهوهالَسه الْعه
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61. અને જો િમે િેમને સવાલ કરો કે િરિી 
અને આકાશન ું સર્જન કરનાર અને સયૂગ અને 

ચુંદ્રને કામ પર લગાવનાર કોણ છે ? િો 
િેમનો જવાબ હશે, “અલ્લાહ િઆલા” પછી 
ક્યાું ઊંિા જઇ રહ્યા છે. 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا لهقه  ْن َمه  سه وَِٰت  خه مَٰ   الَسه
ره  وهاَْلهْرضه  َخه مْسه  وهسه الْقهمهره  الَشه   وه
ُ    لهيهُقْولَُنه   یُْؤفهُكْونه  فهاهَنَٰ   اّلَلَٰ

62. અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓ માુંથી 
જેને ઇચ્છે િેને પ ટકળ રોજી આપે છે અને જેને 

ઇચ્છે િેને િુંગ કરી દે છે, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત ને સારી રીિે 

જાણવાવાવાળો છે. 

 ُ هّلَلَٰ ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط  ا  ِعبهاِده   ِمْن  یَهشه
یهْقِدرُ  ه  اَِنه   لهه     وه ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  عهِلْيم   َشه

63. અને જો િમે િે લોકોને પછૂો કે આકાશ 

માુંથી પાણી ઉિારી, તનટપ્રાણ િરિીને જીતવિ 

કોણે કરી ? િો ખરેખર િે લોકોનો જવાબ આ 

જ હશે કે “અલ્લાહ”. િમે કહી દો કે દરેક 

પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે. પરુંત   
િેમાુંથી ઘણા લોકો સમજિા નથી. 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا له  َمهْن  سه مهٓاءِ  ِمنه  نَهَزه ٓاءً   الَسه  مه
ْ  اَْلهْرضه  ِبهِ  فهاهْحيها ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ْوتِهه   لهيهُقْولَُنه  مه
   ُ مُْد  قُِل   اّلَلَٰ ِ    الْحه ْكثهُرُهْم  بهْل   ّلِلََٰ ه   َله  ا

ن   یهْعِقلُْونه

64. અને દ તનયાન ું આ જીવન િો ફતિ મોજ 

મસ્િી છે. જો કે આલખરિન ું જીવન જ 

હુંમેશાવાળુું છે. કદાચ ! આ લોકો જાણિા 
હોિ. 

ا مه ِذهِ  وه وةُ  هَٰ يَٰ نْيها   الْحه لهِعب     لهْهو   اََِله  الَدُ   وه
اَِنه  ةه  اره الَده  وه يهوهاُن    لهِهه  اَْلَِٰخره   لهوْ   الْحه
هانُْوا  یهْعلهمُْونه  ك

65. પછી જ્યારે આ લોકો હોડીમાું સવારી કરે 

છે, િો તનખાલસિા સાથે અલ્લાહ િઆલાને 

જ પોકારે છે, પછી જ્યારે િે (અલ્લાહ) િેમને 

બચાવી િરિી પર લઈ આવે છે િો િરિ જ 

અલ્લાહ સાથે ભાગીદાર ઠેરવવા લાગ ેછે. 

ِكُبْوا فهاِذها ُوا الُْفلِْك  ِف  ره ه  دهعه   ُمْخِلِصْيه  اّلَلَٰ
۬   لههُ  یْنه   هُىْ  فهلهمَها  الَدِ َِ  اِله  نهَجَٰ  ُهْم  اِذها الَْبه

 یُْشِرُكْونه  
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66. જેથી અમારી આપેલી નેઅમિોનો ઇન્કાર 

કરે અને ફાયદો ઉઠાવિા રહ,ે નજીક માુંજ 

િેમને (િેમન ું પદરણામ) ખબર પડી જશે. 

۬   ِبمها   لِيهْكُفُرْوا   ْ ُ تهْيٰنَٰ لِیهتهمهَتهُعْوا   اَٰ   وه
ْوفه   یهْعلهمُْونه  فهسه

67. શ ું આ લોકો નથી જોિા કે અમે હરમ 

(મક્કા શહરે)ને શાુંતિવાળુું બનાવી દીધ ું છે, જો 
કે િેની આસ-પાસના લોકો અશાુંિ છે, િો 
પણ આ લોકો અસત્યને િો માને છે અને 

અલ્લાહ િઆલાની નેઅમિોનો ઇન્કાર કરે 

છે. 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها یهره لْنها ا عه ًما جه ره ِمًنا   حه اَٰ
ُف  َطه یُتهخه ْولِِهْم    ِمْن  النَهاُس  َوه   حه
هفهِبالْبهاِطِل  ِبِنْعمهةِ  یُْؤِمُنْونه  ا ِ  وه   اّلَلَٰ
 یهْكُفُرْونه 

68. અને િેના કરિા વિારે જાલલમ કોણ હોઇ 

શકે જે અલ્લાહ િઆલા પર જૂઠાણ ું બાુંિે, 

અથવા જ્યારે િેની પાસે સત્ય આવી જાય િો 
િેનો ઇન્કાર કરે, શ ું આવા ઇન્કાર 

કરનારાઓન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ નહીં હોય ? 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا اّلَلَٰ هوْ  كه  ا
به  َذه َقِ  كه ه     لهمَها ِبالْحه ٓاءه هلهیْسه   جه نَهمه  ِفْ  ا هه  جه
ثًْوی  لَِلْكَِٰفِریْنه  مه

69. અને જે લોકો અમારા માગગમાું િકલીફો 
સહન કરે છે, અમે િેમને અમારા માગગ જરૂર 

બિાવીશ ું, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા સદાચારી 
લોકોનો તમત્ર છે. 

الَهِذیْنه  اههُدْوا وه ْ  فِیْنها جه ُ ا    لهنهْهِدیهَٰنه   ُسُبلهنه
اَِنه  ه  وه ن  لهمهعه  اّلَلَٰ  الْمُْحِسِنْيه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-મીમ ્  آلَمٓ  

2. રૂમના લોકો હારી ગયા.  ْوُم   غُِلبهِت  الَرُ

3. િેઓ હારી ગયા પછી થોડાક જ સમયમાું 
ફરીવાર તવજય મેળવશે. 

  ْ ْ  وهُهْم  اَْلهْرِض  اهدْنه  ِف ْ  بهْعدِ  َمِنٌۢ  غهلهُِبِ
يهْغِلُبْونه    سه

4. આ (હાર) પહલેા અને પછી પણ અતિકાર 

િો અલ્લાહ િઆલાનો જ છે, અને (જ્યારે 

રૂમના લોકો તવજય મેળવશે) િે દદવસે 

મ સલમાન ખ શ હશે. 

۬   ِبْضِع  ِفْ  ِ   ِسِنْيه   ْ   قهْبُل  ِمْن  اَْلهْمرُ  ّلِلََٰ ِمنٌۢ   وه
ذ    بهْعُد    ى ِ یهْومه ُح  وه  الْمُْؤِمُنْونه   یَهْفره

5. િેમને પણ અલ્લાહની મદદ મળશે, િે 

જેની મદદ કરવા ઇચ્છે, િેની મદદ કરે છે, 

અલ્લાહ જ પ્રભ ત્વશાળી અને દયાળુ છે. 

ِ    ِبنهْصرِ  ْن  یهْنُصرُ   اّلَلَٰ ٓاُء    مه ِزیْزُ   یَهشه   وهُهوهالْعه
ِحْيُم    الَره

6. આ અલ્લાહન ું વચન છે, અલ્લાહ િઆલા 
પોિાના વચનનો ભુંગ નથી કરિો. પરુંત   
ઘણા લોકો જાણિા નથી. 

ِ    وهعْده  ُ  یُْخِلُف  َله   اّلَلَٰ ه   اّلَلَٰ َِٰكَنه  وهعْده ل   وه
ْكثهره  ه  یهْعلهمُْونه  َله  النَهاِس  ا

7. િેઓ (ફતિ) દ તનયાના જીવનન ું જાહરે જ 

જાણે છે અને આલખરિથી િદ્દન અજાણ છે. 

اِهًرا یهْعلهمُْونه  وةِ  َمِنه  ظه يَٰ ۬   الْحه ا   نْيه  وهُهْم   الَدُ
ِن  ةِ  عه ِفلُْونه  ُهْم  اَْلَِٰخره  غَٰ
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8. શ ું િે લોકોએ પોિાના હૃદયમાું એવો 
તવચાર ન કયો કે અલ્લાહ િઆલાએ આકાશો 
અને િરિી િથા િે બને્નની વચ્ચે જે કુંઈ પણ 

છે બિાન ું ઉત્તમ રીિે નક્કી કરેલ સમય સ િી 
(જ) સર્જન ક્ ું છે. ઘણા લોકો પોિાના 
પાલનહારની મ લાકાિનો ઇન્કાર કરે છે. 

لهْم  هوه َكهُرْوا ا ْ   یهتهفه هنُْفِسِهْم  ِف ا ا لهقه  مه ُ  خه  اّلَلَٰ
وَِٰت  مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه َقِ  اََِله  بهیْنهُهمها   وه   ِبالْحه
ل   اهجه َمً    وه اَِنه   َمُسه ا وه ِثْْیً  النَهاِس  َمِنه  كه
بَِِهْم  ِبِلقهٓاِئ   لهكَِٰفُرْونه  ره

9. શ ું િેઓએ િરિી પર હરીફરીને જો્ ું નથી 
કે િેમનાથી પહલેાના લોકોની દશા કેવી થઇ 

? િેઓ િેમના કરિા વિારે બળવાન હિા, 
અને િે લોકોએ પણ જમીનને ખેડી હિી અને 

જેટલ ું આ લોકોએ આબાદ કરી હિી િેના 
કરિા વિારે િે લોકોએ આબાદ કરી હિી, 
િેમની પાસે િેમના પયગુંબર સ્પટટ 

તનશાનીઓ લઈને આવયા હિા, આ શક્ય જ 

નથી કે અલ્લાહ િઆલા િેમના પર જ લમ 

કરિો, પરુંત   િેઓ પોિે પોિાના પર જ લમ 

કરિા હિા. 

لهْم  هوه ْوا ا   كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  ا  قهْبِلِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ  ك هانُْو  َده  ك هشه   ا

 ْ هاُرواقُ  ِمْٰنُ ث ه مهُرْوهها   اَْلهْرضه  َوهةً َوها  وهعه
ْكثهره  ه مهُرْوهها ِممَها ا ْتُهْم  عه ٓاءه   ُرُسلُُهْم  وهجه

ِت    هانه  فهمها  ِبالْبهیَِنَٰ ُ  ك َِٰكْن  لِيهْظلِمهُهْم  اّلَلَٰ ل   وه
ا هانُْو  ُهْم  ك هنُْفسه  یهْظلِمُْونه   ا

10. છેવટે ખરાબ કાયો કરનારની દશા ખબૂ 

જ ખરાબ થઇ, એટલા માટે કે િેઓ 

અલ્લાહની આયિોને જ ઠલાવિા હિા અને 

િેના તવશે ઠઠ્ઠામશ્કરી કરિા હિા. 

هانه  ثَُمه  ٓاُءوا الَهِذیْنه  عهاقِبهةه  ك اَٰ ی  اهسه ْوٓ  الَسُ
هْن  بُْوا ا َذه ِ  ِباَٰیَِٰت  كه هانُْوا اّلَلَٰ ك ا وه  ِبهه

ن   یهْستهْهِزُءْونه

11. અલ્લાહ િઆલા જ સર્જનની શરૂઆિ 

કરે છે, િે જ િેમન ું બીજી વાર સર્જન કરશે, 

પછી િમે સૌ િેની જ િરફ પાછા ફેરવવામાું 
આવશો. 

 ُ هّلَلَٰ ُؤا ا لْقه  یهْبده   اِلهْيهِ  ثَُمه  یُِعْيُده   ثَُمه  الْخه
ُعْونه   ُتْرجه
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12. અને જે દદવસે કયામિ આવશે, િો 
અપરાિીઓ તનરાશ થઇ જશે. 

یهْومه  ةُ  تهُقْوُم  وه اعه الْمُْجِرُمْونه  یُْبِلُس  الَسه
 

13. અને િેમના બિા ભાગીદારો માુંથી એક 

પણ િેમની ભલામણ કરનાર નહીં હોય અને 

(પોિે પણ) પોિાના ભાગીદારોના ઇન્કાર 

કરનારા બની જશે. 

لهْم  هٓاى ِِهْم  َمِْن  لَهُهْم   یهُكْن  وه ك ُؤا ُشره ٓ  ُشفهعَٰ
هانُْوا ك هٓاى ِِهْم  وه ك ِفِریْنه  ِبُشره  كَٰ

14. અને જે દદવસે કયામિ આવશે, િે દદવસે 

(જૂથો) અલગ-અલગ થઇ જશે. 

یهْومه  ةُ  تهُقْوُم  وه اعه ذ   الَسه ى ِ قُْونه  یهْومه  یَهتهفهَره

15. જેઓ ઈમાન લાવી સત્કાયો કરિા રહ્યા, 
િેમને જન્નિમાું ખ શ કરી દેવામાું આવશે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  فهُهْم  الَصه
ة   ِفْ  ْوضه ْونه  ره ُ  یَُْحَبه

16. જે લોકોએ ક ફ્ર કયો અને અમારી આયિો 
િથા આલખરિની મ લાકાિને જ ઠલાવી, િે 

બિાને અઝાબ આપવા માટે હાજર કરવામાું 
આવશે. 

ا هَمه ا بُْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وه َذه لِقهٓاِئ  ِباَٰیَِٰتنها وهكه  وه
ةِ  َٰٓى ِكه  اَْلَِٰخره اِب  ِف  فهاُول ذه ُروْ  الْعه نه ُمْحضه

 

17. બસ ! અલ્લાહ િઆલાની િસ્બીહ કરો 
સવાર અને સાુંજના સમયે. 

نه  ِ  فهُسْبحَٰ   وهِحْيه   ُتمُْسْونه  ِحْيه  اّلَلَٰ
 ُتْصِبُحْونه 

18. આકાશ અને િરિીમાું દરેક પ્રકારની 
પ્રશુંસા િે (અલ્લાહ) માટે જ છે. બપોર અને 

રાતત્રના સમયે પણ. (િેની પતવત્રિાન ું વણગન 

કરિા રહો) 

لههُ  مُْد  وه وَِٰت  ِف  الْحه مَٰ ِشًيا  وهاَْلهْرِض  الَسه وهعه
 ُتْظِهُرْونه  َوهِحْيه 
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19. િે (અલ્લાહ) જ જીતવિને મિૃ માુંથી અને 

મિૃને જીતવિ માુંથી કાઢે છે અને િે જ 

િરિીને િેના મયાગ પછી જીતવિ કરે છે, 

આવી જ રીિે િમને (પણ મતૃ્્  પછી જમીન 

માુંથી) ઉઠાડવામાું આવશે. 

ه  ُج یُْخرِ  َ ِت  ِمنه  الْحه یُْخِرُج  الْمهَيِ ته  وه  الْمهَيِ
َِ  ِمنه  یُْحِ  الْحه ا    بهْعده  اَْلهْرضه  وه ْوتِهه   مه

لِكه  ن  وهكهذَٰ ُجْونه  ُتْخره

20. અલ્લાહની તનશાનીઓ માુંથી છે કે િેણે 
િમાર ું સર્જન માટી વડે ક્ ું, પછી િમે 

માનવી બનીને ફેલાઇ ગયા છો. 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ اب   َمِْن  لهقهُكْم خه  ا  اِذها   ثَُمه   ُتره
هنُْتْم  ر   ا  تهْنتهِشُرْونه   بهشه

21. અને િેની તનશાનીઓ માુંથી છે કે િમારા 
માુંથી જ િમારી પત્નીઓન ું સર્જન ક્ ું, જેથી 
િમે િેમના દ્વારા શાુંતિ મેળવો, િેણે િમારી 
વચ્ચે પ્યાર અને સહાન ભતૂિ મકૂી દીિી, 
ખરેખર લચિંિન કરનારાઓ માટે આમાું ઘણી 
તનશાનીઓ છે. 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ لهقه  ا هنُْفِسكُْم  َمِْن  لهُكْم  خه  ا
هْزوهاًجا ا  ا ا لَِتهْسكُُنْو  له  اِلهْيهه عه  بهیْنهُكْم  وهجه

ْحمهًة    وهدَهةً َوهره لِكه   ِفْ  اَِنه   َمه َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم    َله
 یَهتهفهَكهُرْونه  

22. અને િેની તનશાનીઓ માુંથી આકાશો 
અને િરિીન ું સર્જન અને િમારી ભાર્ાઓ 

અને રુંગોનો િફાવિ (પણ) છે, બ દ્ધદ્ધશાળી 
લોકો માટે આમાું ખરેખર ઘણી તનશાનીઓ છે. 

ِمْن  یَِٰته   وه لُْق  اَٰ وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
ُف  هلِْسنهِتكُْم  وهاْخِتله نِكُْم    ا هلْوها ا   ِفْ  اَِنه   وه

لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ لِِمْيه  َله  لَِلْعَٰ

23. અને િેની તનશાનીઓ માુંથી િમારી રાિ 

અને દદવસની તનિંદ્રા છે અને િેની કૃપા (એટલે 
કે રોજી)ને શોિવી પણ છે, જે લોકો સાુંભળે છે 

િેમના માટે આમાું ઘણી તનશાનીઓ છે. 

ِمْن  یَِٰته   وه نهاُمكُْم  اَٰ ارِ  ِبالَهْيِل  مه  وهالنَههه
ٓاُؤُكْم  لِكه  ِفْ  اَِنه      فهْضلِه   َمِْن  وهابِْتغه   ذَٰ

َٰیَٰت    یَهْسمهُعْونه  لَِقهْوم   َله
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24. અને િેની તનશાનીઓ માુંથી એક એ 

(પણ) છે કે િે િમને ડરાવવા અને આશા 
જગાવવા વીજળીઓ બિાવે છે અને આકાશ 

માુંથી વરસાદ વરસાવે છે અને િેના વડે મિૃ 

િરિીને જીતવિ કરી દે છે, આમાું (પણ) 

બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે ઘણી તનશાનીઓ છે. 

ِمْن  یَِٰته   وه ْقه  یُِریُْكُم  اَٰ مهًعا  الَْبه ْوفًا َوهطه خه
ُِل  َ یَُنه مهٓاءِ  ِمنه  َوه  اَْلهْرضه  ِبهِ  فهُيْح   مهٓاءً  الَسه
ا    بهْعده  ْوتِهه لِكه  ِفْ  اَِنه   مه َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم    َله

 یَهْعِقلُْونه 

25. િેની એક તનશાની એ પણ છે કે આકાશ 

અને િરિી િેના જ આદેશથી કાયમ છે, પછી 
એક પોકાર આપી જમીન માુંથી બોલાવશે િો 
િમે સૌ િરિી માુંથી િરિ જ નીકળી 
આવશો. 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ مهٓاءُ  تهُقْومه  ا   وهاَْلهْرُض  الَسه
ُكْم   اِذها ثَُمه   ِباهْمِره     ۬   دهعها   َمِنه   دهْعوهةً  
  ۬ هنُْتْم  اِذها    اَْلهْرِض    تهْخُرُجْونه  ا

26. અને િરિી િથા આકાશની દરેક વસ્ત નો 
માલલક િે જ છે અને દરેક િેના આદેશન ું 
અન સરણ કરે છે. 

لهه   ْن  وه وَِٰت  ِف   مه مَٰ   لَهه   كَُل    وهاَْلهْرِض    الَسه
 قَِٰنُتْونه 

27. િે જ છે, જે પ્રથમ વાર સર્જન કરે છે અને 

ફરીવાર જીતવિ કરશે અને આવ ું (બીજી 

વારન ું સર્જન કરવ ું) િો િેના માટે ખબૂ જ 

સરળ છે. િેના જ ગ ણો ઉત્તમ છે આકાશો 
અને િરિીમાું પણ, અને િે જ પ્રભ ત્વશાળી, 
દહકમિવાળો છે. 

ُؤا وهُهوهالَهِذْی  لْقه  یهْبده  یُِعْيُده   ثَُمه  الْخه
هْهوهُن  لههُ   عهلهْيِه    وهُهوها   ِف   اَْلهْعلَٰ  الْمهثهُل  وه
وَِٰت  مَٰ ِزیْزُ   وهاَْلهْرِض    الَسه   وهُهوهالْعه
كِ   ْيُمن الْحه
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28. અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે એક 

ઉદાહરણ િમારા માુંથી જ વણગવ્ ું છે, જે કુંઈ 

અમે િમને આપી રાખ્્ ું છે, શ ું િેમાું િમારા 
દાસો માુંથી કોઇ િમારો ભાગીદાર છે ? કે િમે 

અને િે િેમાું સમકક્ષ હોય ? અને િમે િેમનો 
એવો ભય રાખો છો જેવો પોિાના લોકોનો. 
અમે બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે આવી જ રીિે 

સ્પટટ રીિે આયિોન ું વણગન કરીએ છીએ. 

به  ره هنُْفِسكُْم    َمِْن  َمهثهًل  لهُكْم  ضه   ههْل   ا
ا َمِْن  لَهُكْم  لهكهْت  َمه هیْمهانُُكْم  مه هٓاءه  َمِْن  ا ك  ُشره
ا ِفْ  ُكْم  مه زهقْنَٰ وهٓاء   فِْيهِ  فهاهنُْتْم  ره   سه

افُْونهُهْم  كُْم    كهِخْيفهِتكُْم  تهخه لِكه   اهنُْفسه   كهذَٰ
ُل   یَهْعِقلُْونه  لِقهْوم   اَْلَٰیَِٰت  نُفهَصِ

29. પરુંત   વાિ એવી છે કે આ જાલલમ લોકો 
જ્ઞાન વગર જ મનેચ્છાઓન ું અન સરણ કરી 
રહ્યા છે, િેમને કોણ માગગ બિાવે, જેને 

અલ્લાહ માગગથી હટાવી દે. િેમની મદદ 

કરનાર કોઈ નથી. 

تَهبه  بهِل  ا الَهِذیْنه  عه ا لهمُْو  هْهوهٓاءهُهْم  ظه ْْیِ  ا  ِبغه
ْن  یَهْهِدْی  فهمهْن   عِلْم     َله  مه ُ    اهضه ا  اّلَلَٰ مه  وه
 نََِٰصِریْنه  َمِْن  لهُهْم 

30. બસ ! (હ ેનબી!) િમે એકાગ્ર થઇ પોિાન ું 
મોઢ ું દીન િરફ કરી દો, આ જ અલ્લાહ 

િઆલાની િે દફિરિ છે, જેના માટે િેણે 
લોકોન ું સર્જન ક્ ું, અલ્લાહ િઆલાની 
બનાવટમાું ફેરબદલ હોઈ શકિો નથી, આ જ 

સાચો દીન છે, પરુંત   ઘણા લોકો સમજિા 
નથી. 

یِْن  وهْجههكه  فهاهقِْم  ِنْيًفا    لِلَدِ ته   حه ِ  فِْطره  اّلَلَٰ
ره  الَهِتْ  ا    النَهاسه  فهطه لِْق  تهْبِدیْله  َله   عهلهْيهه  لِخه
   ِ لِكه   اّلَلَٰ یُْن  ذَٰ ُم  الَدِ َيِ ۬  الْقه َِٰكَنه      ل ْكثهره  وه ه  ا

 یهْعلهمُْونه ۬   َله  النَهاِس 

31. અલ્લાહ િઆલા િરફ રજૂ થઇ, િેનાથી 
ડરિા રહો અને નમાઝ પઢિા રહો અને 

મ શદરક લોકો માુંથી ન થઇ જાવ. 

تَهُقْوهُ  اِلهْيهِ  ُمِنیِْبْيه  ا هقِْيمُوا  وه ا َٰوةه  وه ل  وهَله   الَصه
 الْمُْشِرِكْيه   ِمنه  تهُكْونُْوا
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32. િે લોકો માુંથી જેમણે પોિાના દીનના 
ટ કડે ટ કડા કરી નાખ્યા અને પોિે પણ 

અલગ-અલગ થઇ ગયા, દરેક જૂથ િેમની 
પાસે જે કુંઈ છે, િેમાું મગ્ન છે. 

قُْوا الَهِذیْنه  ِمنه  ْ  فهَره ُ هانُْوا ِدیْٰنه ك   ِشيهًعا    وه
یِْهْم  ِبمها ِحْزب    كَُلُ   فهِرُحْونه  لهده

33. લોકોને જ્યારે પણ કોઇ િકલીફ પહોંચે છે 

િો પોિાના પાલનહાર િરફ રજૂ થઇ દ આ 

કરે છે, પછી જ્યારે િે (અલ્લાહ) પોિાના 
િરફથી દયા કરે છે િો િેમના માુંથી કેટલાક 

લોકો પોિાના પાલનહાર સાથે ભાગીદાર 

ઠેરવે છે. 

اِذها َسه  وه ْوا ُضَر   النَهاسه  مه بَهُهْم  دهعه   ره
هذهاقهُهْم  اِذها   ثَُمه  اِلهْيهِ  َمُِنیِْبْيه  ْحمهةً  َمِْنهُ  ا  ره

ْ  فهِریْق   اِذها بَِِهْم  َمِْٰنُ  یُْشِرُكْونه   ِبره

34. જેથી અમે િેમને જે કઈ આપી રાખ્્ ું છે, 

િેનો આભાર વયતિ ન કરે, સાર ું, િમે ફાયદો 
ઉઠાવી લો, નજીક માુંજ િમને ખબર પડી 
જશે. 

ْ    ا  ِبمه  لِيهْكُفُرْوا ُ تهْيٰنَٰ ْوفه  فهتهمهَتهُعْوا    اَٰ   فهسه
 تهْعلهمُْونه 

35. શ ું અમે િેમના તવશે કોઇ એવા પ રાવા 
મોકલ્યા છે ? જે આ ભાગીદારીને સાચી 
વણગન કરિી હોય, જેને આ લોકો અલ્લાહના 
ભાગીદાર ઠેરવી રહ્યા છે. 

هْم  لْنها ا هنْزه ْ  ا ًنا عهلههْْیِ یهتهكهلَهُم  ُسلْطَٰ  ِبمها فهُهوه
ه   یُْشِرُكْونه  ِبه   انُْواك

36. અને જ્યારે અમે લોકો પર દયા કરીએ 

છીએ િો િેઓ ઈિરાવવા લાગ ેછે અને જો 
િેમને િેમના હાથોના કરતિૂોના કારણે કોઇ 

િકલીફ પહોંચે િો અચાનક િેઓ તનરાશ થઇ 

જાય છે. 

اِذها   هذهقْنها وه ْحمهةً  النَهاسه  ا ا    فهِرُحْوا ره اِْن   ِبهه  وه
 ْ ٌۢ  ُتِصُْبُ یَِئهة  ْت  ِبمها سه مه هیِْدیِْهْم  قهَده   اِذها ا
 یهْقنهُطْونه  ُهْم 
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37. શ ું િે લોકોએ જો્ ું નથી કે અલ્લાહ 

િઆલા જેને ઇચ્છે પ ટકળ રોજી આપે છે અને 

જેને ઇચ્છે િુંગ, આમાું પણ ઈમાનવાળાઓ 

માટે તનશાનીઓ છે. 

لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا   مهْن لِ  الَرِْزقه  یهْبُسُط  اّلَلَٰ
ٓاءُ  یهْقِدُر    یَهشه لِكه  ِفْ  اَِنه   وه َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم   َله

 یَُْؤِمُنْونه 

38. (હ ેમ સલમાનો!) ક ટ ુંબીજનોને, લાચારને, 

મ સાફરને-દરેકને િેમનો અતિકાર આપો, આ 

વાિ િેમના માટે ઉત્તમ છે, જે અલ્લાહ 

િઆલાની પ્રસન્નિા ઇચ્છિો હોય, આવા જ 

લોકો સફળ થશે. 

َقهه   الُْقْربَٰ  ذها فهاَِٰت   وهابْنه  وهالِْمْسِكْيه  حه
ِبْيِل    لِكه   الَسه ْْی   ذَٰ َهِذیْنه  خه  یُِریُْدْونه  لَِل
ِ ؗ  وهْجهه  َٰٓى ِكه   اّلَلَٰ اُول  الْمُْفلُِحْونه  ُهُم  وه

39. જે કઈ પણ િમે વયાજ પર આપો છો, 
જેથી લોકોના માલ દ્વારા િમારા માલમાું 
વિારો થાય, િો આવો માલ અલ્લાહ પાસે 

વિિો નથી, અને જે કુંઈ સદકો, ઝકાિ િમે 

અલ્લાહ િઆલાની પ્રસન્નિા માટે આપો છો, 
િો આવા લોકો જ પોિાના માલમાું વિારો 
કરી રહ્યા છે. 

ا   مه تهیُْتْم  وه بًا َمِْن  اَٰ ۡ   َرِ ا بُوه ْ ْ   لَِْیه هْموهاِل  ِف   ا
ِ    ِعْنده  یهْربُْوا فهله  النَهاِس  ا    اّلَلَٰ مه تهیُْتْم  وه  اَٰ
وة   َمِْن  ِ  وهْجهه  ُتِریُْدْونه  زهكَٰ َٰٓى ِكه  اّلَلَٰ  ُهُم   فهاُول

 الْمُْضِعُفْونه  

40. અલ્લાહ િઆલા િે છે, જેણે િમાર ું સર્જન 

ક્ ું, પછી રોજી આપી, પછી મતૃ્્  આપશે, 

પછી જીતવિ કરશે, જણાવો િમે ઠેરવેલ 

ભાગીદારો માુંથી કોઇ એવ ું છે, જે આમાુંથી કુંઈ 

પણ કરી બિાવે, અલ્લાહ િઆલા પતવત્ર છે, 

અને િે ઘણો જ ઉચ્ચ છે િેનાથી જે કઈ િેઓ 

ભાગીદાર ઠેરવે છે. 

 ُ هّلَلَٰ لهقهُكْم  الَهِذْی  ا زهقهُكْم  ثَُمه  خه   ثَُمه  ره
  ِمْن  ههْل   یُْحِیْيُكْم    ثَُمه  یُِمیُْتُكْم 
هٓاى ِكُْم  ك ُل  َمهْن  ُشره لِكُْم  ِمْن  یَهْفعه   َمِْن  ذَٰ

ء     ْ نهه    َشه لَٰ  ُسْبحَٰ مَها وهتهعَٰ ن  عه  یُْشِرُكْونه



 

અર્-રૂમ 

 

768 

 

 الروم 

41. િરિી અને સમ દ્રમાું લોકોના અપરાિના 
કારણે તવદ્રોહ ફેલાઇ ગયો, એટલા માટે કે 

િેમને િેમના કેટલાક કરત િોનો બદલો 
અલ્લાહ િઆલા ચખાડી દે, શક્ય છે કે િેઓ 

સ િારો કરી લે. 

ره  هه ادُ  ظه َِ  ِف  الْفهسه الْبهْحرِ  الَْبه بهْت كه  ِبمها وه  سه
  الَهِذْی  بهْعضه  لُِيِذیْقهُهْم  النَهاِس  اهیِْدی
ِملُْوا لَهُهْم  عه  یهْرِجُعْونه  لهعه

42. (હ ેપયગુંબર!) િમે િેમને કહો, િરિી 
પર હરીફરીને જ ઓ િો ખરા કે પહલેાના 
લોકોની દશા કેવી થઇ ? જેમાું ઘણા લોકો 
મ શદરક હિા. 

ْوا قُْل  هانه  ْيفه كه  فهانُْظُرْوا اَْلهْرِض  ِف   ِسْْیُ  ك
هانه   قهْبُل    ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ  ْكثهُرُهْم  ك ه  ا

 َمُْشِرِكْيه 

43. બસ ! (હ ેનબી !) િમે િમારો ચહરેો િે 

સાચા અને સીિા દીન િરફ જ રાખો, એ 

પહલેા કે િે દદવસ આવી જાય, જેને ટાળી દેવ ું 
અલ્લાહ િરફથી છે જ નહીં, િે દદવસે સૌ 
અલગ-અલગ થઇ જશે. 

یِْن  وهْجههكه  فهاهقِْم  ِم  لِلَدِ َيِ هْن   قهْبِل  ِمْن  الْقه  ا
ه  دَه  ََله  یهْوم   یَهاِْٰت ره ِ  ِمنه  لهه   مه ذ   اّلَلَٰ ى ِ  یهْومه

ُعْونه  َده  یَهَصه

44. જેણે ક ફ્ર ક્ ું, િેની સજા િેના પર જ 

છે,અને જેણે સત્કાયો કયાગ િો િે પોિાનો જ 

(સફળિાનો) માગગ અપનાવી રહ્યા છે. 

ْن  لهْيهِ  كهفهره  مه مهْن   ُكْفُره     فهعه ِمله  وه   عه
الًِحا ُدْونه   فهِلهنُْفِسِهْم  صه  یهمْهه

45. જેથી અલ્લાહ િઆલા િેમને પોિાની 
કૃપાથી બદલો આપે, જેઓ ઈમાન લાવયા 
અને સત્કાયો કયાગ, િે કાદફરોને પસુંદ નથી 
કરિો. 

ُنْوا الَهِذیْنه  لِيهْجِزیه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصه
نَهه    فهْضلِه     ِمْن   الْكَِٰفِریْنه  یُِحَبُ  َله  اِ
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46. િેની તનશાનીઓ માુંથી ખ શખબર 

આપનારી હવાઓને મોકલવી પણ છે, એટલા 
માટે કે િમારા પર પોિાની કૃપા કરે અને 

એટલા માટે કે િેના આદેશથી હોડીઓ ચાલે 
અને એટલા માટે કે િેની કૃપાને િમે શોિો 
અને એટલા માટે કે િમે આભાર વયતિ કરો. 

ِمْن  یَِٰته    وه هْن  اَٰ یهاحه  یَُْرِسله  ا ت   الَرِ رَٰ ُمبهَشِ
لُِيِذیْقهُكْم  لِتهْجِریه  َرهْحمهِته   َمِْن  َوه  الُْفلُْك  وه

لِتهْبتهُغْوا ِباهْمِره   لَهُكْم  فهْضلِه   ِمْن  وه لهعه   وه
 تهْشكُُرْونه 

47. અને અમે િમારાથી પહલેા પણ પોિાના 
પયગુંબરોને િેમની કોમ િરફ મોકલ્યા, િેઓ 

િેમની પાસે પ રાવા લાવયા, પછી અમે 

અપરાિીઓને સજા આપી, અમારા માટે 

ઈમાનવાળાઓની મદદ કરવી જરૂરી છે. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه  قهْوِمِهْم   اِلَٰ  ُرُسًل  قهْبلِكه  ِمْن  ا
ٓاُءْوُهْم  ِت  فهجه   ِمنه  فهانْتهقهمْنها ِبالْبهیَِنَٰ

ُمْوا    نه الَهِذیْ  هانه   اهْجره ا وهك َقً  نهْصرُ  عهلهیْنها حه
 الْمُْؤِمِنْيه 

48. અલ્લાહ િઆલા હવાઓને ચલાવે છે, િે 

વાદળને ઉઠાવે છે, પછી અલ્લાહ િઆલા 
પોિાની ઇચ્છા પ્રમાણે િેને આકાશમાું ફેલાવી 
દે છે અને િેના ટ કડે ટ કડા કરી નાખે છે, પછી 
િમે જ ઓ છો કે િેની અંદરથી ટીંપા નીકળે છે 

અને જેમને અલ્લાહ ઇચ્છે, િે બુંદાઓ પર 

પાણી વરસાવે છે. િો િેઓ રાજી થઇ જાય છે. 

 ُ هّلَلَٰ یَٰحه  یُْرِسُل  الَهِذْی  ا ابًا فهتُِثْْیُ  الَرِ حه  سه
مهٓاءِ  ِف  فهيهْبُسُطه   ٓاءُ  كهْيفه  الَسه   یهشه
لُه   یهْجعه ًفا وه هی ِكسه   ِمْن  یهْخُرُج  الْوهدْقه  فهَته
َٰلِه     ابه  فهاِذها    ِخل هصه ْن  ِبه   ا ٓاءُ  مه   ِمْن  یَهشه
 یهْستهْبِشُرْونه   ُهْم  اِذها ِعبهاِده   

49. જો કે િેઓ િે વરસાદ વરસિા પહલેા 
તનરાશ થઇ રહ્યા હિા. 

اِْن  هانُْوا وه هْن  قهْبِل  ِمْن  ك َهله  ا ْ  یََُنه   َمِْن  عهلههْْیِ
 لهمُْبِلِسْيه  قهْبلِه  

50. બસ ! િમે અલ્લાહની કૃપાની 
તનશાનીઓને જ ઓ કે તનટપ્રાણ િરિીને કેવી 
રીિે અલ્લાહ િેને જીતવિ કરે છે ? કોઇ શુંકા 
નથી કે િે જ મિૃકોને જીતવિ કરનાર છે અને 

િે દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

ثَٰرِ  اِلَٰ   فهانُْظرْ  ْحمهِت  اَٰ ِ  ره   یُْحِ  كهْيفه  اّلَلَٰ
ا    بهْعده  اَْلهْرضه  ْوتِهه لِكه  اَِنه   مه  الْمهْوٰتَٰ    لهمُْحِ  ذَٰ
ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ  ْ  قهِدیْر   َشه
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51. અને જો અમે વાવાઝોડ ું ચલાવી દઇએ 

િો આ લોકો િે ખેિરોને સકૂાયેલા જોઇ લે, 
ત્યાર પછી િે લોકો ક ફ્ર કરવા લાગશે. 

ْن  لهى ِ لْنها وه هْرسه هْوهُ  ِریًْحا ا ا ا فهره لَُْوا ُمْصفهَرً  لَهظه
 ْ  نه یهْكُفُروْ  بهْعِده   ِمنٌۢ

52. (હ ેનબી !) તન:શુંક િમે મિૃકોને 

સુંભળાવી નથી શકિા અને ન િો બહરેાને 

પોિાનો અવાજ સુંભળાવી શકો છો, જ્યારે 

િેઓ પીઠ ફેરવી પાછા ફરી ગયા હોય. 

َمه  ُتْسِمعُ  وهَله  الْمهْوٰتَٰ  ُتْسِمعُ  َله  فهاِنَهكه   الَصُ
عهٓاءه  لَهْوا اِذها الَدُ  ُمْدِبِریْنه  وه

53. અને ન િમે આંિળાઓને િેમની 
પથભ્રટટિા માુંથી બચાવી િેમને સત્ય માગગ 
િરફ લાવી શકો છો, િમે ફતિ િે લોકોને જ 

સુંભળાવી શકો છો, જેઓ અમારી આયિો પર 

ઈમાન િરાવે છે. બસ ! િે જ લોકો અન સરણ 

કરનારા છે. 

ا   مه هنْته  وه دِ  ا ْن  الُْعْمِ  ِبهَٰ ْ    عه َٰلههَِتِ ل  اِْن   ضه
ْن  اََِله  ُتْسِمعُ    فهُهْم  ِباَٰیَِٰتنها یَُْؤِمُن  مه

ن   َمُْسلِمُْونه

54. અલ્લાહ િઆલા િે છે, જેણે િમાર ું સર્જન 

નબળી ક્સ્થતિમાું ક્ ું, િે નબળાઇ પછી શક્તિ 

આપી, િે શક્તિ પછી નબળાઇ અને 

વદૃ્ધાવસ્થા આપી, જેમ ઇચ્છે છે, િેમ સર્જન 

કરે છે, િે બિાને સારી રીિે જાણે છે અને 

બિા પર સુંપણૂગ શક્તિ િરાવે છે. 

 ُ هّلَلَٰ لهقهُكْم  الَهِذْی  ا ْعف   َمِْن  خه له  ثَُمه   ُضر عه  جه
 ْ ْعف   بهْعدِ  ِمنٌۢ له  ثَُمه   قَُوهةً  ُضر عه ْ  جه   بهْعدِ  ِمنٌۢ
یْبهًة    قَُوهة   ْعًفا َوهشه ا یهْخلُُق   ُضر ٓاُء    مه   یهشه

ِلْيُم   الْقهِدیُْر  وهُهوهالْعه

55. અને જે દદવસે કયામિ આવી જશે, 

અપરાિી લોકો સોગુંદ ખાશે કે (દ તનયામાું) 
એક ક્ષણથી વિારે નથી રહ્યા, આવી જ રીિે 

આ લોકો (દ તનયામાું પણ) ખોટા અન માન 

કરિા હિા. 

یهْومه  ةُ  تهُقْوُم  وه اعه ۬   یُْقِسُم  الَسه   الْمُْجِرُمْونه  
ا ْْیه  لهِبثُْوا مه ة     غه اعه لِكه   سه هانُْوا كهذَٰ   ك

 یُْؤفهُكْونه 
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56. અને જે લોકોને જ્ઞાન અને ઈમાન 

આપવામાું આવ્ ું િેઓ જવાબ આપશે કે િમે 

િો અલ્લાહની લખેલી િકદીર પ્રમાણે 
હશરનાું દદવસ સ િી (બરઝખમાું) પડયા રહ્યા, 
હવે આ જ િે હશરનો દદવસ છે, પરુંત   િમે 

માનિા જ નહિા. 

 لهقهْد  وهاَْلِیْمهانه  الِْعلْمه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ِب  ِفْ   لهِبْثُتْم  ِ  ِكتَٰ   الْبهْعِث ؗ  یهْوِم  اِلَٰ  اّلَلَٰ
ا ذه َِٰكنَهُكْم  الْبهْعِث  یهْوُم  فههَٰ ل   َله  ُكنُْتْم  وه

 تهْعلهمُْونه 

57. બસ ! િે દદવસે અત્યાચારીઓને િેમન ું 
બહાન ું કુંઈ જ કામ નહીં આવે અને ન િો 
િેમની પાસે િૌબા અને કાયો માુંગવામાું 
આવશે. 

ذ   ى ِ لهمُْوا ِذیْنه الَه  یهْنفهعُ  ََله  فهيهْومه  ظه
ُتُهْم  ْعِذره  یُْستهْعتهُبْونه  ُهْم  وهَله  مه

58. તન:શુંક અમે આ ક રઆનમાું લોકોની સામે 

સુંપણૂગ ઉદાહરણો વણગવી દીિા, િમે િેમની 
પાસે કોઇ પણ તનશાની લાવો, કાદફર લોકો િો 
એવ ું જ કહશેે કે િમે િદ્દન જ ઠ્ઠા છો. 

لهقهْد  بْنها وه ره ا ِفْ  لِلنَهاِس  ضه ذه ِن  هَٰ   ِمْن  الُْقْراَٰ
ثهل     كَُلِ  ْن   مه لهى ِ ْ  وه ُ   لَهيهُقْولهَنه   ِباَٰیهة   ِجْئهَته

ا الَهِذیْنه  هنُْتْم  اِْن  كهفهُرْو   ُمْبِطلُْونه  اََِله  ا

59. અલ્લાહ િઆલા િે લોકોના હૃદયો પર 

મહોર લગાવી દે છે, જેઓ સમજિા નથી. 
لِكه  ُ  یهْطبهعُ  كهذَٰ  َله  یْنه الَهذِ  قُلُْوِب   عهلَٰ  اّلَلَٰ
 یهْعلهمُْونه 

60. બસ ! િમે િીરજ રાખો, તન:શુંક 

અલ્લાહન ું વચન સાચ ું છે. એવ ું ન થાય કે જે 

લોકો યકીન નથી કરિા િેમના કારણે િમે 

નબળા પડી જાવ. 

ِ  وهعْده  اَِنه  فهاْصَِبْ  َق   اّلَلَٰ  یهْستهِخَفهنَهكه  وهَله  حه
ن  َله  الَهِذیْنه   یُْوقُِنْونه
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 لقمان 

લૂકમાન  لقمان 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-મીમ ્  آلَمٓ  

2. આ દહકમિવાળી દકિાબની આયિો છે.  یَُٰت  تِلْكه ِب  اَٰ ِكْيِم   الِْكتَٰ  الْحه

3. જે સદાચારી લોકો માટે દહદાયિ અને 

રહમિ છે. 

ْحمهةً  ُهًدی  لَِلْمُْحِسِنْيه   وهره

4. અથાગિ િે લોકો, જેઓ નમાઝ પઢે છે અને 

ઝકાિ આપે છે અને આલખરિ પર ઈમાન 

િરાવે છે. 

َٰوةه  یُِقْيمُْونه  الَهِذیْنه  ل یُْؤُتْونه  الَصه وةه  وه كَٰ  الَزه
ةِ  وهُهْم   یُْوقُِنْونه   ُهْم  ِباَْلَِٰخره

5. આ જ િે લોકો છે, જેઓ પોિાના 
પાલનહાર િરફથી સત્ય માગગ પર છે. અને 

આ લોકો જ સફળ થનારા છે. 

َٰٓى ِكه  بَِِهْم  َمِْن  ُهًدی عهلَٰ  اُول َٰٓى ِكه  َره اُول  ُهُم   وه
 الْمُْفلُِحْونه 

6. અને કેટલાક લોકો એવા પણ છે, જેઓ 

અલ્લાહથી ગાફેલ કરવાવાળી બેકાર વાિોને 

ખરીદે છે, જેથી િેના દ્વારા લોકોને અલ્લાહના 
માગગથી પથભ્રટટ કરી દે અને િેની મશ્કરી 
કરે, આ જ િે લોકો છે જેમના માટે 

અપમાતનિ કરી દેનારો અઝાબ છે. 

ِمنه  ْن  النَهاِس  وه ِْی  مه ِدیِْث  یَهْشَته  لهْهوهالْحه
ْن  لُِيِضَله  ِبْيِل  عه ِ  سه ْْیِ  اّلَلَٰ ۬   ِبغه   عِلْم   

هها یهَتهِخذه َٰٓى ِكه   ُهُزًوا    وه اب   لهُهْم  اُول   عهذه
 َمُِهْي  



 

લકૂમાન 

 

773 

 

 لقمان 

7. જ્યારે િેમની સામે અમારી આયિોન ું 
વણગન કરવામાું આવે છે, િો ઘમુંડ કરી એવી 
રીિે મોઢ ું ફેરવી લે છે, જાણે કે િેણે સાુંભળ્્ ું 
જ નથી, જાણે કે િેના બને્ન કાનોમાું ડાટા 
લાગેલા છે, િમે િેમને દ :ખદાયી અઝાબની 
સચૂના આપી દો. 

اِذها یَٰتُنها عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  وه َلَٰ  اَٰ اُمْستهكْ  وه هْن  َِبً ها  ك
ا لَهْم  هَنه  یهْسمهْعهه ها ْ   ك قًْرا    اُذُنهْيهِ  ِف ْرهُ   وه  فهبهَشِ

اب   ذه هلِْيم   ِبعه  ا

8. તન:શુંક જે લોકો ઈમાન લાવયા અને 

સત્કાયો કયાગ િેમના માટે નેઅમિોવાળી 
જન્નિો છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  لهُهْم  الَصَٰ
نََُٰت   النَهِعْيِم   جه

9. જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે, અલ્લાહન ું વચન 

સાચ ું છે, િે ઘણો જ પ્રભ ત્વશાળી અને સુંપણૂગ 
દહકમિવાળો છે. 

لِِدیْنه  ا    خَٰ ِ  وهعْده   فِْيهه ا    اّلَلَٰ َقً ِزیْزُ   حه   وهُهوهالْعه
ِكْيُم   الْحه

10. િેણે જ આકાશોન ું સર્જન વગર સ્િુંભે 
ક્ ું,(જેવ ું કે) િમે િેને જોઇ રહ્યા છો અને િેણે 
િરિીમાું પવગિોને જકડી દીિા, જેથી િે 

િમને હલાવી ન શકે અને દરેક પ્રકારના 
સજીવોને િરિીમાું ફેલાવી દીિા અને અમે 

આકાશ માુંથી પાણી વરસાવી િરિીમાું દરેક 

પ્રકારની સ ુંદર જોડીઓ ઊપજાવી. 

لهقه  وَِٰت  خه مَٰ ْْیِ  الَسه مهد   ِبغه ا عه ْونههه هلْقَٰ  تهره ا  وه
وهاِسه  َْلهْرِض ا ِف  هْن  ره بهَثه  ِبكُْم  تهِمْيده  ا   وه

ا لْنها  دهٓابَهة     كَُلِ  ِمْن  فِْيهه هنْزه ا مهٓاءِ  ِمنه  وه  الَسه
ا فهاهنٌْۢبهتْنها مهٓاءً   كهِریْم    زهْوج   كَُلِ  ِمْن  فِْيهه

11. આ છે અલ્લાહન ું સર્જન, હવે િમે મને 

બિાવો કે અલ્લાહ તસવાય અન્ય મઅબદૂોએ 

શ ું સર્જન ક્ ું છે? (કઈ જ નહી) પરુંત   આ 

જાલલમ લોકો સ્પટટ ગ મરાહીમાું પડેલા છે. 

ا لُْق  هَٰذه ِ  خه ا ذها فهاهُرْوِنْ  اّلَلَٰ لهقه  مه  الَهِذیْنه  خه
لِمُْونه  بهِل   دُْونِه     ِمْن  َٰل   ِفْ  الَظَٰ ل ن  ضه ِبْي   َمُ



 

લકૂમાન 

 

774 

 

 لقمان 

12. અને અમે ખરેખર લકૂમાનને દહકમિ 

આપી હિી, કે ત ું અલ્લાહ િઆલાનો આભાર 

વયતિ કર, દરેક આભાર વયકિ કરનાર 

પોિાના જ (ફાયદા) માટે આભાર વયતિ કરે 

છે, જે પણ કૃિઘ્નિા કરે, િે જાણી લે કે 

અલ્લાહ િઆલા બેતનયાઝ અને પ્રશુંસાવાળો 
છે. 

لهقهْد  تهیْنها وه هِن  الِْحكْمهةه  لُْقمَٰنه  اَٰ ِ     اْشكُرْ  ا  ّلِلََٰ
ْن  مه َهمها یَهْشكُرْ  وه مهْن   لِنهْفِسه     یهْشكُرُ  فهاِن   وه
ه  فهاَِنه  كهفهره  ِنَ   اّلَلَٰ ِمْيد   غه  حه

13. અને (િે સમય યાદ કરો) જ્યારે લકૂમાને 

પોિાના દીકરાને તશખામણ આપિા કહ્ ું કે 

મારા વહાલા દીકરા ! અલ્લાહનો ભાગીદાર ન 

ઠેરવિો, તન:શુંક તશકગ  ખબૂ જ મોટો જ લમ છે, 

اِذْ  یهِعُظه   َِلبِْنه   مَُٰن لُقْ  قهاله  وه َه  وهُهوه  َله   یَُٰبنه
۬   ُتْشِرْك  ِ ر ْركه  اَِنه   ِباّلَلَٰ ِظْيم   لهُظلْم   الَشِ عه

 

14. અમે માનવીને િેના માિા-તપિા સાથે 

(સદ વયવહાર કરવાની) તશખામણ આપી, 
િેની માિાએ દ :ખ પર દ :ખ વેઠી િેને ગભગમાું 
રાખ્યો અને િેનો દૂિ છોડાવવાનો સમય બે 
વર્ગનો હિો, (એટલા માટે આ આદેશ આપ્યો 
કે) મારો અને પોિાના માિા-તપિાનો આભાર 

વયતિ કર, (િમને સૌને) મારી જ િરફ પાછું 
આવવાન ું છે. 

یْنها وهَصه انه  وه یِْه    اَْلِنْسه مهلهْتهُ   ِبوهالِده  اَُمُه   حه
لُه   عهلَٰ  وهْهًنا هِن  عهامهْيِ  ِفْ  وهْهن  َوهفِصَٰ   ا
لِ  ِلْ  اْشكُرْ  یْكه   وه ه   وهالِده َ  الْمهِصْْیُ  اِله

15. અને જો િે બને્ન િારા પર એ વાિની 
બળજબરી કરે, કે ત ું મારો ભાગીદાર બનાવ, 

જેન ું જ્ઞાન િારી પાસે ન હોય, િો ત ું િેમન ું 
કહ્ ું ન માન, હાું ! દ તનયામાું િેમની સાથે 

સારી રીિે રહજેે અને િેના માગે ચાલજે, જે 

મારી િરફ ઝૂકેલો હોય. િમારા સૌન ું પાછું 
ફરવ ું મારી િરફ જ છે. િમે જે કુંઈ કરો છો િે 

િમને જણાવી દઇશ. 

اِْن  كه  وه اههدَٰ لَٰ   جه هْن  عه ا ِبْ  ُتْشِركه  ا  لهیْسه  مه
اِحْبُهمها ُتِطْعُهمها فهله   عِلْم     ِبه   لهكه   ِف  وهصه

نْيها ْعُرْوفًا ؗ  الَدُ تَهِبعْ   مه ا ِبْيله  وه ْن  سه هنهابه  مه  ا
ه    َ ه  ثَُمه   اِله َ ْرِجُعكُْم  اِله ُئكُْم  مه   ِبمها فهاُنهَبِ

 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 
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16. વહાલા દીકરા ! જો (િારો અમલ) રાઈના 
દાણા જેટલો પણ હશે, પછી ભલે ને િે કોઇ 

સખિ પથ્થરમાું હોય અથવા આકાશોમાું હોય 

અથવા િરિીમાું હોય િેને અલ્લાહ િઆલા 
જરૂર લાવશે, અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ સકૂ્ષ્મ 

દૃષ્ટટવાળો અને બધ ું જ જાણનાર છે. 

َه  ا   یَُٰبنه نَههه بَهة   ِمثْقهاله  تهُك  اِْن  اِ ْردهل   َمِْن  حه  خه
ة   ِفْ  فهتهُكْن  ْخره وَِٰت  ِف  اهوْ  صه مَٰ هوْ  الَسه   ِف  ا
ا یهاِْت  اَْلهْرِض  ُ    ِبهه ه  اَِنه   اّلَلَٰ   لهِطْيف   اّلَلَٰ
ِبْْی    خه

17. હ ેમારા વહાલા દીકરા ! ત ું નમાઝ પઢિો 
રહજેે, સારા કાયોની તશખામણ આપિો રહજેે, 

દ ટકમોથી રોકજે અને જે મ સીબિ િારા પર 

આવી જાય, િેના પર િીરજ રાખજે. ખરેખર 

આ કાયો દહમુંિના કાયો માુંથી છે. 

َه  هقِِم  یَُٰبنه َٰوةه  ا ل  وهانْهه   ِبالْمهْعُرْوِف  وهاُْمرْ  الَصه
ِن  ا   عهلَٰ  وهاْصَِبْ  الْمُْنكهرِ  عه ابهكه    مه هصه  اَِنه   ا
لِكه  ْزِم  ِمْن  ذَٰ  اَْلُُموِْر   عه

18. અને (ઘમુંડ કરિા) લોકોની સામે 

પોિાના ગાલ ન ફુલાવ અને િરિી પર 

ઇિરાઇને ન ચાલ, અલ્લાહ િઆલા ઘમુંડ 

કરનારને પસુંદ નથી કરિો. 

رْ  وهَله  َعِ كه  ُتصه َده   ِف  تهمِْش  وهَله  لِلنَهاِس  خه
ًحا    اَْلهْرِض  ره ه  اَِنه   مه  كَُله  یُِحَبُ  َله  اّلَلَٰ
 فهُخوْر    ُمْختهال  

19. પોિાની ચાલ દરતમયાની રાખ, અને 

પોિાનો અવાજ નીચો રાખ, ખરેખર અવાજો 
માું સૌથી ખરાબ અવાજ ગિેડાનો અવાજ છે. 

ْوتِكه    ِمْن  وهاْغُضْض  مهْشِيكه  ِفْ  وهاقِْصْد    صه
هنْكهره  اَِنه  ْوُت  اَْلهْصوهاِت  ا ن  لهصه ِمْْیِ  الْحه

20. શ ું િમે નથી જોિા કે અલ્લાહ િઆલાએ 

િરિી અને આકાશની દરેક વસ્ત ને િમારા 
કામમાું લગાડી છે અને િમને પોિાની જાહરે 

અને છપી નેઅમિો પ ટકળ આપી રાખી છે, 

કેટલાક લોકો અલ્લાહ તવશે જ્ઞાન વગર અને 

સત્ય માગગદશગન વગર અને કોઇ સ્પટટ 

દકિાબ વગર ઝઘડો કરે છે. 

هلهْم  ْوا ا هَنه  تهره ه  ا ره  اّلَلَٰ َخه ا لهُكْم  سه   ِف  َمه
وَِٰت  مَٰ ا الَسه مه اهْسبهغه  اَْلهْرِض  ِف  وه  عهلهْيُكْم  وه
مهه   بهاِطنهًة    نِعه ةً َوه اِهره ِمنه   ظه ْن  النَهاِس  وه   مه
اِدُل  ِ  ِف  یَُجه ْْیِ  اّلَلَٰ  وهَله  ُهًدی عِلْم  َوهَله  ِبغه
ِنْْی   ِكتَٰب    َمُ
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21. અને જ્યારે િેમને કહવેામાું આવે છે કે 

અલ્લાહએ ઉિારેલી વહીન ું અન સરણ કરો િો 
કહ ેછે કે અમે િો િે જ િરીકાન ું અન સરણ 

કરીશ ું, જેના પર અમે અમારા પવૂગજોને જોયા 
છે, ભલેને શેિાન િેમના પવૂગજોને જહન્નમના 
અઝાબ િરફ બોલાવિો હોય. 

اِذها تَهِبُعْوا لهُهُم   قِْيله  وه ا   ا ه  مه له ا ُ  نْزه  قهالُْوا اّلَلَٰ
ا نهتَهِبعُ  بهْل  ْدنها مه نها    عهلهْيهِ  وهجه بهٓاءه لهوْ   اَٰ هوه  ا
هانه  ُن  ك ْيطَٰ اِب   اِلَٰ  یهْدُعْوُهْم  الَشه   عهذه

ِعْْیِ   الَسه

22. અને જે (વયક્તિ) પોિાનો ચહરેો અલ્લાહ 

સામે ઝકાવી દે અને િે સદાચારી હોય, િો 
ખરેખર િેણે મજબિૂ કડ ું પકડી લીધ ું. દરેક 

કાયોન ું પદરણામ અલ્લાહ િરફથી છે. 

ْن  مه ه    یَُْسِلْم  وه ِ  اِله  وهْجهه   وهُهوهُمْحِسن    اّلَلَٰ
كه  فهقهدِ  اِله   الُْوثْقَٰ    ِبالُْعْروهةِ  اْستهمْسه ِ  وه  اّلَلَٰ
 اَْلُُموِْر  عهاقِبهةُ 

23. અને (હ ેપયગુંબર) જેણે ક ફ્ર ક્ ું, િો િેન ું 
ક ફ્ર િમને ઉદાસ ન કરી દે, છેવટે િે બિાને 

અમારી િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે, પછી અમે 

િેમને બિાવીશ ું, જે િેમણે ક્ ું છે, તન:શુંક 

અલ્લાહ હૃદયોના ભેદોને પણ જાણે છે. 

ْن  مه  اِلهیْنها  ُكْفُره     یهْحُزنْكه  فهله  كهفهره  وه
ْرِجُعُهْم  ُئُهْم  مه ِملُْوا    ِبمها فهُننهَبِ ه  اَِنه   عه  اّلَلَٰ
 ٌۢ اِت  عهِلْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ

24. અમે િેમને થોડાક સમય માટે ફાયદો 
આપી રહ્યા છે, પછી િેમને લાચાર બનાવી 
સખિ અઝાબ િરફ લઇ આવીશ ું. 

ُعُهْم  ُهْم  ثَُمه  قهِلْيًل  نُمهَتِ َرُ اب    اِلَٰ  نهْضطه  عهذه
 غهِلْيظ  

25. જો િમે િેમને પછૂો કે આકાશ અને 

િરિીન ું સર્જન કરનાર કોણ છે ? િો િેઓ 

જરૂર જવાબ આપશે કે “અલ્લાહ”, િો કહી દો 
કે દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે, 

પરુંત   િેમાું ઘણા લોકો અજ્ઞાની છે. 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا لهقه  َمهْن  سه وَِٰت  خه مَٰ   الَسه
ُ    لهيهُقْولَُنه  وهاَْلهْرضه  مُْد  قُِل   اّلَلَٰ ِ    الْحه   ّلِلََٰ

ْكثهُرُهْم  بهْل  ه  ْونه یهْعلهمُ  َله  ا
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26. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ છે, િે બધ ું 
અલ્લાહન ું જ છે, ખરેખર અલ્લાહ િઆલા 
બેતનયાઝ અને પ્રશુંસાને લાયક છે. 

 ِ ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ه  اَِنه   وهاَْلهْرِض    الَسه   اّلَلَٰ
ِنَُ  ِمْيُد  ُهوهالْغه  الْحه

27. િરિીના દરેક વકૃ્ષ, જો કલમ (પેન) 

બની જાય અને દરેક સમ દ્ર શાહી બની જાય 

અને ત્યાર પછી વધ  સાિ સમ દ્રો શાહી બની 
જાય, િો પણ અલ્લાહની વાિો પણૂગ નહીં 
થાય. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા તવજયી અને 

દહકમિવાળો છે. 

لهوْ  هنَهمها وه ة   ِمْن  اَْلهْرِض  ِف  ا ره جه م   شه   اهقْله
الْبهْحرُ  ه   وه ْ  یهمَُدُ ةُ  بهْعِده   ِمنٌۢ ْبعه هبُْحر   سه ا ا  َمه
ْت  هلِمَُٰت  نهِفده ِ    ك ه  اَِنه   اّلَلَٰ ِزیْز   اّلَلَٰ ِكْيم   عه حه

 

28. િમારા સૌન ું સર્જન અને મતૃ્્  પછી ફરી 
જીતવિ કરવ ું (અલ્લાહ માટે) એવ ું જ છે, જેવ ું 
કે એક પ્રાણન ું (સર્જન) કરવ ું. તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા બધ ું જ સાુંભળવાવાળો, જોવાવાળો 
છે. 

ا لُْقُكْم  مه   كهنهْفس   اََِله  بهْعثُُكْم  وهَله  خه
ة     ه  اَِنه   َوهاِحده ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع   بهِصْْی   سه

29. શ ું િમે જોિા નથી કે અલ્લાહ િઆલા 
રાિને દદવસમાું અને દદવસને રાિમાું ફેરવી 
નાખે છે, સયૂગ અને ચુંદ્રને િેણે જ આજ્ઞાકારી 
બનાવી રાખ્યા છે, દરેક નક્કી કરેલ સમય 

સ િી ચાલશે. અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ની 
જાણ રાખે છે જે િમે કરો છો. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ارِ  ِف  الَهْيله  یُْولُِج  اّلَلَٰ   النَههه
یُْولُِج  اره  وه ره  الَهْيِل  ِف  النَههه َخه مْسه  وهسه  الَشه
الْقهمهره ؗ  ل   اِلَٰ   یَهْجِرْی   كَُل    وه َمً  اهجه هَنه  َمُسه ا  وه
ه  ِبْْی   لُْونه تهْعمه  ِبمها اّلَلَٰ  خه

30. આ બધ ું એટલા માટે કે અલ્લાહ િઆલા 
જ સત્ય છે અને િેના તસવાય જેને પણ લોકો 
પોકારે છે, બિા ખોટા છે અને તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા ઘણો ઉચ્ચ અને પ્રતિષ્ટઠિ છે. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ َقُ  اّلَلَٰ هَنه  ُهوهالْحه ا ا وه  یهْدُعْونه  مه
هَنه   الْبهاِطُل    دُْونِهِ  ِمْن  ا ه  وه ِلَُ  اّلَلَٰ   ُهوهالْعه

ن   الْكهِبْْیُ
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31. શ ું િમે િેના પર તવચાર નથી કરિા કે 

દદરયામાું હોડીઓ અલ્લાહની કૃપાથી ચાલી 
રહી છે, એટલા માટે કે િે િમને પોિાની 
તનશાનીઓ બિાવી દે, ખરેખર આમાું દરેક 

િીરજ રાખનાર અને આભાર વયતિ કરનાર 

માટે ઘણી તનશાનીઓ છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا  الْبهْحرِ  ِف  تهْجِرْی  الُْفلْكه  ا
ِ  ِبِنْعمهِت  یَِٰته     َمِْن  لُِْیِیهُكْم   اّلَلَٰ   ِفْ  اَِنه   اَٰ
لِكه  َٰیَٰت   ذَٰ َُلِ  َله بَهار   لَِك كُوْر   صه  شه

32. અને જ્યારે િેમના પર મોજા છાુંયડાની 
જેમ આવી જાય છે, િો િે તનખાલસિા અને 

િેના અન સરણ કરવાના વચન સાથે અલ્લાહ 

િઆલાને જ પોકારે છે, પછી જ્યારે િે 

(અલ્લાહ િઆલા) િેમને બચાવી િરિી 
િરફ લઈ આવે છે િો િેમના માુંથી કેટલાક 

જ સત્ય માગગ પર રહ ેછે અને અમારી 
આયિોનો ઇન્કાર ફતિ િે જ લોકો કરે છે, જે 

વચન ભુંગ કરનાર અને કૃિધ્ની છે. 

اِذها ْ  وه ُ لهِل  َمهْوج   غهِشهْیه هالَظُ ُواده  ك ه  عه   اّلَلَٰ
۬   لههُ  ُمْخِلِصْيه  یْنه   هُىْ  فهلهمَها  الَدِ   اِله  نهَجَٰ

 َِ ْ  الَْبه ْقتهِصد     فهِمْٰنُ ا  َمُ مه ُد  وه   ِباَٰیَِٰتنها   یهْجحه
َتهار   كَُلُ  اََِله  ُفوْر   خه  كه

33. હ ેલોકો ! પોિાના પાલનહારથી ડરો અને 

િે દદવસથી પણ ડરો, જે દદવસે તપિા 
પોિાના દીકરાને કુંઈ ફાયદો પહોંચાડી નહીં 
શકે અને ન દીકરો પોિાના તપિાને કુંઈ 

ફાયદો પહોંચાડી શકશે, અલ્લાહન ું વચન 

સાચ ું છે, (જ ઓ) િમને દ તનયાન ું જીવન 

િોકામાું ન નાખે. અને ન િોકો આપનાર 

િમને અલ્લાહ તવશે િોકામાું નાુંખી દે. 

ا تَهُقْوا النَهاُس  یَٰ اهیَُهه بَهُكْم  ا ْوا ره  ََله  یهْوًما وهاْخشه
الِد   یهْجِزْی  ْن  وه لهِده  ؗ  عه ْولُْود   وهَله   َوه از   مه   ُهوهجه
ْن  ْيـ ًا    َوهالِِده   عه ِ  وهعْده  اَِنه   شه َق   اّلَلَٰ  فهله  حه

نَهُكُم  وةُ  تهُغَره يَٰ نْيها  الْحه نَهُكْم  وهَله  الَدُ   یهُغَره
 ِ ُرْوُر  ِباّلَلَٰ  الْغه
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34. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાની પાસે જ 

કયામિન ું જ્ઞાન છે, િે જ વરસાદ વરસાવે છે 

અને માિાના પેટમાું જે કુંઈ છે, િેને જાણે છે, 

કોઇ નથી જાણત ું કે આવિીકાલે શ ું કરશે, ન 

કોઇને જાણ છે કે કેવી િરિી પર મતૃ્્  
પામશે, (યાદ રાખો) અલ્લાહ િઆલા જ 

સુંપણૂગ જ્ઞાનવાળો અને સાચી ખબર રાખનારો 
છે. 

ه  اَِنه  ه   اّلَلَٰ ِة    عِلُْم  ِعْنده اعه ُِل   الَسه َ یَُنه   وه
ْيثه    یهْعلهُم   الْغه ا وه اِم    ِف  مه ا  اَْلهْرحه مه   وه
ا ذها نهْفس   تهْدِرْی  ا  غهًدا    تهْكِسُب  َمه مه  وه
ٌۢ  تهْدِرْی  ه  اَِنه   تهمُْوُت    اهْرض   ِباهَیِ  نهْفس   اّلَلَٰ
ن  عهِلْيم   ِبْْی   خه
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અસ-્સજદહ السجدة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અલલફ-લામ-મીમ ્  آلَمٓ  

2. આ વાિમાું કોઈ શુંકા નથી કે આ દકિાબ 

(ક રઆન) સમગ્ર સષૃ્ટટના પાલનહાર િરફથી 
ઉિારવામાું આવ્ ું છે. 

ِب  تهَْنِیُْل  یْبه  َله  الِْكتَٰ َبِ  ِمْن  فِْيهِ  ره   َره
لهِمْيه    الْعَٰ

3. શ ું આ લોકો કહ ેછે કે િેણે (મ હમ્મદ) આ 

ક રઆનને ઘડી કાઢ્ ું છે ? (વાિ એવી નથી) 
પરુંત   આ િમારા પાલનહાર િરફથી સત્ય છે. 

જેથી િમે િે લોકોને સચેિ કરો, જેમની િરફ 

િમારા પહલેા કોઇ સચેિ કરનાર નથી 
આવયા, જેથી િેઓ દહદાયિ પર આવી જાય. 

هْم  ىُه    لُْونه یهُقوْ  ا َٰ َقُ  بهْل   افَْته  ِمْن  ُهوهالْحه
بَِكه  ا   قهْوًما لِتُْنِذره  َره هُىْ  َمه هتَٰ  َمِْن  نَهِذیْر   َمِْن  ا
لَهُهْم  قهْبِلكه   یهْهتهُدْونه  لهعه

4. અલ્લાહ િઆલા િે છે, જેણે આકાશો અને 

િરિી અને જે કુંઈ િે બને્ન વચ્ચે છે, સૌન ું 
સર્જન છ દદવસમાું ક્ ું, પછી અશગ પર 

લબરાજમાન થયો, િમારા માટે િેના તસવાય 

કોઇ મદદ કરનાર અને ભલામણ કરનાર 

નથી, િો પણ િમે તશખામણ પ્રાપ્િ નથી 
કરિા. 

 ُ هّلَلَٰ لهقه  الَهِذْی  ا وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه  وه
هیَهام   ِسَتهةِ  ِفْ  بهیْنهُهمها   عهله  اْستهوَٰی ثَُمه  ا
ْرِش    ا  الْعه ِلَ    ِمْن  دُْونِه   َمِْن  لهُكْم  مه  وهَله  َوه
ِفْيع     هفهله   شه َكهُرْونه  ا  تهتهذه

5. િે આકાશથી િરિી સ િી (બિા) કાયગની 
વયવસ્થા કરે છે, પછી િે કાયગ એક એવા 
દદવસમાું િેની િરફ ચઢી જાય છે, જેની 
ગણિરી િમારા પ્રમાણે એક હજાર વર્ગ 
જેટલી છે. 

بَِرُ  مهٓاءِ  ِمنه  اَْلهْمره  یُده  ثَُمه  اَْلهْرِض  له اِ  الَسه
هانه  یهْوم   ِفْ  اِلهْيهِ  یهْعُرُج  اُره    ك هلْفه  ِمْقده نهة    ا   سه
ْونه  َمِمَها  تهُعَدُ
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6. િે જ છે, જે દરેક છૂપી અને જાહરે વાિોને 

જાણે છે, િે પ્રભ ત્વશાળી અને રહમે 

કરવાવાળો છે. 

لِكه  ْيِب  عَِٰلُم  ذَٰ ادهةِ  الْغه هه ِزیْزُ  وهالَشه  الْعه
ِحْيُم    الَره

7. જેણે દરેક વસ્ત  ખબૂ સારી રીિે બનાવી 
અને માનવીની બનાવટ માટી વડે શરૂ કરી. 

نه  الَهِذْی   ء   كَُله  اهْحسه ْ لهقهه   َشه ه  خه ا بهده لْقه   وه  خه
اِن   ِطْي    ِمْن  اَْلِنْسه

8. પછી િેની પેઢીને એક ત ચ્છ પાણીના ટીપાું 
વડે ચલાવી. 

له  ثَُمه  عه َٰلهة   ِمْن  نهْسلهه   جه   َمهٓاء   َمِْن  ُسل
 َمهِهْي   

9. જેને વયવક્સ્થિ કરી, િેમાું પોિાની રૂહ 

ફુંકી, િેણે જ િમારા કાન, આંખો અને હૃદય 

બનાવયા. પરુંત   િમે ઘણો ઓછો આભાર 

વયતિ કરો છો. 

ىهُ  ثَُمه  َوَٰ نهفهخه  سه ْوِحه   ِمْن  فِْيهِ  وه له  َرُ عه  وهجه
مْعه  لهُكُم  اره  الَسه ةه    وهاَْلهبْصه  قهِلْيًل   وهاَْلهفْـ ِده
ا  تهْشكُُرْونه  َمه

10. અને િેમણે કહ્ ું, શ ું જ્યારે અમે િરિીમાું 
સમાઇ જઇશ ું, શ ું ફરીવાર જીતવિ કરવામાું 
આવીશ ું ? (વાિ એવી છે) કે, િે લોકો 
પોિાના પાલનહારની મ લાકાિને જ ઠલાવે 

છે. 

قهالُْو ا اِذها وه لهلْ   ءه نَها اَْلهْرِض  ِف  نهاضه اِ   لهِفْ  ءه
لْق   ۬   خه ِدیْد    بَِِهْم  ِبِلقهٓاِئ  ُهْم  بهْل   جه  ره

ِفُرْونه   كَٰ

11. િમે િેમને કહી દો કે િમને મતૃ્્ નો 
ફદરશ્િો, જે િમારા પર નક્કી કરવામાું આવયો 
છે, િે િમારા પ્રાણ કાઢી લેશે, પછી િમે સૌ 
પોિાના પાલનહાર િરફ પાછા ફેરવવામાું 
આવશો. 

لهُك  یهتهوهفََٰىكُْم  قُْل  َِله  الَهِذْی  الْمهْوِت  َمه  ُوك
بَُِكْم  اِلَٰ  ثَُمه  ِبكُْم  ن  ره ُعْونه  ُتْرجه
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12. કદાચ કે િમે જોિા જ્યારે કે અપરાિી 
લોકો પોિાના પાલનહાર સામે માથા ઝકાવી 
ઊભા હશે, (અને કહશેે), હ ેઅમારા પાલનહાર 

! અમે બધ ું જ જોઇ લીધ ું અને સાુંભળી લીધ ું, 
હવે ત ું અમને પાછા મોકલી દે, અમે સત્કાયો 
કરીશ ું અમને યકીન થઇ ગ્ ું છે. 

لهوْ  ی وه ِكُسْوا الْمُْجِرُمْونه  اِذِ  تهرَٰ    نها
بَِِهْم    ِعْنده  ُرُءْوِسِهْم  بَهنها    ره ْرنها ره هبْصه   ا
ِمْعنها الًِحا نهْعمهْل  فهاْرِجْعنها وهسه  اِنَها صه
 ُمْوقُِنْونه 

13. જો અમે ઇચ્છિા િો (પહલેાથી જ ) દરેક 

વયક્તિને દહદાયિ આપી દેિ, પરુંત   મારી આ 

વાિ સાચી છે કે હ ું જરૂર જહન્નમને માનવીઓ 

અને ત્જન્નાિોથી ભરી દઇશ. 

لهوْ  َٰتهیْنها ِشْئنها وه ا نهْفس   كَُله  َله ىهه َِٰكْن  ُهدَٰ ل   وه
َقه  ْ  الْقهْوُل  حه هْملـه هَنه  ِمَنِ نَهمه جه  َله   ِمنه  هه

هْجمهِعْيه  وهالنَهاِس  الِْجنَهةِ   ا

14. અને આ દદવસની મ લાકાિને િમે ભલૂી 
ગયા હિા, િેના કારણે હવે િમે જહન્નમનો 
સ્વાદ ચાખો, અમે પણ િમને ભલૂાવી દીિા 
અને પોિાના કરેલા કાયોના કારણે હુંમેશા 
રહવેાવાળો અઝાબ ચાખો. 

ا    یهْوِمكُْم  ءه لِقهٓا نهِسیُْتْم  ِبمها فهُذْوقُْوا ذه   هَٰ
نَها ُكْم  اِ ابه  وهذُْوقُْوا نهِسیْنَٰ  ِبمها الُْخلْدِ  عهذه

 تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم 

15. અમારી આયિો પર િે જ લોકો ઈમાન 

લાવે છે જેમની સમક્ષ જ્યારે પણ તશખામણ 

આપવામાું આવે છે, િો િેઓ તસજદામાું પડી 
જાય છે અને પોિાના પાલનહારની પ્રશુંસા 
સાથે િસ્બીહ કરે છે અને ઘમુંડ નથી કરિા. 

نَهمها ا یُْؤِمُن  اِ ُرْوا اِذها الَهِذیْنه  ِباَٰیَِٰتنه َكِ ا ذُ  ِبهه
ْوا َرُ بَهُحْوا خه ًدا َوهسه مْدِ  ُسَجه بَِِهْم  ِبحه  وهُهْم  ره
۩  َله  ْونه  یهْستهْكَِبُ

16. િેમના પડખા પોિાની પથારીથી અલગ 

રહ ેછે, પોિાના પાલનહારને ડર અને આશા 
સાથે પોકારે છે અને જે કુંઈ અમે િેમને આપી 
રાખ્્ ું છે િેઓ ખચગ કરે છે. 

افَٰ  ِن  ُجُنْوبُُهْم  تهتهجه اِجِع  عه  یهْدُعْونه  الْمهضه
بَهُهْم  مهًعا ؗ  ره ْوفًا َوهطه ِممَها  خه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ   ره

 یُْنِفُقْونه 
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17. કોઇ જીવ નથી જાણિો કે આંખોની ઠુંડક 

માટે અમે શ ું છપાવીને રાખ્્ ું છે, જે કુંઈ આ 

લોકો કરિા હિા, આ િેનો બદલો છે. 

ا   نهْفس   تهْعلهُم  فهله  ةِ  َمِْن  لهُهْم  اُْخِفه  َمه  قَُره
هْعُي     ٓاًءٌۢ   ا زه هانُْوا ِبمها جه  یهْعمهلُْونه  ك

18. શ ું િે લોકો, જેઓ ઈમાન લાવયા, 
તવદ્રોહીઓ જેવા હોઇ શકે છે ? આ સરખા 
નથી. 

هفهمهْن  هانه  ا هانه  كهمهْن  ُمْؤِمًنا ك ۬   ك  َله   فهاِسًقا ر
 یهْستهو نه 

19. જે લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો પણ 

કયાગ, િેમના માટે હુંમેશાવાળી જન્નિો છે, 

મહમેાન નવાજી છે, િેમના િે કાયોના કારણે 
જે િેઓ કરિા હિા. 

ا هَمه ُنْوا الَهِذیْنه  ا مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  فهلهُهْم  الَصَٰ
نََُٰت  ی ؗ  جه هانُْوا ِبمها نُُزًَلٌۢ   الْمهاْوَٰ  یهْعمهلُْونه  ك

20. પરુંત   જે લોકો નાફરમાન છે, િેમન ું 
ઠેકાણ ું જહન્નમ છે, જ્યારે પણ િેમાુંથી બહાર 

નીકળવા ઇચ્છશે, િેમાુંજ પાછા ફેરવવામાું 
આવશે અને કહી દેવામાું આવશે કે પોિાના 
જ ઠલાવવાના કારણે આગનો અઝાબ ચાખો. 

اوه  هَمه ُقْوا الَهِذیْنه  ا ىُهُم  فهسه  كُلَهمها    النَهاُر    فهمهاْوَٰ
ا ادُْو  هره هْن  ا ا   یَهْخُرُجْوا ا ا اُِعْيُدْوا ِمْنهه  فِْيهه
ابه  ذُْوقُْوا لهُهْم  وهقِْيله   الَهِذْی  النَهارِ  عهذه
بُْونه  ِبه   ُكنُْتْم   ُتكهَذِ

21. તન:શુંક અમે િેમને (કયામિના) મોટા 
અઝાબ પહલેા નાના નાના અઝાબનો સ્વાદ 

ચાખાડીશ ું, કદાચ િેઓ (પોિાની આદિ) 

છોડી દે. 

 ْ ُ لهُنِذیْقهَٰنه اِب  َمِنه  وه ذه   دُْونه  اَْلهدْنَٰ  الْعه
اِب  ذه ِ  الْعه ْكَبه لَهُهْم  اَْله  یهْرِجُعْونه  لهعه

22. િેના કરિા વિારે જાલલમ કોણ હોઈ શકે 

છે ? જેને અલ્લાહની આયિો દ્વારા તશખામણ 

આપવામાું આવી હોય, િો પણ િે આનાથી 
મોઢ ું ફેરવી લીધ ું. તન:શુંક અમે પણ પાપીઓ 

સાથે બદલો લેવાવાળા છે. 

ْن  مه هْظلهُم  وه ره  ِممَهْن  ا َكِ بَِه   ِباَٰیَِٰت  ذُ   ثَُمه  ره
ا    اهْعرهضه  ْنهه  الْمُْجِرِمْيه  ِمنه  اِنَها  عه

ن   ُمنْتهِقمُْونه
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23. તન:શુંક અમે મસૂાને દકિાબ આપી, બસ ! 

(હ ેનબી) દકિાબ બાબિે િમારે શુંકા ન કરવી 
જોઈએ, અને અમે આ દકિાબને બની 
ઇસ્રાઇલ માટે દહદાયિ બનાવી. 

لهقهْد  تهیْنها وه   ِفْ  تهُكْن  فهله  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
هُ  لَِقهٓاى ِه   َمِْن  ِمْریهة   لْنَٰ عه   لَِبهِنْ   ُهًدی وهجه

ٓاِءیْله    اِْسره

24. અને જ્યારે િે લોકોએ (મ સીબિ પર) 

સબર ક્ ું , િો અમે િે લોકો માુંથી એવા 
નાયબ બનાવયા જેઓ અમારા આદેશ દ્વારા 
લોકોને સત્ય માગગ પર બોલાવિા હિા અને 

િેઓ અમારી આયિો પર ઈમાન િરાવિા 
હિા. 

لْنها عه ْ  وهجه هى ِمَهةً  ِمْٰنُ  لهمَها  ِباهْمِرنها یَهْهُدْونه  ا
  ۬ ْوا   ُ َبه هانُْوا  صه ك  یُْوقُِنْونه  ِباَٰیَِٰتنها وه

25. િમારો પાલનહાર કયામિના દદવસે 

િેમની વચ્ચે િે વાિોનો તનણગય કરી દેશે, 

જેમાું િેઓ તવવાદ કરિા હિા. 

بَهكه  اَِنه  یهْفِصُل  ره ْ  ُهوه ُ مهةِ  یهْومه  بهْيٰنه  الِْقيَٰ
هانُْوا فِْيمها  یهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  ك

26. શ ું આ (કાફીરો)ને એ વાિથી પણ 

દહદાયિ ન મળી કે અમે આ પહલેા ઘણી 
કોમોને નટટ કરી ચ ક્યા છે, જેમના ઘરોમાું આ 

લોકો હરીફરી રહ્યા છે, ખરેખર આમાું મોટી 
તનશાનીઓ છે, શ ું આ લોકો સાુંભળિા નથી? 

لهْم  هوه هْهلهْكنها كهْم  لهُهْم  یهْهدِ  ا  قهْبِلِهْم  ِمْن  ا
ْ    ِفْ  یهمُْشْونه  الُْقُرْوِن  َمِنه  ِكِٰنِ   ِفْ  اَِنه   مهسَٰ
َٰیَٰت     لِكه ذَٰ  هفهله   َله  یهْسمهُعْونه  ا

27. શ ું આ લોકો જોિા નથી કે અમે પાણીને 

ઉજ્જડ િરિી િરફ લઇ જઇએ છીએ, પછી 
િેના વડે અમે ખેિીઓ ઊપજાવીએ છીએ, 

જેનાથી િેમના ઢોરો અને િે પોિે ખાય છે. શ ું 
િો પણ આ લોકો સમજિા નથી ? 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها یهره  اَْلهْرِض  اِله  الْمهٓاءه  نهُسْوُق  ا
 ِمْنهُ  تهاْكُُل  زهْرعًا ِبه   فهُنْخِرُج  الُْجُرزِ 

اُمُهْم  هنْعه هنُْفُسُهْم    ا ا هفهله   وه  یُْبِصُرْونه  ا

28. અને કહ ેછે કે જો િમે સાચા છો િો આ 

ફેંસલો ક્યારે આવશે ? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْفهْتُح  هَٰذه
ِدقِْيه   صَٰ
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29. જવાબ આપી દો કે જે દદવસ ફેસલાનો 
હશે, િો જે લોકોએ ક ફર ક્ ું િેમને િે દદવસે 

ઈમાન લાવવ ું કઈ ફાયદો નહી પહોચાડે અને 

ન િો િેમને કઈ મહિેલ આપવામાું આવશે. 

ا الَهِذیْنه  یهْنفهعُ  َله  الْفهْتِح  یهْومه  قُْل   كهفهُرْو 
ُرْونه  ُهْم  وهَله  اِیْمهانُُهْم   یُْنظه

30. હવે િમે િેમના તવશે તવચારવાન ું છોડી 
દો અને રાહ જ ઓ, આ લોકો પણ રાહ જ એ. 

ْ  فهاهْعِرْض  نْتهِظرْ  عهْٰنُ نَهُهْم  وها   اِ
ن   َمُنْتهِظُرْونه
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અલ-અહ્ઝાબ  الأحزاب 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેપયગુંબર ! અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા 
રહજેો અને કાદફરો િેમજ મ નાદફક લોકોન ું 
કહ્ ું ન માનશો, અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ 

જ્ઞાની અને દહકમિવાળો છે. 

ا تَهِق  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ه  ا  الْكَِٰفِریْنه  ُتِطِع  وهَله  اّلَلَٰ
ِفِقْيه    الْمُنَٰ ه  اَِنه   وه هانه  اّلَلَٰ ِكْيمًا   عهِلْيمًا ك  حه

2. જે કુંઈ િમારી િરફ િમારા પાલનહાર 

િરફથી વહી કરવામાું આવે છે, િેન ું 
અન સરણ કરો, તન:શુંક અલ્લાહ િમારા દરેક 

કાયોને જાણે છે. 

تَهِبعْ  ا ا وه بَِكه    ِمْن  اِلهْيكه  یُْوحَٰ   مه ه  اَِنه   َره  اّلَلَٰ
هانه  ا   تهْعمهلُْونه  ِبمها ك ِبْْیً  خه

3. િમે અલ્લાહ પર જ ભરોસો કરો, િે 

કારસાજ હોવા પર પરૂિો છે. 

َهْل  تهوهك ِ    عهله  وه ِ  وهكهفَٰ   اّلَلَٰ  وهِكْيًل  ِباّلَلَٰ

4. કોઇ માનવીના હૃદયમાું અલ્લાહએ બે 
હૃદય નથી મકૂ્યા અને પોિાની જે પત્નીઓને 

િમે “મા” કહી છે, િેણીઓને અલ્લાહએ 

િમારી માિાઓ નથી બનાવી અને ન િમારા 
માટે દત્તક બાળકોને િમારા પ ત્રો બનાવયા, 
આ િો િમારી પોિાની વાિો છે, અલ્લાહ 

િઆલા સત્ય વાિ કહ ેછે અને િે સત્ય માગગ 
બિાવે છે. 

ا له  مه عه ُ  جه ُجل   اّلَلَٰ ْوفِه     ِفْ  قهلْبهْيِ  َمِْن  لِره   جه
ا مه له  وه عه كُُم  جه هْزوهاجه ِهُرْونه  الََٰٓـ ِْی  ا   ُتظَٰ

ِتكُْم    ِمْنُهَنه  ا  اَُمههَٰ مه له  وه عه هدِْعيهٓاءهُكْم  جه  ا
ُكْم    هبْنهٓاءه لِكُْم   ا   ِباهفْوهاِهكُْم    قهْولُُكْم  ذَٰ

 ُ َقه  یهُقْوُل  وهاّلَلَٰ یهْهِدی الْحه ِبْيله  وهُهوه الَسه
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5. દત્તક બાળકોને િેમના (સાચા) તપિાના 
નામથી પોકારો, અલ્લાહની નજીક ખરી વાિ 

આ જ છે, પછી જો િમને િેમના તપિા તવશે 

જાણ ન હોય, િો િેઓ િમારા િાતમિકભાઇ 

અને તમત્રો છે, િમારાથી ભલૂથી જે કુંઈ થઇ 

જાય, િેના પર િમારા માટે કુંઈ ગ નો નથી, 
હાું ! પાપ િે છે, જેનો ઇરાદો િમે દદલથી કરો. 
અલ્લાહ િઆલા માફ કરનાર, દયાળુ છે. 

ُط  ِهْم َِلَٰبهٓاى ِ  اُدُْعْوُهْم  ِ    ِعْنده  ُهوهاهقْسه   اّلَلَٰ
ا لَهْم  فهاِْن  بهٓاءهُهْم  تهْعلهمُْو  نُُكْم  اَٰ  ِف  فهاِْخوها

یِْن  وهالِْيُكْم    الَدِ مه لهیْسه   وه  عهلهْيُكْم  وه
اْتُْم  فِْيمها   ُجنهاح   هْخطه َِٰكْن   ِبه     ا ل ا وه  َمه
ْت  مَهده هانه   قُلُْوبُُكْم    تهعه ُ  وهك ُفوًْرا اّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيمًا 

6. પયગુંબર, ઈમાનવાળાઓ કરિા વિારે 

અતિકાર િરાવે છે અને પયગુંબરની 
પત્નીઓ ઈમાનવાળાઓની માિા છે અને 

અલ્લાહની દકિાબ પ્રમાણે બીજા ઈમાનવાળા 
અને દહજરિ કરનાર લોકો કરિા ક ટ ુંબીજનો 
(વારસાનો) વિારે અતિકાર િરાવે છે, પરુંત   
એ કે િમે પોિાના તમત્રો સાથે સદવિગન 

કરવા ઇચ્છો (િો કરી શકો છો), અલ્લાહની 
દકિાબમાું આ પ્રમાણે જ લખેલ ું છે. 

هلنَهِبَُ  هنُْفِسِهْم  ِمْن  ِبالْمُْؤِمِنْيه  اهْولَٰ  ا  ا
هْزوهاُجه    ا ْ    وه هَُتُ اُولُوا  اَُمههَٰ اِم  وه   اَْلهْرحه
ِب  ِفْ  ِببهْعض   اهْولَٰ  بهْعُضُهْم  ِ  ِكتَٰ   ِمنه  اّلَلَٰ
ِجِریْنه  الْمُْؤِمِنْيه  الْمُهَٰ هْن  اََِله   وه ا ا لُْو    اِلَٰ   تهْفعه
كُْم  هْولِیَٰٓى ِ ْعُرْوفًا    ا هانه   َمه لِكه  ك  الِْكتَِٰب  ِف  ذَٰ
ْسُطوًْرا   مه

7. અને (હ ેપયગુંબર) િે વચનને યાદ રાખો, 
જે વચન અમે દરેક પયગુંબરો પાસેથી લીધ ું 
અને િમારી પાસેથી પણ અને નહૂ, ઇબ્રાહીમ, 

મસૂા, અને ઈસા લબન મરયમ પાસેથી પણ 

અમે મજબિૂ વચન લીધ ું હત ું. 

اِذْ  ْذنها وه ه  ِمنه  اهخه ِمْنكه   ِمیْثهاقهُهْم  النَهِبَي   وه
ِمْن  ِهْيمه  نَُْوح   وه اِبْرَٰ   وهِعْيسه  وهُمْوسَٰ  وه
ْریهمه  ابِْن  ْذنها مه اهخه ْ  وه  َمِیْثهاقًا ِمْٰنُ
 غهِلْيًظا  

8. જેથી અલ્લાહ િઆલા સાચા લોકોને 

િેમની સત્યિા અંગે પછૂિાછ કરે અને કાદફરો 
માટે અમે દ :ખદાયી અઝાબ િૈયાર કરી 
રાખ્યો છે. 

ِدقِْيه  لَِیهْسـ هله  ْن  الَصَٰ هعهَده   ِصْدقِِهْم    عه ا  وه
ابًا لِلْكَِٰفِریْنه  هلِْيمًان  عهذه  ا
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9. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ િઆલાના 
િેઉપકારને યાદ કરો, જ્યારે િમારી સાથે ્ દ્ધ 

કરવા માટે લશ્કરોના લશ્કર આવયા, પછી 
અમે િેમના પર સખિ વાવાઝોડ ું અને એવા 
લશ્કરો મોકલ્યા, જેમને િમે જોયા જ નથી 
અને જે કુંઈ િમે કરી રહ્યા હિા અલ્લાહ િેને 

જોઈ રહ્યો હિો. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكُرْوا اَٰ ِ  نِْعمهةه  اذْ   اّلَلَٰ
ْتُكْم  ذْ اِ  عهلهْيُكْم  ٓاءه ا ُجُنْود   جه لْنه   فهاهْرسه
 ْ ا    لَهْم  وهُجُنْودًا ِریًْحا عهلههْْیِ ْوهه هانه   تهره  وهك
 ُ ا   تهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ  بهِصْْیً

10. જ્યારે િેઓ િમારા પર ઉપર અને 

નીચેથી ચઢાઇ કરી રહ્યા હિા અને જ્યારે 

આંખો પથરાઇ ગઇ અને કાળજાું મોઢામાું 
આવી ગયા હિા અને િમે અલ્લાહ િઆલા 
તવશે અન માન કરવા લાગ્યા હિા. 

ٓاُءْوُكْم  اِذْ  ِمْن  فهْوقِكُْم  َمِْن  جه   اهْسفهله  وه
اِذْ  ِمْنُكْم  ِت  وه ارُ  زهاغه ِت  اَْلهبْصه بهلهغه   وه
نهاِجره  الُْقلُْوُب  تهُظنَُْونه  الْحه ِ  وه ُنْونها  ِباّلَلَٰ الَظُ

 

11. િે સમયે ઈમાનવાળાઓની કસોટી 
કરવામાું આવી અને સુંપણૂગ રીિે હચમચાવી 
નાુંખવામાું આવયા. 

اًَل  وهُزلِْزلُْوا  الْمُْؤِمُنْونه  ابُْتِله  ُهنهالِكه   ِزلْزه
ِدیًْدا   شه

12. અને મ નાદફક અને જેમના હૃદયોમાું રોગ 

હિો, કહવેા લાગ્યા, અલ્લાહ િઆલા અને 

પયગુંબરે અમારી સાથે ફતિ િોકાન ું જ 

વચન ક્ ું હત ું. 

اِذْ  ِفُقْونه  یهُقْوُل  وه الَهِذیْنه   الْمُنَٰ  قُلُْوِبِهْم  ِفْ  وه
ا َمهرهض   نها َمه ُ  وهعهده ُسْولُه    اّلَلَٰ ُغُرْوًرا   اََِله  وهره

 

13. િેમના જ એક જૂથે વાિ ફેલાવી કે હ ે

મદીનાવાળાઓ ! આજે િમારા માટે કોઈ 

ઠેકાણ ું નથી, પાછા ફરી જાવ અને િેમના 
એકબીજા જૂથે એવ ું કહી પયગુંબર પાસે 

પરવાનગી માુંગી કે અમારા ઘર સ રલક્ષિ 

નથી, જો કે િેમના ઘર સ રલક્ષિ હિા, (પરુંત  ) 
િેમનો ઇરાદો (્ દ્વથી) ભાગી જવાનો હિો. 

اِذْ  ٓاى ِفهة    قهالهْت  وه ْ  َطه  َله   یهثِْربه  یَٰ اهْهله  َمِْٰنُ
اِْذُن   فهاْرِجُعْوا    لهُكْم  ُمقهامه  یهْسته  فهِریْق   وه
 ُ ۬   بُُيْوتهنها اَِنه  ُقْولُْونه یه  النَهِبَه  َمِْٰنُ ة  ۛ وْره  عه
ا مه ۬   ِِهه  وه ة  ۛ وْره اًرا   اََِله  یَُِریُْدْونه  اِْن   ِبعه  فِره



 

અલ-અહ્ઝાબ 

 

789 

 

 الأحزاب

14. અને જો મદીનાની આજ બાજ થી િેમના 
પર (લશ્કર) ચઢાઇ કરિા, પછી િેમને તવદ્રોહ 

કરવા માટે બોલાવવામાું આવિા િો આ 

મ નાદફક લોકો જરૂર તવદ્રોહ કરિા અને થોડોક 

સમય જ લડાઇ કરિા. 

لهوْ  ْ  دُِخلهْت  وه اِرهها َمِْن  عهلههْْیِ هقْطه  ثَُمه  ا
لُوا َٰتهْوهها الِْفتْنهةه  ُسى ِ ا َله مه ا   تهلهَبهثُْوا وه  اََِله  ِبهه
ا   یهِسْْیً

15. આ પહલેા િે લોકોએ અલ્લાહને વચન 

આપ્્ ું હત ું કે િેઓ પીઠ નહીં ફેરવે અને 

અલ્લાહ િઆલા સાથે કરેલા વચનની 
પછૂિાછ જરૂર થશે. 

لهقهْد  هانُْوا وه ه  عهاههُدوا ك   َله  قهْبُل  ِمْن  اّلَلَٰ
هانه   اَْلهدْبهاره    یُوهلَُْونه  ْهُد  وهك ِ  عه ْسـ ُْوًَل  اّلَلَٰ مه

 

16. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહી દો કે 

ભલેને િમે મતૃ્્ થી અથવા કિલ થવાના 
ભયથી ભાગો, િો આ ભાગી જવ ું િમારા માટે 

કુંઈ કામ નહીં આવે અને િે સમયે િમે થોડોક 

જ ફાયદો મેળવશો. 

كُُم  لَهْن  قُْل  ارُ  یَهْنفهعه ْرُتْم  اِْن  الِْفره   َمِنه  فهره
هوِ  الْمهْوِت  اِذًا الْقهْتِل  ا   اََِله   ُتمهَتهُعْونه  ََله  وه
 قهِلْيًل 

17. િમે િેમને પછૂો કે જો અલ્લાહ િઆલા 
િમને કોઇ િકલીફ આપવા ઇચ્છે, િો કોણ છે 

જે િમને િેનાથી બચાવી શકે ? અથવા 
િમારા પર કોઇ કૃપા કરવા ઇચ્છે, (િો કોણ 

છે, જે િેમે રોકી શકે છે?) પોિાના માટે 

અલ્લાહ તસવાય કોઇ મદદ કરનાર અથવા 
તમત્ર નહીં જ ઓ. 

ْن  قُْل  ِ  َمِنه  یهْعِصمُكُْم  الَهِذْی  ذها مه  اِْن  اّلَلَٰ
اده  هره ًءا ِبكُْم  ا هوْ  ُسْوٓ اده  ا هره ْحمهًة    ِبكُْم  ا  وهَله   ره

ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُهْم  یهِجُدْونه  لًِيا َوهَله  اّلَلَٰ   وه
ا   نهِصْْیً

18. અલ્લાહ િઆલા િમારા માુંથી 
(ત્જહાદથી રોકનારને) ખબૂ (સારી રીિે) જાણે 
છે, અને િે લોકોને પણ, જે પોિાના તમત્રોને 

કહ ેછે કે અમારી પાસે આવી જાવ અને 

ત્જહાદમાું થોડોક જ ભાગ ભજવે છે. 

ُ  یهْعلهُم  قهْد  َوِقِْيه  اّلَلَٰ   ِمْنُكْم  الْمُعه
الْقهٓاى ِِلْيه  نِِهْم  وه  وهَله   اِلهیْنها    ههلَُمه  َِلِْخوها

 قهِلْيًل   اََِله  الْبهاْسه  یهاْتُْونه 
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19. િેઓ િમારી મદદ કરવા માટે કુંજ સાઇ 

કરે છે, પછી જ્યારે ભય અને ડરની ક્સ્થતિ 

આવી પહોંચે, િો િમે િેમને જોશો કે િેઓ 

િમારી િરફ એવી રીિે જ એ છે, જેવ ું કે 

કોઈના પર મતૃ્્ નો ભય છવાયેલો હોય, પછી 
જ્યારે ભય હઠી જાય છે િો િમારા માટે 

પોિાની સખિ જબાનોથી વાિો બનાવે છે, 

માલના ઘણા જ લાલચી છે, આ લોકો ઈમાન 

લાવયા જ નથી, અલ્લાહ િઆલાએ િેમના 
દરેક કાયો વયથગ કરી દીિા છે અને અલ્લાહ 

િઆલા માટે આ ઘણ ું જ સરળ છે. 

ةً  هِشَحه ۬   ا ٓاءه  فهاِذها  عهلهْيُكْم   ْوُف  جه  الْخه
 ْ ُ اهیهَْته ْ  تهُدْورُ  اِلهْيكه  یهْنُظُرْونه  ره هْعُيُٰنُ  ا
هالَهِذْی    فهاِذها  الْمهْوِت    ِمنه  عهلهْيهِ  یُْغَشَٰ  ك
ْوُف  ذهههبه  لهُقْوُكْم  الْخه اد   ِباهلِْسنهة   سه  ِحده
هِشَحه  ْْیِ    عهله  ةً ا َٰٓى ِكه   الْخه   یُْؤِمُنْوا لهْم  اُول

ُ  فهاهْحبهطه  هْعمهالهُهْم    اّلَلَٰ هانه   ا لِكه  وهك   عهله  ذَٰ
 ِ ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً

20. સમજે છે કે હજ  સ િી લશ્કરો ગયા નથી 
અને જો આ લશ્કર આવી જાય િો આશા કરે 

છે કે કદાચ ! િેઓ રેગીસ્િાનમાું ગ્રામીણ 

લોકો સાથે રહિેા હોિ, જેથી િમારી ખબરો 
પછૂિા હોિ, જો િેઓ િમારામાું હાજર હોિ 

િો પણ ત્જહાદમાું થોડોક જ ભાગ ભજવિા. 

ُبْونه  ابه  یهْحسه اِْن   یهْذههُبْوا    لهْم   اَْلهْحزه   وه
اُب  یَهاِْت  هنَهُهْم  لهوْ  یهوهدَُْوا اَْلهْحزه   ِف   بهادُْونه  ا

اِب  هلُْونه  اَْلهْعره ْن  یهْسا هنٌْۢبهٓاى ِكُْم  عه لهوْ      ا   وه
هانُْوا ا فِْيُكْم  ك ا َمه  قهِلْيًلن  اََِله  قَٰتهلُْو 

21. (મ સલમાનો) તન:શુંક િમારા માટે 

પયગુંબર શે્રટઠ આદશગ છે, િે દરેક વયક્તિ 

માટે, જેઓ અલ્લાહ િઆલા અને કયામિના 
દદવસ પર ઈમાન િરાવિપ હોય અને 

અલ્લાહને ખબૂ યાદ કરિો હોય. 

هانه  لهقهْد  ُسْوِل  ِفْ  لهُكْم  ك ِ  ره نهة   اُْسوهة   اّلَلَٰ سه  حه
هانه  لَِمهْن  ه  یهْرُجوا ك الْيهْومه   اّلَلَٰ  وهذهكهره  اَْلَِٰخره  وه
ه  ا   اّلَلَٰ ِثْْیً  كه
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22. અને ઈમાનવાળાઓએ જ્યારે લશ્કરોને 

જોયા, િો (િરિ જ) કહવેા લાગ્યા કે આ િો 
િે જ વાિ છે, જેન ું વચન અમને અલ્લાહએ 

અને િેના રસલૂે આપ્્ ું હત ું, અને આ 

ક્સ્થતિએ િેમના ઈમાન અને અન સરણમાું 
વિારો કરી દીિો. 

لهمَها ه  وه ا ابه    الْمُْؤِمُنْونه  ره ا قهالُْوا  اَْلهْحزه ذه  هَٰ
ا نها مه ُ  وهعهده ُسْولُه   اّلَلَٰ قه   وهره ده ُ  وهصه   اّلَلَٰ

ُسْولُه  ؗ  ا  وهره مه اِیْمهانًا  اََِله   زهادهُهْم  وه
 َوهتهْسِلْيمًا  

23. ઈમાનવાળાઓમાું કેટલાક એવા લોકો 
પણ છે, જેમણે અલ્લાહ સાથે જે વચન ક્ ું 
હત ું, િેને સાચ ું કરી બિાવ્ ું, િેમના માુંથી 
કોઈએ પોિાન ું વચન પરૂ ું કરી દીધ ું અને 

કેટલાક રાહ જોઇ રહ્યા છે અને િે લોકોએ 

પોિાના વચનમાું કોઇ ફેરફાર નથી કયો. 

ال   الْمُْؤِمِنْيه  ِمنه  قُ  ِرجه ده ا ْواصه  عهاههُدوا مه
ه  ْ   عهلهْيِه    اّلَلَٰ   نهْحبهه   قهضَٰ  َمهْن  فهِمْٰنُ

 ْ ِمْٰنُ ا  یَهنْتهِظُر  ؗ  َمهْن  وه مه لُْوا وه  تهْبِدیًْل   بهَده

24. (આ બધ ું એટલા માટે છે ) જેથી અલ્લાહ 

િઆલા સાચા લોકોને િેમની સત્યિાનો 
બદલો આપે અને જો ઇચ્છે િો મ નાદફક 

લોકોને સજા આપે અથવા િેમની િૌબા 
કબલૂ કરે, અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ માફ 

કરવાવાળો, અત્યુંિ દયાળુ છે. 

ُ  لَِيهْجِزیه  ِدقِْيه  اّلَلَٰ   ِبِصْدقِِهْم  الَصَٰ
به  َذِ یُعه ِفِقْيه  وه ٓاءه  اِْن  الْمُنَٰ هوْ  شه   یهُتْوبه  ا
   ْ ه  اَِنه   عهلههْْیِ هانه  اّلَلَٰ ُفوًْرا ك  َرهِحْيمًا   غه

25. અને અલ્લાહ િઆલાએ કાદફરોના 
લશ્કરોને ગ સ્સા સાથે પાછા મોકલી દીિા, િે 

લોકોને કુંઈ ફાયદો ન પહોંચ્યો અને િે ્ દ્ધમાું 
અલ્લાહ િઆલા પોિે જ ઈમાનવાળાઓ માટે 

પરૂિો થઇ ગયો, અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ 

શક્તિશાળી અને તવજયી છે. 

دَه  ُ  وهره ْيِظِهْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اّلَلَٰ   لهْم  ِبغه
ْْیً  یهنهالُْوا ُ  وهكهفه   ا   خه   الْمُْؤِمِنْيه  اّلَلَٰ
هانه   الِْقتهاله    ُ  وهك یًَا اّلَلَٰ ِزیًْزا   قهوِ  عه
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26. અને અહલેે દકિાબના જે લોકોએ 

કાદફરોની મદદ કરી હિી, િેમને (પણ) 

અલ્લાહએ િેમના દકલ્લાઓ માુંથી કાઢી 
મકૂ્યા અને િેમના હૃદયોમાું ભય નાુંખી દીિો 
કે િમે િેમના એક જૂથને કિલ કરી રહ્યા 
હિા અને એક જૂથને કેદી બનાવી રહ્યા હિા. 

له  هنْزه ا اههُرْوُهْم  الَهِذیْنه  وه هْهِل  َمِْن  ظه   ا
ِب  ْ  ِمْن  الِْكتَٰ يهاِصهْْیِ فه  صه   ِفْ  وهقهذه
ْعبه  قُلُْوِبِهُم   تهْقُتلُْونه  فهِریًْقا الَرُ
تهاِْسُرْونه   فهِریًْقا   وه

27. અને િેણે િમને િેમની જમીનોના, 
િેમના ઘરોના અને િેમના માલના 
વારસદાર બનાવી દીિા અને િે િરિીના 
પણ, જેને િમારા પગે કચડી ન હિી, 
અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર ક દરિ 

િરાવે છે. 

هُكْم  ث هْوره ا ُهْم  وه ُهْم  اهْرضه ِدیهاره هْموهالهُهْم  وه ا  وه
هْرًضا ا ا    لَهْم  وه ـ ُْوهه هانه   تهطه ُ  وهك   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ
ء   ْ  ًران قهِدیْ  َشه

28. હ ેનબી ! પોિાની પત્નીઓને કહી દો કે 

જો િમે દ તનયાના જીવન અને િેનો શણગાર 

ઇચ્છિી હોય િો આવો, હ ું િમને કુંઈ આપી 
દઉં અને િમને સારી રીિે છોડી દઉં. 

ا هْزوهاِجكه  قُْل  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه  ُكْنُتَه  اِْن  ََلِ
وةه  ُتِردْنه  يَٰ نْيها الْحه ا الَدُ الهْيه  وهِزیْنهتههه   فهتهعه

َتِْعكَُنه  َرِْحكَُنه   اُمه اُسه اًحا  وه ره ِمْيًل   سه  جه

29. અને જો િમે અલ્લાહ અને િેનો 
પયગુંબર અને આલખરિન ું ઘર ઇચ્છિી હોય, 

િો િમારા માુંથી સત્કાયો કરનાર માટે 

અલ્લાહએ જબરદસ્િ વળિર રાખ્્ ું છે. 

اِْن  ه  ُتِردْنه  ُكْنُتَه  وه ُس  اّلَلَٰ اره  ْولهه  وهره   وهالَده
ةه  ه  فهاَِنه  اَْلَِٰخره هعهَده  اّلَلَٰ ِت  ا   ِمْنُكَنه  لِلْمُْحِسنَٰ
هْجًرا ِظْيمًا  ا  عه

30. હ ેપયગુંબરની પત્નીઓ ! િમારા માુંથી 
જે કોઈ અશ્લીલ કૃત્ય કરશે, િેને બમણી સજા 

આપવામાું આવશે અને અલ્લાહ માટે આ 

ખબૂ જ સરળ છે. 

ٓاءه  ْن  النَهِبَِ  یَِٰنسه ة   ِمْنُكَنه  یَهاِْت  مه  ِبفهاِحشه
ْف  َمُبهیَِنهة   عه ا یَُضَٰ اُب  لههه ذه   ِضْعفهْيِ    الْعه
هانه  لِكه  وهك ِ  عهله  ذَٰ ا  اّلَلَٰ  یهِسْْیً
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31. અને િમારા માુંથી જે કોઈ અલ્લાહ અને 

િેના પયગુંબરની આજ્ઞાન ું પાલન કરશે અને 

સત્કાયો કરશે િો અમે િેને વળિર (પણ) 

બમણ ું આપીશ ું અને િેમના માટે અમે શે્રટઠ 

રોજી િૈયાર કરી રાખી છે. 

ْن  مه ِ  ِمْنكَُنه  یَهْقُنْت  وه ُسْولِه    ّلِلََٰ تهْعمهْل  وهره  وه
الًِحا ا   صه ا نَُْؤتِهه هه هْجره تهْيِ    ا َره هْعتهْدنها  مه ا  وه
ا  كهِریْمًا  ِرْزقًا لههه

32. હ ેપયગુંબરની પત્નીઓ ! િમે સામાન્ય 

સ્ત્રીઓ જેવી નથી, જો િમે અલ્લાહથી ડરિા 
હોય, િો (કોઈ નાું મહારમ સાથે) નમ્રિાથી 
વાિ ન કરો, નદહ િો જેના હૃદયમાું રોગ 

હશે,િે ખોટા તવચારો કરવા લાગ્શે, સ્પટટ અને 

સીિી વાિ કહો. 

ٓاءه  د   لهْسُتَه  النَهِبَِ  یَِٰنسه هاهحه ٓاءِ  َمِنه  ك  النَِسه
تَهقهْيُتَه  اِِن  ْعنه  فهله  ا  مهعه فهيهْط  ِبالْقهْوِل  تهْخضه

  قهْوًَل  وهقُْله  مهرهض   قهلِْبه   ِفْ  الَهِذْی 
ْعُرْوفًا    َمه

33. અને પોિાના ઘરોમાું જ રહો અને 

અજ્ઞાનિાના સમયની જેમ પોિાનો 
શણગારનો દેખાડો કરિા ન ફરો અને નમાઝ 

પઢિી રહો અને ઝકાિ આપિી રહો અને 

અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરન ું અન સરણ 

કરો, હ ેઅહલે બૈિ (પયગુંબરના 
ઘરવાળાઓ) ! અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છે છે કે 

િમારાથી નાપાકીને દૂર કરી દે અને િમને 

પાક સાફ બનાવી દે. 

َهْجنه  وهَله   بُُيْوتِكَُنه  ِفْ  وهقهْرنه  َُجه  تهَبه  تهَبه
اِهِلَيهةِ  اهقِمْنه  اَْلُْولَٰ  الْجه َٰوةه  وه ل تِْيه  الَصه اَٰ   وه
وةه  كَٰ هِطْعنه  الَزه ا ه  وه ُسْولهه     اّلَلَٰ نَهمها  وهره  یُِریُْد  اِ
 ُ ْنُكُم  لُِيْذِهبه  اّلَلَٰ   الْبهْيِت  اهْهله  الَرِْجسه  عه

ُكْم  ره َهِ یُطه ا   وه  تهْطِهْْیً

34. અને િમારા ઘરોમાું અલ્લાહની જે 

આયિો અને પયગુંબરની જે હદીર્ો (વાિો) 
પઢવામાું આવે છે, િેને યાદ રાખો, ખરેખર 

અલ્લાહ િઆલા સકૂ્ષ્મ દૃષ્ટટવાળો, 
જાણવાવાળો છે. 

ُكْرنه  ا وهاذْ یَِٰت  ِمْن  بُُيْوتِكَُنه  ِفْ  یُْتلَٰ  مه ِ  اَٰ  اّلَلَٰ
ه  اَِنه   وهالِْحكْمهِة    هانه  اّلَلَٰ ان  لهِطْيًفا ك ِبْْیً  خه
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35. તન:શુંક મ સલમાન પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, 

ઈમાનવાળા પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, આજ્ઞાકારી 
પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, સાચ ું બોલનાર પ ર ર્ અને 

સ્ત્રીઓ, સબર કરનાર પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, 

આજીજી કરનારા પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, સદકો 
કરનારા પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, રોઝો રાખનારા 
પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ, પોિાના ગ પ્િાુંગની 
દહફાજિ કરનાર પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ અને 

અલ્લાહને વધ  યાદ કરનાર પ ર ર્ અને 

સ્ત્રીઓ, આ (બિા) માટે અલ્લાહ િઆલાએ 

માફી અને ખબૂ જ મોટ ું વળિર િૈયાર કરી 
રાખ્્ ું છે. 

الْمُْسلِمَِٰت  الْمُْسلِِمْيه  اَِنه  الْمُْؤِمِنْيه  وه  وه
ِت  الْمُْؤِمنَٰ ِنِتْيه  وه الْقَٰ ِت   وه ِنتَٰ الْقَٰ   وه
ِدقِْيه  ِدقَِٰت  وهالَصَٰ یْنه  وهالَصَٰ َِبِ  وهالَصَٰ
ِت  َِبَٰ ِشِعْيه  وهالَصَٰ ِت  وهالْخَٰ ِشعَٰ  وهالْخَٰ

قِْيه وه  َدِ قَِٰت  الْمُتهصه َدِ الْمُتهصه ٓاى ِِمْيه   وه   وهالَصه
مَِٰت  ى ِ ٓ ِفِظْيه  وهالَصَٰ ُهْم  وهالْحَٰ  فُُرْوجه
ِت  ِفظَٰ ِكِریْنه  وهالْحَٰ ه  وهالَذَٰ ا   اّلَلَٰ ِثْْیً كه
ِت    ِكرَٰ هعهَده   َوهالَذَٰ ُ  ا هْجًرا لهُهْم  اّلَلَٰ ةً َوها ْغِفره  َمه
ِظْيمًا  عه

36. અને કોઇ મોતમન પ ર ર્ અને મોતમન 

સ્ત્રીને અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરના તનણગય 

પછી પોિાના કોઇ કાયગમાું અતિકાર રહિેો 
નથી, (યાદ રાખો) અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરની જે પણ અવજ્ઞા કરશે, િે સ્પટટ 

ગ મરાહીમાું પડી જશે. 

ا مه هانه  وه ُ  قهضه  اِذها ُمْؤِمنهة   لِمُْؤِمن  َوهَله  ك  اّلَلَٰ
ُسْولُه    هْمًرا وهره هْن  ا ةُ  لهُهُم  یَهُكْونه  ا ه   ِمْن  الِْخْیه
هْمِرِهْم    مهْن   ا ه  یَهْعِص  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ  فهقهْد  وهره
َله  ًَٰل  ضه ل ِبیًْنا   ضه  َمُ
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37. અને જ્યારે િમે િે વયક્તિને, જેના પર 

અલ્લાહએ એહસાન કયો હિો અને િમે 

પણ,કહી રહ્યા હિા કે ત ું પોિાની પત્નીને 

પોિાની પાસે જ રાખ અને અલ્લાહ થી ડર 

અને િમે પોિાના હૃદયમાું િે વાિ છૂપી 
રાખી હિી જેને અલ્લાહ જાહરે કરવાનો 
હિો,િમે લોકોથી ડરી રહ્યા હિા, જો કે 

અલ્લાહ િઆલા િેનો વિારે અતિકાર િરાવે 

છે કે િમે િેનાથી ડરો, બસ ! જ્યારે ઝૈદે િે 

સ્ત્રી સાથે છૂટાછેડા લઇ લીિા, પછી અમે િે 

સ્ત્રીન ું લગ્ન િમારી સાથે કરાવી દીધ ું, જેથી 
મ સલમાનો માટે પોિાના દત્તક લીિેલ 

બાળકોની પત્નીઓ તવશે કોઇ પ્રકારની શુંકા 
ન રહ,ે જ્યારે િેઓ િેમની સાથે છૂટાછેડા લઇ 

લીિા હોય, અલ્લાહનો આ આદેશ પરૂો થઇને 

જ રહિેો. 

اِذْ  َهِذْی   تهُقْوُل  وه مه  لِل هنْعه ُ  ا   عهلهْيهِ  اّلَلَٰ
مْته  هنْعه ا هْمِسْك  عهلهْيهِ  وه كه  عهلهْيكه  ا  زهْوجه
تَهِق  ا ه  وه ا نهْفِسكه  ِفْ  وهُتْخِفْ  اّلَلَٰ ُ  مه   اّلَلَٰ
ُ   النَهاسه    وهتهْخَشه  ُمْبِدیْهِ  َقُ  وهاّلَلَٰ هْن  اهحه  ا
ىُه    ا زهیْد   قهضَٰ  فهلهمَها  تهْخشَٰ ًرا َمِْنهه  وهطه
ا كههه َوهْجنَٰ ْ  زه   الْمُْؤِمِنْيه  عهله  یهُكْونه  َله  لِكه
ج   ره ْ   حه اِج  ِف هْزوه هدِْعيهٓاى ِِهْم  ا ْوا اِذها  ا   قهضه
ًرا    ِمْنُهَنه  هانه   وهطه هْمرُ  وهك ِ  ا ْفُعْوًَل   اّلَلَٰ  مه

38. જે વાિ અલ્લાહ િઆલાએ પયગુંબર 

માટે નક્કી કરી દીિી છે, િેમાું પયગુંબરને 

કોઇ વાુંિો નથી, આ જ અલ્લાહની સ ન્નિ છે, 

જે િે નબીઓમાું પણ હિી, જેઓ િમારા 
કરિા પહલેા હિા, અને અલ્લાહ િઆલાના 
કાયોને દહકમિ પ્રમાણે નક્કી હોય છે. 

ا هانه  مه ج   ِمْن  النَهِبَِ  عهله  ك ره  فهرهضه  فِْيمها حه
 ُ ِ  ُسنَهةه   لهه     اّلَلَٰ لهْوا الَهِذیْنه  ِف   اّلَلَٰ  قهْبُل    ِمْن  خه
هانه  هْمرُ  وهك ِ  ا ًرا اّلَلَٰ ؗا  َمهْقُد  قهده  ْوره

39. જે લોકો અલ્લાહના આદેશો પહોંચાડિા 
હિા અને અલ્લાહથી જ ડરિા હિા અને 

અલ્લાહ તસવાય કોઇનાથી ડરિા ન હિા અને 

અલ્લાહ િઆલા દહસાબ લેવા માટે પરૂિો છે. 

َِٰت  یُبهلَُِغْونه  ۬ ِ۬الَهِذیْنه  ل ِ  ِرسَٰ ْونهه   اّلَلَٰ یهْخشه  وه
ْونه  وهَله  ًدا یهْخشه ه    اََِله  اهحه ِ  وهكهفَٰ   اّلَلَٰ  ِباّلَلَٰ

ِسیًْبا   حه
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40. (હ ેલોકો !) કોઇ પ ર ર્ના તપિા મ હમ્મદ 

નથી, પરુંત   મ હમ્મદ ملسو هيلع هللا ىلص ફતિ અલ્લાહના 
પયગુંબર છે અને ખાિમ ન ્નબીય્યીન ્( 

પયગુંબરોમાું છેલ્લા નબી) છે અને અલ્લાહ 

િઆલા દરેક વસ્ત ને સારી રીિે જાણે છે. 

ا هانه  مه مَهد   ك هبها   ُمحه هحه  ا الِكُْم  َمِْن  د  ا  َرِجه
َِٰكْن  ل ِ  َرهُسْوله  وه اتهمه  اّلَلَٰ ه    وهخه هانه   النَهِبَي   وهك
 ُ ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  عهِلْيمًان  َشه

41. મ સલમાનો ! અલ્લાહને વધ માું વધ  યાદ 

કરિા રહો. 
ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُكُروا اَٰ ه  اذْ   ِذْكًرا اّلَلَٰ
ا   ِثْْیً  كه

42. અને સવાર-સાુંજ િેની િસ્બીહ કરિા 
રહો. 

ُحْوهُ  بَِ ةً َوهاهِصْيًل  وهسه  بُْكره

43. િે જ છે, જે િમારા પર પોિાની કૃપા 
મોકલે છે અને િેના ફદરશ્િાઓ (િમારા માટે 

દયાની દ આ કરે છે) જેથી િે િમને અંિકાર 

(માગગથી) કાઢી પ્રકાતશિ (માગગ) િરફ લઇ 

જાય અને અલ્લાહ િઆલા ઈમાનવાળાઓ 

માટે ખબૂ જ દયાળુ છે. 

ْ  ُهوهالَهِذْی  َلِ كهُته   عهلهْيُكْم  یُصه َٰٓى ِ ل مه  وه
كُْم  لُمَِٰت  َمِنه  لُِيْخِرجه هانه   النَُوِْر    اِله  الَظُ  وهك
ِحْيمًا  ِبالْمُْؤِمِنْيه   ره

44. જે દદવસે આ લોકો (અલ્લાહ સાથે) 

મ લાકાિ કરશે િેમન ું સ્વાગિ “સલામ”થી 
કરવામાું આવશે, િેમના માટે અલ્લાહ 

િઆલાએ પતવત્ર વળિર િૈયાર કરી રાખ્્ ું 
છે. 

 ْ ۬   یهلْقهْونهه   یهْومه  تهِحَيههَُتُ َٰم    ل هعهَده   سه ا  لهُهْم  وه
هْجًرا  كهِریْمًا  ا

45. હ ેપયગુંબર ! ખરેખર અમે જ િમને 

સાક્ષી આપનાર, ખ શખબર આપનાર અને 

સચેિ કરનાર, બનાવી મોકલ્યા છે. 

ا نَها   النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه لْنَٰكه  اِ هْرسه ًرا  ا ُمبهَشِ اِهًدا َوه شه
 َوهنهِذیًْرا  
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46. અને અલ્લાહના આદેશથી િેની િરફ 

બોલાવવાવાળા અને પ્રકાતશિ દીવો (બનાવી 
મોકલ્યા છે.) 

ِ  اِله  وهدهاِعًيا اًجا  ِباِذْنِه   اّلَلَٰ ا   وهِسره ِنْْیً  َمُ

47. િમે ઈમાનવાળાઓને ખ શખબર 

સુંભળાવી દો, કે િેમના માટે અલ્લાહ િરફથી 
ખબૂ જ મોટી કૃપા છે. 

رِ  بهَشِ ِ  َمِنه  لهُهْم   ِباهَنه  الْمُْؤِمِنْيه  وه  فهْضًل  اّلَلَٰ
ا  ِبْْیً  كه

48. િમે કાદફરો િેમજ મ નાદફકોની વાિ ન 

માનશો અને જે િકલીફ (િેમની િરફથી 
પહોંચે) િેની પરવા ન કરશો, અલ્લાહ પર 

ભરોસો કરિા રહો અને અલ્લાહ િઆલા 
કાયગની વયવસ્થા કરવા માટે પરૂિો છે. 

ِفِقْيه  الْكَِٰفِریْنه  ُتِطِع  وهَله  الْمُنَٰ   وهدهعْ  وه
هذَٰىُهْم  َهْل  ا تهوهك ِ    عهله  وه ِ  وهكهفَٰ   اّلَلَٰ وهِكْيًل   ِباّلَلَٰ

 

49. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમે 

ઈમાનવાળી સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરો, પછી જો 
હાથ લગાવિા પહલેા જ િલાક આપી દો, િો 
િેણીઓ માટે કોઇ ઇદ્દિનો સમયગાળો નથી, 
જેની િમે ગણિરી કરો, બસ ! િમે િે જ 

સમયે િેણીઓને કુંઈક આપી દો અને સારી 
રીિે છોડી દો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ِت  نهكهْحُتُم  اِذها اَٰ  الْمُْؤِمنَٰ
لَهْقُتمُْوهَُنه  ثَُمه  هْن  قهْبِل   ِمْن  طه ْوهَُنه  ا  تهمهَسُ
ة   ِمْن  ْيِهَنه عهله  لهُكْم  فهمها ا    عَِده ْونههه   تهْعتهَدُ

ُعْوُهَنه  ُحْوُهَنه  فهمهَتِ َرِ اًحا  وهسه ره ِمْيًل  سه  جه
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50. હ ેપયગુંબર ! અમે િમારા માટે િમારી 
િે પત્નીઓ હલાલ કરી દીિી છે, જેણીઓને 

િમે િેમની મહરે આપી ચકૂ્યા છો અને િે 

દાસી પણ, જે અલ્લાહ િઆલાએ િમને 

ગનીમિના માલમાું આપી અને િમારા 
કાકાઓની દીકરીઓ, ફોઇઓની દીકરીઓ, 

મામાઓની દીકરીઓ, માસીઓની દીકરીઓ 

પણ, જેણીઓએ િમારી સાથે દહજરિ કરી છે 

અને િે ઈમાનવાળી સ્ત્રીઓ પણ, જે પોિાને 

પયગુંબરને સોંપી દે, આ ત્યારે-જ્યારે 

પયગુંબર પોિે પણ િેણી સાથે લગ્ન કરવા 
ઇચ્છે, આ છૂટ ફતિ િમારા માટે જ છે અન્ય 

મ સલમાનો માટે નહીં, અમે સારી રીિે 

જાણીએ છીએ કે અમે મોતમનો માટે િેમની 
પત્નીઓ અને દાસીઓ તવશે શ ું (આદેશ) 

આપી ચ ક્યા છે, (િમને આ છૂટ એટલા માટે 

આપવામાું આવી છે કે) િમારા માટે કઈ 

વાુંિો ન આવે, અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ માફ 

કરવાવાળો અને ઘણો જ દયાળુ છે. 

ا نَها   النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه هْحلهلْنها اِ كه  لهكه  ا هْزوهاجه  الََِٰتْ   ا
تهْيته  ُهَنه  اَٰ ا اُُجوْره مه لهكهْت  وه  ِممَها   یهِمیُْنكه  مه
هفهٓاءه  ُ  ا ِت  عهلهْيكه  اّلَلَٰ بهنَٰ مَِكه  وه بهنَِٰت  عه   وه
مََِٰتكه  بهنَِٰت  عه الِكه  وه بهنَِٰت  خه َِٰتكه  وه ل  الََِٰتْ  خَٰ
ْرنه  هةً   مهعهكه ؗ  ههاجه ا  َوهههبهْت  اِْن  ِمنهةً َمُؤْ  وهاْمره
ا هه اده  اِْن  لِلنَهِبَِ  نهْفسه هره هْن  النَهِبَُ  ا   ا

ا    هه ةً   یَهْستهْنِكحه الِصه   دُْوِن  ِمْن  لَهكه  خه
ا عهلِمْنها قهْد   الْمُْؤِمِنْيه    ْضنها مه ْ  فهره  عهلههْْیِ

  ْ هْزوهاِجِهْم  ِف ا ا مه لهكهْت  وه هیْمهانُُهْم  مه  لِكهْيله  ا
ج     عهلهْيكه  یهُكْونه  ره هانه   حه ُ  وهك ُفوًْرا اّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيمًا 
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51. િેમના માુંથી જેને િમે ઇચ્છો દૂર રાખો 
અને જેને ઇચ્છો પોિાની પાસે રાખો અને 

જ દા રાખ્યા પછી જેની બાબિે ઈચ્છા હોય, 

પોિાની પાસે બોલાવો, િમારા પર કોઇ ગ નો 
નથી, આમાું િે વાિ શક્ય છે કે િે સ્ત્રીઓની 
આંખો ઠુંડી રહ ેઅને િેઓ તનરાશ ન થાય અને 

જે કુંઈ પણ િમે આપો િેના પર સૌ રાજી રહ,ે 

િમારા હૃદયોમાું જે કુંઈ પણ છે િેને અલ્લાહ 

જાણે છે. અલ્લાહ ઘણો જ જ્ઞાની અને 

િૈયગવાન છે. 

ْن  ُتْرِجْ  ٓاءُ  مه ُتـ ْوِْی   ِمْنُهَنه  تهشه ْن  اِلهْيكه  وه   مه
ٓاُء    مهِن   تهشه ْيته  وه لْته  ِممَهْن  ابْتهغه زه  فهله  عه
لِكه   عهلهْيكه    ُجنهاحه  هْن  اهدْنَٰ   ذَٰ   اهعْیُُنُهَنه  تهقهَره  ا
َنه  وهَله  ْيه  یهْحزه یهْرضه تهیْتهُهَنه  ِبمها   وه  كُلَُُهَنه    اَٰ
 ُ ا یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ هانه   قُلُْوِبكُْم    ِفْ  مه ُ  وهك   اّلَلَٰ
لِْيمًا  عهِلْيمًا  حه

52. આ (આદેશ આવી ગયા) પછી પણ 

િમારા માટે બીજી સ્ત્રીઓ હલાલ નથી અને ન 

િો આ (યોગ્ય) છે કે િેમના બદલામાું બીજી 

સ્ત્રીઓ સાથે (લગ્ન કરો), ભલેને િેમના ચહરેા 
સ ુંદર લાગિા હોય, જો કે દાસીઓ બાબિે 

િમને પરવાનગી આપવામાું અઆવી છે અને 

અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ની દેખરેખ 

રાખનાર છે. 

ٓاءُ  لهكه  یهِحَلُ  َله  ْ  النَِسه هْن  وهَله   بهْعُد  ِمنٌۢ   ا
له  هْزوهاج   ِمْن  ِبِهَنه  تهبهَده لهوْ  ا بهكه  وه   اهْعجه

ا اََِله  ُحْسُنُهَنه  لهكهْت  مه هانه   یهِمیُْنكه    مه ُ  وهك  اّلَلَٰ
ء   كَُلِ  عهلَٰ  ْ  َرهقِیًْبان  َشه
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53. હ ેઈમાનવાળાઓ ! જ્યાું સ િી િમને 

પરવાનગી આપવામાું ન આવે, િમે 

પયગુંબરના ઘરમાું ન જાઓ, જ્યારે જમવાન ું 
િૈયાર થવાની રાહ ન જ ઓ, જો કે જ્યારે 

િમને (ખાવા માટે ) બોલાવવામાું આવે ત્યારે 

જાઓ અને જ્યારે ખાઇ લો, િો નીકળી જાઓ, 

ત્યાું જ વાિોમાું વયસ્િ ન થઇ જાઓ, 

પયગુંબરને િમારી આ વાિોથી િકલીફ 

થાય છે, પરુંત   પયગુંબર િમારા સન્માનમાું 
કઈ જ કહિેા ન હિા, પરુંત   અલ્લાહ િઆલા 
સત્ય વાિ કરવામાું કોઇની શરમ રાખિો 
નથી, જ્યારે િમે પયગુંબરની પત્નીઓ પાસે 

કોઇ વસ્ત  માુંગો િો પરદાની પાછળથી 
માુંગો, આ વાિ િમારા અને િેમના દદલોની 
પતવત્રિા માટે છે. િમારા માટે યોગ્ય નથી કે 

િમે અલ્લાહના પયગુંબરને િકલીફ 

પહોંચાડો અને ન િમારા માટે એ હલાલ છે કે 

પયગુંબરના (મતૃ્્  પછી) પયગુંબરની 
પત્નીઓ સાથે લગ્ન કરો, અલ્લાહની નજીક 

આ ઘણો જ મોટો ગ નોહ છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  بُُيْوته  تهْدُخلُْوا َله  اَٰ
هْن  اََِله   النَهِبَِ  ام   اِلَٰ  لهُكْم  یَُْؤذهنه  ا عه ْْیه  طه  غه
ِظِریْنه  ىُه    نَٰ نَٰ َِٰكْن   اِ ل  فهادُْخلُْوا دُعِیُْتْم  اِذها  وه
ِعمُْتْم  فهاِذها اْنِِسْيه  وهَله  فهانْتهِشُرْوا طه   ُمْسته

ِدیْث     لِكُْم  اَِنه   لِحه هانه  ذَٰ   النَهِبَه  یُْؤِذی ك
ُ   ِمْنُكْم ؗ  فهیهْستهْح     ِمنه  یهْستهْح   َله  وهاّلَلَٰ
َقِ    اِذها  الْحه هلُْتمُْوهَُنه  وه ا تهاعً  سه   فهْسـ هلُْوُهَنه  امه
اب     َوهرهٓاءِ  ِمْن  لِكُْم   ِحجه رُ  ذَٰ هْطهه  لُِقلُْوِبكُْم  ا

ا  وهقُلُْوِبِهَنه    مه هانه  وه هْن  لهُكْم  ك   رهُسْوله  ُتْؤذُْوا ا
 ِ هْن  وهَله   اّلَلَٰ ا ا ه   تهْنِكُحْو  هْزوهاجه ْ  ا   بهْعِده    ِمنٌۢ
هبهًدا    لِكُْم  اَِنه   ا هانه  ذَٰ ِ  ِعْنده  ك ِظْيمًا  اّلَلَٰ  عه

54. િમે કોઇ વસ્ત ને જાહરે કરો અથવા છૂપી 
રાખો, અલ્લાહ િો દરેક વસ્ત ને ખબૂ સારી 
રીિે જાણે છે. 

ْيـ ًا ُتْبُدْوا اِْن  هوْ  شه ه  فهاَِنه  ُتْخُفْوهُ  ا هانه  اّلَلَٰ   ك
ء   ِبكَُلِ  ْ  عهِلْيمًا َشه
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55. િે સ્ત્રીઓ માટે કોઇ ગ નો નથી જો િેઓ 

પોિાના તપિા, પ ત્રો, ભાઇઓ, ભત્રીજાઓ, 

ભાલણયાઓ અને પોિાની (બહનેપણીની) 
સ્ત્રીઓ અને પોિાની માલલકી હઠેળની 
(દાસીઓ) ઘરમાું આવિી હોય અને (હ ે

સ્ત્રીઓ) , અલ્લાહથી ડરો, ખરેખર અલ્લાહ 

દરેક વસ્ત  માટે સાક્ષી છે. 

ْ   عهلهْيِهَنه  ُجنهاحه  َله  بهٓاى ِِهَنه  ِف هبْنهٓاى ِِهَنه  وهَله   اَٰ   ا
نِِهَنه  وهَله   هبْنهٓاءِ  وهَله   اِْخوها نِِهَنه  ا   وهَله   اِْخوها

هبْنهٓاءِ  تِِهَنه  ا وَٰ ٓاى ِِهَنه  وهَله  اهخه ا وهَله  نِسه   مه
لهكهْت  هیْمهانُُهَنه    مه تَهِقْيه   ا ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
هانه  ء   كَُلِ  عهلَٰ  ك ْ ِهْيًدا  َشه  شه

56. અલ્લાહ િઆલા અને િેના ફદરશ્િાઓ 

પયગુંબર ઉપર દરૂદ મોકલે છે, હ ે

ઈમાનવાળાઓ ! િમે (પણ) િેમના ઉપર 

દરૂદ મોકલો અને ખબૂ સલામ મોકલિા રહો. 

ه  اَِنه  كهتهه   اّلَلَٰ َٰٓى ِ ل مه لَُْونه  وه   النَهِبَِ    عهله  یُصه
ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه لَُْوا اَٰ لَِمُْوا عهلهْيهِ  صه  وهسه

 تهْسِلْيمًا 

57. જે લોકો અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરને 

િકલીફ આપે છે, અલ્લાહએ િેમના પર 

દ તનયા અને આલખરિમાું લઅનિ કરી છે 

અને િેમના માટે અત્યુંિ અપમાતનિ કરી 
દેનારો અઝાબ છે. 

ه  یُْؤذُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ُسْولهه   اّلَلَٰ ُ  وهره ُ   لهعهٰنه
 ُ نْيها ِف  اّلَلَٰ ةِ وهاَْلَِٰخ  الَدُ هعهَده  ره ا ابًا لهُهْم  وه  عهذه

 َمُِهیًْنا 

58. અને જે લોકો ઈમાનવાળા પ ર ર્ અને 

સ્ત્રીઓને કોઇ કારણ વગર િકલીફ આપે િો 
િેઓ પોિાના પર ખ લ્લા આરોપ અને 

ગ નાહનો બોજ ઉઠાવી રહ્યા છે. 

الَهِذیْنه  ِت  الْمُْؤِمِنْيه  یُْؤذُْونه  وه الْمُْؤِمنَٰ   وه
ْْیِ  ا ِبغه ُبْوا مه ْكتهسه بُْهتهانًا  اْحتهمهلُْوا فهقهدِ  ا
ثْمًا ِبیًْنان  َوهاِ  َمُ
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59. હ ેપયગુંબર ! પોિાની પત્નીઓને, 

પોિાની દીકરીઓને અને મ સલમાન સ્ત્રીઓને 

કહી દો કે િેઓ પોિાના પર પોિાની ચાદર 

લટકાવી રાખે, િેનાથી િરિ જ િેણીઓની 
ઓળખ થઇ જશે, પછી િેણીઓને 

સિાવવામાું નહીં આવે અને અલ્લાહ િઆલા 
માફ કરવાવાળો, દયાળુ છે. 

ا هْزوهاِجكه  قُْل  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه بهنَِٰتكه  ََلِ   وه
ٓاءِ    ِمْن  عهلهْيِهَنه  یُْدنِْيه  الْمُْؤِمِنْيه  وهنِسه

ِبیِْبِهَنه    له لِكه   جه هْن  اهدْنَٰ   ذَٰ فْنه  ا  فهله  یَُْعره
هانه   یُْؤذهیْنه    ُ  وهك ُفوًْرا اّلَلَٰ  َرهِحْيمًا  غه

60. જો (હજ  પણ) આ મ નાદફક લોકો અને િે 

લોકો, જેમના હૃદયોમાું રોગ છે અને િે લોકો 
જેઓ મદીનામાું ખોટી અફવાઓ ફેલાવનારા 
છે, છેટા ન રહ્યા, અમે િમને િે લોકો પર 

પ્રભાતવિ કરી દઇશ ું, પછી િે લોકો થોડાુંક 

દદવસ જ િમારી સાથે આ (શહરે)માું રહી 
શકશે. 

ْن  ِفُقْونه  یهنْتههِ  لَهْم  لهى ِ الَهِذیْنه  الْمُنَٰ   ِفْ  وه
الْمُْرِجُفْونه  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم   الْمهِدیْنهةِ  ِف  وه
اوُِرْونهكه  َله  ثَُمه  ِبِهْم  لهُنْغِریهنَهكه  ا   یُجه  فِْيهه

 قهِلْيًل  اََِله 

61. આ લોકો પર લઅનિ કરી દેવામાું 
આવી, જ્યાું પણ મળશે પકડી લેવામાું આવશે 

અને િેમને કિલ કરી દેવામાું આવશે. 

  ۬ لُْعْونِْيه ۛ هیْنهمها  َمه ا ا لُْوا اُِخُذْوا ثُِقُفْو  قَُتِ   وه
 تهْقتِْيًل 

62. િેમના પહલેાના લોકો માટે પણ આ જ 

તનણગય નક્કી હિો અને િમે અલ્લાહના 
તનણગયમાું ફેરફાર ક્યારેય નહીં જ ઓ. 

ِ  ُسنَهةه  لهْوا الَهِذیْنه  ِف   اّلَلَٰ لهْن   قهْبُل    ِمْن  خه  وه
ِ  لُِسنَهةِ  تهِجده   تهْبِدیًْل  اّلَلَٰ

63. લોકો િમને કયામિ તવશે સવાલ કરે છે, 

િેમને કહી દો કે િેન ું જ્ઞાન િો ફતિ અલ્લાહ 

પાસે છે, િમને શ ું ખબર શક્ય છે કે કયામિ 

નજીક માુંજ હોય. 

ِن  النَهاُس  یهْسـ هلُكه  ِة    عه اعه نَهمها ْل قُ   الَسه  اِ
ا ِ    ِعْنده  عِلْمُهه ا  اّلَلَٰ مه َله  یُْدِریْكه  وه  لهعه

ةه  اعه  قهِریًْبا  تهُكْوُن  الَسه
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64. અલ્લાહ િઆલાએ કાદફરો પર લઅનિ 

કરી છે અને િેમના માટે ભડકેલી આગ િૈયાર 

કરી રાખી છે. 

ه  اَِنه  هعهَده  الْكَِٰفِریْنه  لهعهنه  اّلَلَٰ ا   لهُهْم  وه
ا   ِعْْیً  سه

65. જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે, ન િો િેમનો 
કોઇ તમત્ર હશે અને ન િો કોઈ િેમની મદદ 

કરનાર હશે. 

لِِدیْنه  ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه لًِيا َوهَله  یهِجُدْونه  َله   ا  وه
ا    نهِصْْیً

66. િે દદવસે િેમના ચહરેા આગમાું ઊંિા 
કરી દેવામાું આવશે, (અફસોસથી) કહશેે કે 

કાશ ! અમે અલ્લાહ િઆલા અને પયગુંબરન ું 
અન સરણ કરિા. 

 یهُقْولُْونه  النَهارِ  ِف  ُوُجْوُهُهْم  ُتقهلَهُب  یهْومه 
ْعنها یَٰلهْيتهنها   هطه ه  ا ْعنها اّلَلَٰ اهطه ُسْوَله  وه  الَره

67. અને કહશેે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમે 

અમારા સરદારો અને મોટા લોકોની વાિ 

માની હિી, િેમણે અમને સત્ય માગગથી 
ભટકાવી દીિા. 

قهالُْوا بَهنها   وه ْعنها اِنَها   ره هطه ادهتهنها ا نها سه ٓاءه ه  وهُكَبه
لَُْونها ِبْيله  فهاهضه  الَسه

68. હ ેપાલનહાર! ત ું િે લોકોને બમણી સજા 

આપ અને િેમના પર સખિ લઅનિ કર. 

بَهنها   تِِهْم  ره اِب  ِمنه  ِضْعفهْيِ  اَٰ ذه   الْعه
 ْ الْعهْٰنُ ان  لهْعًنا وه ِبْْیً  كه

69. હ ેઈમાનવાળાઓ ! િે લોકો જેવા ન બની 
જાઓ, જે લોકોએ મસૂાને િકલીફ આપી હિી, 
બસ ! જે વાિ િે લોકોએ કહી હિી િેનાથી 
અલ્લાહએ િેમને પતવત્ર કરી દીિા અને િે 

અલ્લાહની નજીક ઇજજિવાળા હિા. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا َله  اَٰ ذهوْ  ك   ااَٰ
ههُ  ُمْوسَٰ  ا َه ُ  فهَبه هانه   قهالُْوا    ِممَها اّلَلَٰ  ِعْنده  وهك
 ِ  وهِجْيًها   اّلَلَٰ

70. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહથી ડરો અને 

સીિી (સાચી) વાિ કરો. 
ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا  قهْوًَل  وهقُْولُْوا اّلَلَٰ

ِدیًْدا    سه
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71. જેથી અલ્લાહ િઆલા િમારા કાયો 
સરળ બનાવી દે અને િમારા ગ નાહો માફ 

કરી દે અને જે પણ અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરન ું અન સરણ કરશે િે ભવય 

સફળિા મેળવશે. 

هْعمهالهُكْم  لهُكْم  یَُْصِلْح  یهْغِفرْ  ا   لهُكْم  وه
مهْن   ذُنُْوبهُكْم    ه  یَُِطِع  وه ُسْولهه   اّلَلَٰ  فهقهْد  وهره

ِظْيمًا  فهوًْزا فهازه   عه

72. અમે પોિાની અમાનિને આકાશો, 
િરિી અને પવગિોને સોંપી, પરુંત   સૌએ િેને 

ઉઠાવવાથી ઇન્કાર કરી દીિો, િેનાથી ડરી 
ગયા, (પરુંત  ) માનવીએ િેને ઉઠાવી લીિી, 
િે ઘણો જ જાલલમ અને અજ્ઞાની છે. 

نَها ْضنها اِ ره انهةه  عه وَِٰت  عهله  اَْلهمه مَٰ  الَسه
هْن  فهاهبهْيه  وهالِْجبهاِل  وهاَْلهْرِض  ا  ا  یَهْحِملْنههه
اهْشفهْقنه  ا وه ا ِمْنهه مهلههه اُن    وهحه نَهه    اَْلِنْسه   اِ

هانه  لُْوًما ك ُهْوًَل   ظه  جه

73. (આ એટલા માટે) કે અલ્લાહ િઆલા 
મ નાદફક પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓ િેમજ મ શદરક 

પ ર ર્ો અને સ્ત્રીઓને સજા આપે અને મોતમન 

પ ર ર્ અને સ્ત્રીઓની િૌબા કબલૂ કરે અને 

અલ્લાહ િઆલા ઘણો જ માફ કરવાવાળો, 
દયાળુ છે. 

به  َذِ ُ  لَُِيعه ِفِقْيه  اّلَلَٰ ِت  الْمُنَٰ الْمُنَِٰفقَٰ   وه
الْمُْشِرِكْيه  ِت  وه الْمُْشِركَٰ یهُتْوبه   وه ُ  وه   اّلَلَٰ

ِت    الْمُْؤِمِنْيه  عهله  الْمُْؤِمنَٰ هانه   وه ُ  وهك   اّلَلَٰ
ُفوًْرا  َرهِحْيمًان  غه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા િે અલ્લાહ માટે જ 

છે, જે આકાશો અને િરિીની દરેક વસ્ત નો 
માલલક છે. આલખરિમાું પણ પ્રશુંસા િેના માટે 

જ છે, િે દહકમિવાળો અને (સુંપણૂગ) ખબર 

રાખનાર છે. 

مُْد  هلْحه ِ  ا ا لهه   الَهِذْی  ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا  الَسه مه   ِف  وه
لههُ  اَْلهْرِض  مُْد  وه ةِ    ِف  الْحه   اَْلَِٰخره

ِكْيُم  ِبْْیُ  وهُهوهالْحه  الْخه

2. જે િરિીમાું ઉિરે છે અને જે િે માુંથી 
ઊપજે છે અને એવી જ રીિે જે કઈ આકાશ 

માુંથી ઉિરે અને જે કઈ િેની િરફ ચઢે છે, િે 

દરેક વસ્ત ને જાણ ેછે અને િે દયાળુ, અત્યુંિ 

માફ કરનવાવાળો છે. 

ا یهْعلهُم  ا اَْلهْرِض  ِف  یهِلُج  مه مه ا یهْخُرُج  وه  ِمْنهه
ا مه مهٓاءِ  ِمنه  یهَْنُِل  وه ا الَسه مه ا    یهْعُرُج  وه   فِْيهه

ِحْيُم  ُفوُْر  وهُهوهالَره  الْغه

3. કાદફરો કહ ેછે કે અમારા પર કયામિ નહીં 
આવે, િમે કહી દો ! કે મારા પાલનહારની 
કસમ ! કેમ નહી આવે, િે આવીને જ રહશેે, 

(િે પાલનહારની કસમ) જે ગેબ (નીવાિો)ને 

જાણે છે, િેનાથી એક કણ બરાબર પણ વસ્ત  
આકાશો અને િરિીમાું છપી રહી શકિી 
નથી, પરુંત   િેના કરિા પણ નાની અને મોટી 
દરેક વસ્ત નો ઉલ્લેખ ખ લ્લી દકિાબમાું છે. 

ُة    تهاْتِیْنها َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  اعه   الَسه
ْ  بهلَٰ  قُْل  َبِ اْتِیهنَهُكْم    وهره ْيِب    عَِٰلِم   لهته  َله   الْغه

ْنهُ  یهْعُزُب  وَِٰت  ِف  ذهَرهة   ِمثْقهاُل  عه مَٰ  وهَله  الَسه
هْصغهرُ  وهَله   اَْلهْرِض  ِف  لِكه  ِمْن  ا ُ  وهَله    ذَٰ ْكَبه ه  ا
ِبْي  ۬   ِكتَٰب   ِفْ  اََِله   َمُ
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4. (અને કયામિ એટલા માટે આવશે) જેથી 
અલ્લાહ િઆલા િે લોકોને બદલો આપે, 

જેઓ ઈમાન લાવયા અને નેક અમલ કયાગ 
આવા લોકો માટે માફી અને ઈજ્જિવાળી 
રોજી છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  لَِيهْجِزیه  مه ِملُوا اَٰ ِت    وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
َٰٓى ِكه  ة  َوه  لهُهْم  اُول ْغِفره  كهِریْم    ِرْزق  َمه

5. અને જે લોકોએ અમારી આયિોને દહન 

બિાવવા માટે મહનેિ કરી છે, િેમના માટે 

ખબૂ જ દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

الَهِذیْنه  وْ  وه عه ْ   سه یَِٰتنها ِف ِجِزیْنه  اَٰ َٰٓى ِكه  ُمعَٰ  اُول
اب   لهُهْم  هلِْيم   َرِْجز   َمِْن  عهذه  ا

6. અને જે લોકોની પાસે જ્ઞાન છે, િેઓ સારી 
રીિે જાણે છે કે જે કુંઈ િમારા પાલનહાર 

િરફથી િમારી િરફ ઉિારવામાું આવ્ ું છે, 

િે (ખરેખર) સત્ય છે અને િે અલ્લાહનો માગગ 
બિાવે છે, જે તવજયી, પ્રશુંસાને લાયક છે. 

یهرهی ُنِْزله  الَهِذْی   الِْعلْمه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  وه  ا
بَِكه  ِمْن  اِلهْيكه  َقه    َره  اِلَٰ  یهْهِدْی  وه   ُهوهالْحه
اِط  ِزیْزِ  ِصره ِمْيِد  الْعه  الْحه

7. અને કાદફર (એકબીજાને) કહ ેછે, શ ું અમે 

િમને એક એવો વયક્તિ ન બિાવીએ, જે 

એવી વાિ કહી રહ્યો છે કે જ્યારે િમે (મતૃ્્  
પછી) અત્યુંિ કણ કણ બની જશો, િો િમે 

ફરીવાર પેદા કરવામાું આવશો. 

 عهلَٰ  نهُدلَُُكْم  ههْل  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ُئكُْم  رهُجل   قُْتْم  اِذها یَُنهَبِ ق     كَُله  ُمَزِ   ُممهَزه
نَهُكْم  لْق   لهِفْ  اِ ِدیْد    خه  جه

8. ખબર નથી કે િે અલ્લાહ પર જૂઠાણ ું ઘડી 
કાઢ્ ું છે અથવા િેને પાગલપણ ું છે પરુંત   
(સત્ય વાિ એ છે) કે આ લોકો આલખરિ પર 

ઈમાન નથી િરાવિા, િે લોકોને જ અઝાબ 

આપવામાું આવશે અને િે લોકો જ દૂરની 
ગ મરાહીમાું પડેલા છે. 

َٰی ِ  عهله  اهفَْته ِذبًا اّلَلَٰ هْم  كه   بهِل   ِجنَهة     ِبه   ا
ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اِب  ِف  ِباَْلَِٰخره ذه  الْعه
َِٰل  ل  الْبهِعْيِد  وهالَضه
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9. શ ું િેઓ આકાશો અને િરિીને જોઈ નથી, 
જે િેમને આગળ અને પાછળથી (ઘેરાવમાું 
લઇ રાખ્યા છે) જો અમે ઇચ્છીએ િો િેમને 

િરિીમાું જ િસાવી દઇએ અથવા િેમના 
પર આકાશના ટ કડા નાુંખી દઇએ, તન:શુંક 

આમાું સુંપણૂગ પ રાવા છે, િે દરેક બુંદા માટે, જે 

લચિંિન કરે. 

هفهلهْم  ْوا ا ا اِلَٰ  یهره هیِْدیِْهْم  بهْيه  مه ا ا مه   وه
لْفهُهْم  مهٓاءِ  نه مَِ  خه ْ  اِْن   وهاَْلهْرِض    الَسه ا  نَهشه
هوْ  اَْلهْرضه  ِبِهُم  نهْخِسْف  ْ  نُْسِقْط  ا  عهلههْْیِ
ًفا مهٓاِء    َمِنه  ِكسه لِكه  ِفْ  اَِنه   الَسه َٰیهةً  ذَٰ َُلِ   َله  لَِك
ْبد   ن  عه  َمُِنْيب 

10. અને અમે દાઉદ પર પોિાની કૃપા કરી 
(અને પવગિોને આદેશ આપ્યો હિો કે) હ ે

પવગિો ! દાઉદ સાથે મન લગાવી અલ્લાહના 
નામની િસ્બીહ કરો અને પક્ષીઓને પણ (આ 

જ આદેશ આપવામાું આવયો છે) અને અમે 

િેના માટે લોખુંડને નરમ કરી દીધ ું હત ું. 

لهقهْد  تهیْنها وه ده  اَٰ هَوِِبْ  یَِٰجبهاُل   فهْضًل    ِمنَها دهاو   ا
ه   عه ْْیه    مه الَطه هلهنَها  وه ا ِدیْده   لههُ  وه  الْحه

11. (અને િેમને કહ્ ું) કે િમે સુંપણૂગ કવચ 

(બખિર) બનાવો અને િેની (કડીઓ) સરખી 
રાખો, (અને દાઉદનાું ઘરવાળાઓ !) િમે સૌ 
સત્કાયો કરિા રહો, તન:શુંક હ ું િમારા કાયોને 

જોઇ રહ્યો છું. 

هِن  رْ  اْعمهْل  ا ت  َوهقهَدِ ِبغَٰ ْردِ  ِف  سَٰ   الَسه
الًِحا    وهاْعمهلُْوا ْ   صه  بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها اَِنِ
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12. અને અમે સ લૈમાન માટે હવાને વશમાું 
કરી દીિી કે િેમનો સવારનો સફર એક 

મદહનાના સમયગાળા બરાબર હિો, િેવી જ 

રીિે સાુંજનો સમય પણ એક મદહનાના 
સમયગાળા બરાબર હિો, અને અમે િેમના 
માટે િાુંબાન ું ઝરણ ું વહાવી દીધ ું અને િેમના 
પાલનહારના આદેશથી કેટલાક ત્જન્નાિ 

િેમના વશમાું રહી િેમની સામે કામ કરિા 
હિા. અને િેમના માુંથી જે કોઈ અમારા 
આદેશની અવગણના કરિો િો અમે િેને 

ભડકેલી આગનો સ્વાદ ચખાડિા. 

لُِسلهْيمَٰنه  یْحه  وه ا غُُدَوُهها الَرِ وهاُحهه ْهر  َوهره  شه
ْهر     لْنها  شه اهسه ْيه  لهه   وه ِمنه   الِْقْطِر    عه   وه
ْن  الِْجَنِ  یْهِ  بهْيه  یَهْعمهُل  مه بَِه     ِباِذِْن  یهده   ره
ْن  مه ْ  یَهِزغْ  وه ْن  ِمْٰنُ هْمِرنها عه   ِمْن  نُِذقْهُ  ا
اِب  ِعْْیِ  عهذه  الَسه

13. જે કુંઈ સ લૈમાન ઇચ્છિા, િે ત્જન્નાિ 

િૈયાર કરી દેિા, જેવી રીિે કે દકલ્લાઓ, 

લચત્રો અને હોજ જેવા થાળ અને સગડીઓ 

પર મોટા મોટા દેગડા, હ ેદાઉદના સુંિાનો ! 
િેના આભારમાું સત્કાયો કરો. મારા બુંદાઓ 

માુંથી આભારી બુંદાઓ થોડાુંક જ હોય છે. 

ا لهه   یهْعمهلُْونه  ٓاءُ  مه اِریْبه  ِمْن  یهشه  َمهحه
تهمهاثِْيله  وهاِب  وهِجفهان   وه هالْجه   وهقُُدْور   ك
ِسيَٰت     ا  َرَٰ  وهقهِلْيل    ُشكًْرا    دهاو ده  اَٰله  اِْعمهلُْو 
كُوُْر  ِعبهاِدیه  َمِْن   الَشه

14. પછી જ્યારે અમે િેમના મતૃ્્ નો આદેશ 

આપ્યો િો (લાકડામાું પડિા) કીડા તસવાય 

કોઈ વસ્ત એ સ લૈમાનની મોિ તવશે ખબર ન 

આપી, , જે િેમની લાકડીને ખાઇ રહ્યા હિા, 
બસ ! જ્યારે (સ લૈમાન) પડી ગયા િે સમયે 

ત્જન્નાિોએ જાણી લીધ ું કે જો િેઓ અદૃશ્યની 
(વાિો) જાણિા હોિ, આ પ્રમાણે િકલીફમાું 
ન હોિા. 

یْنها فهلهمَها ا الْمهْوته  عهلهْيهِ  قهضه لَهُهْم  مه  عهلَٰ  ده
ْوتِه    هتهه     تهاْكُُل  اَْلهْرِض  دهٓابَهةُ  اََِله  مه ا   ِمنْسه
َره  فهلهمَها هْن  الِْجَنُ  تهبهیَهنهِت   خه هانُْوا لَهوْ  ا   ك

ْيبه  یهْعلهمُْونه  ا الْغه اِب  ِف  لهِبثُْوا مه ذه  الْعه
 الْمُِهْيِ  
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15. સબાની કોમ માટે પોિાની જગ્યાઓમાું 
એક તનશાની હિી, િેમની જમણી-ડાબી બાજ  
બે બગીચા હિા, (અમે િેમને આદેશ આપ્યો 
હિો કે) પોિાના પાલનહારે આપેલી રોજી 

ખાઓ અને િેનો આભાર માનો, આ શે્રટઠ 

શહરે છે અને િે માફ કરનાર, પાલનહાર છે. 

هانه  لهقهْد  بها   ك ْ  ِفْ  لِسه یهة     مهْسكهِٰنِ ِ   اَٰ نَهتَٰ  جه
ْن  ۬   عه ْزِق  ِمْن  كُلُْوا  یَهِمْي  َوهِشمهال    بَُِكْم  َرِ  ره

ة    لهه     وهاْشكُُرْوا َب   بهلْده یَِبهة  َوهره ُفوْر    طه  غه

16. પરુંત   િે લોકોએ અવગણના કરી, િો 
અમે િેમના પર જળ-પ્રલય મોકલ્યો અને 

અમે િેમના બગીચાઓના બદલામાું બે 
(એવા) બગીચા આપ્યા, જેના ફળ કડવા અને 

ઝાઉ (એક પ્રકારન ું વકૃ્ષ) અને કેટલાક 

બોરડીના વકૃ્ષો પણ હિા. 

ُضْوا ا فهاهْعره لْنه ْ  فهاهْرسه ْيله  عهلههْْیِ ِرِم  سه   الْعه
 ْ ُ لْٰنَٰ بهَده ْ  وه نَهتههْْیِ نَهتهْيِ  ِبجه ْ  جه  اُكُل   ذهوهاٰته

ْمط   ء   خه ْ ثْل  َوهَشه ه ا  قهِلْيل   ِسْدر   َمِْن  وه

17. અમે િેમની કૃિઘ્નિાનો બદલો આ 

પ્રમાણે આપ્યો, અમે કૃિધ્નીઓને સખિ સજા 

આપીએ છીએ. 

لِكه  ْ  ذَٰ ُ یْٰنَٰ زه ِزْی   وهههْل   كهفهُرْوا    ِبمها جه  نُجَٰ
 الْكهُفوْره  اََِله 

18. અને અમે િેમની વસ્િી અને િે વસ્િી, 
જેમાું અમે બરકિ આપી રાખી હિી, ખ લ્લા 
માગગમાું કઈ વસ્િીઓ આબાદ કરી હિી અને 

િેમાું હરવા-ફરવાના માગો નક્કી કરી દીિા 
હિા કે િેમાું રાિ-દદવસ શાુંતિપવૂગક હરો-ફરો. 

لْنها عه ْ  وهجه ُ بهْيه  بهْيٰنه ی وه ْكنها الَهِتْ  الُْقره  بَٰره
ا ْرنها قًُری فِْيهه ةً َوهقهَده اِهره ا  ظه ْْیه    فِْيهه   الَسه
ْوا ا ِسْْیُ هیَهاًما لهيهاِله  فِْيهه ا ِمِنْيه  وه  اَٰ
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19. પરુંત   િે લોકોએ કહ્ ું, કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! અમારી મ સાફરી દૂર-દૂર કરી દે, 

િે લોકોએ (આવ ું કહીને) પોિે જ પોિાના 
હાથો વડે પોિાન ું ખરાબ ઇચ્છ્ ું, એટલા માટે 

અમે િેમને (પાછલા લોકોની જેમ) તવખેરી 
નાુંખ્યા અને િેમના ટ કડે-ટ કડા કરી નાુંખ્યા, 
તન:શુંક દરેક સબર કરનાર અને આભારી માટે 

આમાું ખબૂ તશખામણો છે. 

الُْوا بَهنها فهقه ا اهْسفهاِرنها بهْيه  بَِٰعْد  ره لهمُْو   وهظه
ُهْم  ْ  اهنُْفسه ُ لْٰنَٰ عه اِدیْثه  فهجه ْ  اهحه ُ قْٰنَٰ َزه مه  وه

ق     كَُله  لِكه   ِفْ  اَِنه   ُممهَزه َٰیَٰت   ذَٰ َُلِ  َله بَهار   لَِك  صه
كُوْر    شه

20. અને શેિાને િેમના તવશે પોિાન ું 
અન માન સાચ ું કરી બિાવ્ ું, મોતમનો તસવાય 

સૌ િેન ું અન સરણ કરનારા બની ગયા. 

لهقهْد  قه  وه َده ْ  صه نَهه   اِبِْلیُْس  عهلههْْیِ   ظه
 الْمُْؤِمِنْيه  َمِنه  فهِریًْقا اََِله  فهاتَهبهُعْوهُ 

21. જો કે શેિાનન ું િેમની ઉપર કોઇ દબાણ 

ન હત ું, (આ બધ ું એટલા માટે થ્ ું) કે અમે 

જાણી લઈએ, કે કોણ આલખરિ પર ઈમાન 

િરાવે છે, કોણ શુંકામાું પડેલા છે અને િમારો 
પાલનહાર દરેક વસ્ત ની દેખરેખ રાખી રહ્યો 
છે. 

ا مه ه  وه ْ  لهه   انه ك ن   َمِْن  عهلههْْیِ   لِنهْعلهمه  اََِله  ُسلْطَٰ
ْن  ةِ  یَُْؤِمُن  مه ا ِممَهْن  ِباَْلَِٰخره َك     ِفْ  ُهوهِمْنهه   شه

بَُكه  ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهره ْ ن  َشه ِفْيظ   حه

22. (હ ેનબી! ) કહી દો કે જે લોકોને અલ્લાહ 

તસવાય િમે ઇલાહ સમજી રહ્યા છો, િેમને 

પોકારી જોઈ લો, િેમના માુંથી કોઇ આકાશો 
અને િરિી માુંથી એક કણ બરાબર પણ 

અતિકાર નથી િરાવિા , ન િો િેમાું િે 

લોકોનો કોઇ ભાગ છે, ન િો િેમના માુંથી 
કોઇ અલ્લાહની મદદ કરે છે. 

مُْتْم  الَهِذیْنه  ادُْعوا قُِل  ِ    دُْوِن   َمِْن  زهعه  اّلَلَٰ
وَِٰت  ِف  ذهَرهة   ِمثْقهاله  یهمِْلُكْونه  َله  مَٰ   ِف  وهَله  الَسه

ا اَْلهْرِض  مه ا ِشْرك   ِمْن  فِْيِهمها لهُهْم  وه مه  لهه    وه
 ْ ِهْْی   َمِْن  ِمْٰنُ  ظه
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23. િેની પાસે ફતિ િેમની જ ભલામણો 
ફાયદો પહોચાડી શકે છે, જેને િે પોિે 

પરવાનગી આપે, અને જ્યારે લોકોના દદલો 
માુંથી ભય દૂર થશે િો પછેૂ છે કે િમારા 
પાલનહારે શ ું કહ્ ું ? િેઓ જવાબ આપે છે કે 

સાચ ું કહ્ ું અને િે ઉચ્ચ અને ઘણો જ મોટો છે. 

ةُ  تهْنفهعُ  وهَله  فهاعه ه    الَشه  اهِذنه  لِمهْن  اََِله  ِعْنده
َتَٰ    لهه     عه  اِذها حه ْن  فَُزِ ا ذها    قهالُْوا قُلُْوِبِهْم  عه  مه
بَُُكْم    قهاله  َقه    قهالُوا  ره ِلَُ   الْحه   وهُهوهالْعه

 الْكهِبْْیُ 

24. િમે િેમને પછૂો ! કે િમને આકાશો અને 

િરિીમાું રોજી કોણ આપે છે ? (પોિે) જવાબ 

આપો કે “અલ્લાહ િઆલા (જ રોજી આપે 

છે)”. (સાુંભળો) ! અમારા માુંથી અને િમારા 
માુંથી એક જૂથ જ દહદાયિ પર અથવા ખ લ્લી 
ગ મરાહીમાું પડયો છે. 

ْن  قُْل  وَِٰت  َمِنه  ُكْم یَهْرُزقُ  مه مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
ُ    قُِل  نَها    اّلَلَٰ اِ هوْ  وه ُكْم  ا یَها هوْ  ُهًدی لهعهلَٰ  اِ   ِفْ  ا
َٰل   ل  َمُِبْي   ضه

25. િમે િેમને કહી દો ! કે અમે કરેલ 

અપરાિ તવશે િમારા માુંથી કોઇને સવાલ 

કરવામાું નહીં આવે અને ન િો જે કઈ િમે 

કરી રહ્યા છો અમને િેના તવશે પછૂિાછ 

કરવામાું આવશે. 

مَها   ُتْسـ هلُْونه  ََله  قُْل  ْمنها عه هْجره  نُْسـ هُل  وهَله  ا
مَها  تهْعمهلُْونه  عه

26. િેમને જણાવી દો કે આપણા સૌને 

આપણો પાલનહાર ભેગા કરી, પછી આપણી 
વચ્ચે સાચો તનણગય કરી દેશે, િે જ તનણગય 

કરનાર અને દહકમિવાળો છે. 

بَُنها نهابهْينه  یهْجمهعُ  قُْل    بهْينهنها یهْفتهُح  ثَُمه  ره
َقِ    َتهاُح   ِبالْحه ِلْيُم  وهُهوهالْفه  الْعه

27. િમે િેમને કહી દો કે મને પણ િે લોકો 
બિાવો, જેમને િમે અલ્લાહના ભાગીદાર 

ઠેરવી િેમનો સાથ આપી રહ્યા છો, એ લોકો 
ક્યારેય નહીં બિાવી શકે, અલ્લાહ જ દરેક 

પ્રભ ત્વ િરાવે છે અને િે જ દહકમિવાળો છે. 

هُرْوِنه  قُْل  ْقُتْم  الَهِذیْنه  ا هلْحه هٓاءه  ِبه   ا ك هَله    ُشره   ك
ُ  بهْل  ِزیْزُ  ُهوهاّلَلَٰ ِكْيُم  الْعه  الْحه
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28. અમે િમને દરેક લોકો માટે ખ શખબર 

આપનાર અને સચેિ કરનાર બનાવી 
મોકલ્યા, પરુંત   વિારે પડિા લોકો જાણિા 
નથી. 

ا   مه لْنَٰكه  وه هْرسه هٓافَهةً  اََِله  ا ا   لَِلنَهاِس  ك بهِشْْیً
َِٰكَنه  ل ْكثهره  َوهنهِذیًْرا َوه ه یهْعلهمُْونه  َله  النَهاِس  ا

 

29. અને આ લોકો સવાલ કરે છે કે જો િમે 

સાચા છો િો િમાર ું વચન (કયામિ) ક્યારે 

સાચ ું થશે? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه    صَٰ

30. જવાબ આપી દો કે િમારા માટે વચનનો 
સમય નક્કી છે, જેનાથી એક ક્ષણ ન િો 
પાછળ હઠી શકશો અને ન િો આગળ વિી 
શકશો. 

ادُ  لَهُكْم  قُْل  ْنهُ  تهْستهاِْخُرْونه  ََله  یهْوم   َمِْيعه  عه
ًة َوهَله  اعه ن  سه  تهْستهْقِدُمْونه

31. અને કાદફર ખે છે કે અમે આ ક રઆન પર 

ક્યારેય ઈમાન નહી લાવીએ અને ન િો આ 

પહલેાની દકિાબો પર, કદાચ કે િમે િે 

જાલલમ લોકોને િે સમયે જોિા, જ્યારે િેઓ 

પોિાના પાલનહાર સામે ઊભા રહી, 
એકબીજા પર આરોપ મકૂિા હશે, અશતિ 

લોકો મોટા લોકોને કહશેે, જો િમે ન હોિ િો 
અમે મોતમન હોિ. 

ا نَُْؤِمنه  لهْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  ذه  ِبهَٰ
ِن  یِْه    بهْيه  ِبالَهِذْی  وهَله  الُْقْراَٰ لهوْ   یهده ی وه  تهرَٰ 

لِمُْونه  اِذِ  ْوقُْوفُْونه  الَظَٰ ۬   ِعْنده  مه بَِِهْم    یهْرِجعُ   ره
 الَهِذیْنه  یهُقْوُل   الْقهْوله    بهْعِض  اِلَٰ  بهْعُضُهْم 

ْوا لِلَهِذیْنه  اْسُتْضِعُفْوا ُ هنُْتْم  لهْو َله   اْستهْكَبه  ا
 ُمْؤِمِنْيه  لهُكنَها

32. આ મોટા લોકો નબળા લોકોને જવાબ 

આપશે કે જ્યારે િમારી પાસે દહદાયિ આવી 
ગઈ હિી િો શ ું અમે િમને રોક્યા હિા? 

પરુંત   િમે પોિે જ અપરાિી હિા. 

ْوا الَهِذیْنه  قهاله  ُ ا لِلَهِذیْنه  اْستهْكَبه   اْسُتْضِعُفْو 
هنهْحُن  ُكْم  ا دْنَٰ ده ِن  صه یالْ عه  اِذْ  بهْعده  ُهدَٰ
ٓاءهُكْم   َمُْجِرِمْيه  ُكنُْتْم  بهْل  جه
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33. (િેના જવાબમાું) અશતિ લોકો િે ઘમુંડી 
લોકોને કહશેે કે (ના-ના વાિ એવી નથી) 
પરુંત   રાિ-દદવસની ્ ક્તિઓ હિી, જ્યારે 

િમે આદેશ આપિા કે અલ્લાહનો ઇન્કાર 

કરો, અને િેની સાથી ભાગીદાર ન ઠહરેવશો, 
અઝાબને જોઇ સૌ અંદર જ અંદર અફસોસ 

કરી રહ્યા હશે અને ઇન્કાર કરનારાઓના 
ગળામાું અમે પટ્ટો નાુંખી દઇશ ું, િેઓને ફતિ 

િેમણે કરેલ કાયોન ું વળિર આપવામાું 
આવશે. 

 لِلَهِذیْنه  اْسُتْضِعُفْوا الَهِذیْنه  وهقهاله 
ْوا ُ كْرُ  بهْل  اْستهْكَبه ارِ  الَهْيِل  مه   اِذْ  وهالنَههه
هْن  تهاُْمُرْونهنها   ِ  نَهْكُفره  ا له  ِباّلَلَٰ نهْجعه   لهه     وه
ادًا    هنْده وا  ا َرُ اهسه ةه  وه امه هُوا لهمَها  النَهده ا  ره
ابه    ذه لْنها  الْعه عه َٰله  وهجه ْ   اَْلهغْل هْعنهاِق  ِف  ا
ْونه  ههْل   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  ا اََِله  یُْجزه هانُْوا مه  ك
 یهْعمهلُْونه 

34. અને અમે િો જે શહરેમાું કોઈ રસલૂ 

મોકલ્યા, ત્યાુંના સ ખી લોકોએ એવ ું જ કહ્ ું કે 

જે આદેશ િમે લઇ આવયા છપ અમે િેનો 
ઇન્કાર કરીએ છીએ. 

ا   مه لْنها وه هْرسه  قهاله  اََِله  نَهِذیْر   َمِْن  قهْریهة   ِفْ  ا
ا     فُْوهه ِفُرْونه  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمها   اِنَها  ُمَْته  كَٰ

35. અને એવ ું પણ કહ્ ું કે અમારી પાસે ખબૂ 

િન અને સુંિાન છે, અમને કોઈ અઝાબ 

આપવામાું નદહ આવે. 

قهالُْوا ْكثهرُ  نهْحُن  وه ه هْموهاًَل  ا دًا    ا اهْوَله ا  وه مه  وه
ِبْيه  نهْحُن  َذه  ِبمُعه

36. િમે િેમને કહી દો કે મારો પાલનહાર 

જેના માટે ઇચ્છે િેની પ ટકળ રોજી આપે છે 

અને જેના માટે ઇચ્છે િેની રોજી િુંગ પણ કરી 
દે છે, પરુંત   ઘણા લોકો જાણિા નથી. 

ْ  اَِنه  قُْل  َبِ ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط  ره   یَهشه
یهْقِدرُ  َِٰكَنه  وه ل ْكثهره  وه ه ن  َله  النَهاِس  ا  یهْعلهمُْونه
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37. અને િમાર ું િન િથા સુંિાન બને્ન એવી 
વસ્ત  નથી, જેના કારણે િમે અમારી તનકટિા 
પ્રાપ્િ કરી શકો, હાું, જેઓ ઈમાન લાવયા અને 

સત્કાયો કયાગ (િેઓ તનકટિા પ્રાપ્િ કરી શકે 

છે) આ જ િે લોકો છે, જેમને િેમના કાયોન ું 
બમણ ું વળિર આપવામાું આવશે અને િેઓ 

નીડર અને ડયાગ વગર ઉચ્ચ સ્થાનો પર 

રહશેે. 

ا   مه هْموهالُُكْم  وه ُكْم  وهَله   ا دُ هْوَله   ِبالَهِتْ  ا
بُُكْم تُ  نها قهَرِ ْن  اََِله  ُزلْفَٰ   ِعْنده مهنه  مه  وهعهِمله  اَٰ

الًِحا ؗ  َٰٓى ِكه   صه ٓاءُ  لهُهْم  فهاُول زه ْعِف  جه  ِبمها الَضِ
ِملُْوا ِمُنْونه   الُْغُرفَِٰت  ِف  وهُهْم  عه  اَٰ

38. અને જે લોકો અમારી આયિોના 
તવરોિમાું લાગેલા રહ ેછે, આવા જ લોકોને 

અઝાબ માટે હાજર કરવામાું આવશે. 

الَهِذیْنه  ْونه  وه ْ   یهْسعه یَِٰتنها ِف ِجِزیْنه  اَٰ   ُمعَٰ
َٰٓى ِكه  اِب  ِف  اُول ذه ُرْونه  الْعه  ُمْحضه

39. િમે િેમને કહી દો ! કે મારો પાલનહાર 

પોિાના બુંદાઓ માુંથી જેને ઇચ્છે, િેના 
પ ટકળ રોજી આપે છે અને જેના માટે ઇચ્છે 

િેની રોજી િુંગ કરી દે છે અને જે કુંઈ િમે 

અલ્લાહના માગગમાું ખચગ કરો છો િો િેની 
જગ્યાએ િે િમને વધ  આપે છે, અને િે સૌથી 
શે્રટઠ રોજી આપનાર છે. 

ْ  اَِنه  قُْل  َبِ ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْبُسُط  ره   ِمْن  یَهشه
یهْقِدرُ  ِعبهاِده   ا    لهه     وه مه هنْفهْقُتْم  وه ء    َمِْن  ا ْ  َشه

یُْخِلُفه     ِزقِْيه  ْْیُ وهُهوهخه   فهُهوه  الَرَٰ

40. અને જે દદવસે અલ્લાહ દરેકને ભેગા 
કરશે, ફદરશ્િાઓને પછૂશે કે શ ું આ લોકો 
િમારી બુંદગી કરિા હિા ? 

یهْومه  ِمْيًعا یهْحُشُرُهْم  وه   یهُقْوُل  ثَُمه  جه
كهةِ  َٰٓى ِ ءِ  لِلْمهل ههَٰ ُؤاَله ُكْم  ا یَها هانُْوا اِ یهْعُبُدْونه  ك
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41. િેઓ કહશેે કે ત ું પતવત્ર છે અને અમારો 
દોસ્િ ત ું જ છે, આ લોકો નહીં, પરુંત   આ લોકો 
ત્જન્નોની બુંદગી કરિા હિા, િેમના માુંથી 
વિારે પડિા લોકો િેમના પર જ ઈમાન 

િરાવિા હિા. 

نهكه  قهالُْوا هنْته  ُسْبحَٰ لِیَُنها ا   دُْونِِهْم    ِمْن  وه
هانُْوا بهْل  ْكثهُرُهْم   الِْجَنه    یهْعُبُدْونه  ك ه  ِبِهْم  ا

 َمُْؤِمُنْونه 

42. (િે સમયે અમે કહીશ ું કે) આજે િમારા 
માુંથી કોઇ કોઇના માટે ફાયદા અને 

ન કસાનનો અતિકાર નહીં િરાવે અને અમે 

જાલલમલોકોને કહી દઇશ ું કે િે આગનો સ્વાદ 

ચાખો, જેને િમે જ ઠલાવિા રહ્યા. 

نَهْفًعا  لِبهْعض    بهْعُضكُْم  یهمِْلُك  َله  فهالْيهْومه 
ا    َوهَله  َرً نهُقْولُ   ضه لهمُْوا لِلَهِذیْنه  وه   ذُْوقُْوا ظه

ابه  ا ُكنُْتْم  الَهِتْ  النَهارِ  عهذه بُْونه   ِبهه  ُتكهَذِ

43. અને જ્યારે િેમની સમક્ષ અમારી સ્પટટ 

આયિો પઢવામાું આવે છે, િો કહ ેછે કે આ 

એવો વયક્તિ છે, જે િમને િમારા પવૂગજોના 
પજૂ્યોથી રોકવા ઇચ્છે છે. અને કહ ેછે કે આ 

ક રઆનિો ઘડી કાઢેલ ું જ ઠ છે અને િે કાદફરો 
પાસે જ્યારે સત્ય આવી ગ્ ું િો કહવેા લાગ્યા 
કે આ િો ખ લ્લ ું જાદ  છે. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَٰتُنها عهلههْْیِ ا قهالُْوا بهیَِنَٰت   اَٰ  مه
ا   ذه یُْد  رهُجل   اََِله  هَٰ هْن  یَُِر ُكْم  ا مَها یَهُصَده هانه  عه  ك
بهٓاُؤُكْم    یهْعُبُد  قهالُْوا  اَٰ ا وه ا   مه ذه  اِفْك   اََِله   هَٰ

ًی    َقِ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله   َمُْفَته  لهمَها لِلْحه
ُهْم    ٓاءه ا   اِْن   جه ذه  َمُِبْي   ِسْحر   اََِله  هَٰ

44. જો કે અમે િેમને (મક્કાવાળાઓ) ન િો 
કોઈ દકિાબ આપી હિી, જેન ું આ લોકો 
વાુંચન કરિા હોય, ન િેમની પાસે િમારા 
પહલેા કોઇ સચેિ કરનાર આવયો. 

ا   مه ْ  وه ُ تهْيٰنَٰ ا ُكُتب   َمِْن  اَٰ ا   یَهْدُرُسْونههه مه  وه
لْنها   هْرسه ْ  ا  نَهِذیْر    ِمْن  قهْبلهكه  اِلههْْیِ
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45. જે લોકો પહલેા પસાર થઇ ગયા છે િે 

લોકોએ (પણ સત્ય વાિ જ ઠલાવી હિી) અને 

જ કઈ અમે િેમને આપી રાખ્્ ું હત ું, આ લોકો 
િો િેમના દસમાું ભાગ સ િી પણ પહોંચ્યા 
નથી, બસ ! િે લોકોએ મારા પયગુંબરોને 

જ ઠલાવયા, (પછી જ ઓ) મારો (સખિ) 

અઝાબ કેવો હિો? 

به  َذه ا  قهْبِلِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  وهكه مه  بهلهُغْوا وه
اره  ا   ِمْعشه ْ  مه ُ تهْيٰنَٰ بُْوا اَٰ   فهكهْيفه  ُرُسِلْ  فهكهَذه

ها ن  نه ك  نهِكْْیِ

46. િમે િેમને કહી દો ! કે હ ું િમને ફતિ એક 

વાિની તશખામણ આપ ું છું કે િમે અલ્લાહ 

માટે (હઠ છોડી) બે-બે મળી અથવા એકલા-
એકલા તવચારો િો ખરાું, િમારા િે દોસ્િને 

કોઇ પાગલપણ ું છે? િે િો િમને એક મોટો 
અઝાબ આવિા પહલેા સચેિ કરે છે. 

نَهمها   قُْل  هِعُظكُْم  اِ ة     ا هْن   ِبوهاِحده ِ  تهُقْوُمْوا ا  ّلِلََٰ
ثْنَٰ  ادَٰی مه فُره ا تهتهفهَكهُرْوا  ثَُمه  وه   مه

اِحِبكُْم   نهِذیْر   ُهوهاََِله  اِْن   ِجنَهة     َمِْن  ِبصه
ْی  بهْيه  لَهُكْم  اب   یهده ِدیْد   عهذه  شه

47. િમે િેમને કહી દો ! કે જે વળિર હ ું 
િમારી પાસે માુંગ  િે િમારા ફાયદા માટે 

છે,(િે િમે જ રાખી લો) મારો બદલો િો 
અલ્લાહ પાસે જ છે, િે દરેક વસ્ત ને જાણે છે. 

ا قُْل  هلُْتُكْم  مه ا لهُكْم    اهْجر   َمِْن  سه   اِْن   فهُهوه
ِ    عهله  اََِله  اهْجِریه  ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   اّلَلَٰ ْ   َشه
ِهْيد    شه

48. િમે િેમને કહી દો કે મારો પાલનહાર 

સત્ય વાિ દ્વારા (બાિીલને) નટટ કરે છે, િે 

દરેક અદૃશ્યની (વાિોને) જાણે છે. 

ْ  اَِنه  قُْل  َبِ َقِ    یهْقِذُف  ره ُم   ِبالْحه الُْغُيْوِب   عهَله
 

49. િમે િેમને કહી દો ! કે સત્ય આવી 
પહોંચ્્ ું, અસત્ય ન િો પહલેા કુંઈ કરી શક્યો 
છે ન પછી કરશે. 

ٓاءه  قُْل  َقُ  جه ا الْحه مه ا الْبهاِطُل  یُْبِدُئ  وه مه  وه
 یُِعْيُد 
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50. િમે િેમને કહી દો ! કે જો હ ું પથભ્રટટ થઇ 

જઉં, િો મારા પથભ્રટટ (થવાની મ સીબિ) 

મારા પર જ છે અને જો હ ું સત્ય માગગ પર છું 
િો િે એટલા માટે કે અલ્લાહ િઆલા મારા 
િરફ વહી કરી રહ્યો છે, િે ખબૂ જ 

સાુંભળવાવાળો અને િે ખબૂ જ નજીક છે. 

لهلُْت  اِْن  قُْل  َهمها   ضه هِضَلُ  فهاِن   نهْفِسْ    عهلَٰ  ا
اِِن  یُْت  وه ه  یُْوِحْ   فهِبمها اْهتهده َ ْ    اِله َبِ نَهه    ره  اِ
ِمْيع    قهِریْب   سه

51. કાશ! િમે જોિા, જ્યારે િેઓ ભયભીિ 

હશે, પછી બચવાની કોઇ જગ્યા નહીં પામે 

અને નજીકની જગ્યાએથી પકડી લેવામાું 
આવશે. 

لهوْ  ی وه   ِمْن  وهاُِخُذْوا فهْوته  فهله  فهِزُعْوا اِذْ  تهرَٰ 
 قهِریْب    َمهكهان  

52. િે સમયે કહશેે કે હવે અમે આ ક રઆન 

પર ઈમાન લાવયા, પરુંત   હવે દૂર થઇ ગયેલી 
વસ્ત  કઇ રીિે હાથ આવી શકે છે. 

قهالُْو ا نَها وه مه هَنَٰ   ِبه     اَٰ ا   ِمْن  التَهنهاُوُش  لهُهُم  وه
 بهِعْيد  ۬   َمهكهان   

53. આ પહલેા િો િે લોકોએ દ તનયામાું આનો 
ઇન્કાર કરી ચ ક્યા હિા અને જોયા વગર જ 

(અંિારામાું) દૂર ફેંકિા રહ્યા. 

قهْد  یهْقِذفُْونه   قهْبُل     ِمْن  ِبه   كهفهُرْوا وه  وه
ْيِب   بهِعْيد   َمهكهان    ِمْن  ِبالْغه

54. િે સમયે િેમની અને િેમની મનેચ્છાઓ 

વચ્ચે પરદો નાુંખી દેવામાું આવયો છે, જેવ ું કે 

આ પહલેા પણ િેમના જેવા લોકો સાથે આ 

પ્રમાણે જ કરવામાું આવ્ ું, િેઓ એવા શુંકામાું 
પડેલા હિા, જે િેમને બેચેન કરી રહ્ ું હત ું. 

ْ  وهِحْيله  ُ بهْيه  بهْيٰنه ا وه   كهمها یهْشتهُهْونه  مه
نَهُهْم   ُل   قهبْ  َمِْن  ِباهْشيهاِعِهْم  فُِعله  هانُْوا اِ   ِفْ  ك
َك   ن  شه  َمُِریْب 
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ફાતિર فاطر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા િે અલ્લાહ માટે જ 

છે, જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન ક્ ું, જે 

ફદરશ્િાઓને સુંદેશાવાહક બનાવનાર છે, 

જેમના બે-બે ત્રણ-ત્રણ અને ચાર ચાર પાુંખો 
છે, િે પોિાના સર્જનમાું જેવી રીિે ઇચ્છે 

વિારો કરે છે, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા દરેક 

વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

مُْد  هلْحه ِ  ا وَِٰت  فهاِطرِ  ّلِلََٰ مَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
اعِِل  كهةِ  جه َٰٓى ِ ة   اُوِلْ   ُرُسًل  الْمهل  َمهثْنَٰ  اهْجِنحه
َٰثه  ثُل لِْق  ِف  یهِزیُْد   وهُربَٰعه    وه ا الْخه ٓاُء    مه   یهشه
ه  اَِنه  ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیْر    َشه

2. અલ્લાહ જો લોકો માટે પોિાના રહમિના 
(દરવાજા) ખોલી નાખે, િો િેને કોઈ બુંિ કરી 
શકત ું નથી, અને જેને િે બુંિ કરી દે, િો પછી 
િેને કોઈ ખોલી શકત ું નથી, અને િે દરેક પર 

પ્રભ ત્વ િરાવે છે અને િે દહકમિવાળો છે. 

ا ُ  یهْفتهِح  مه  فهله  َرهْحمهة   ِمْن  لِلنَهاِس  اّلَلَٰ
ا    ُممِْسكه  ا  لههه مه  لهه   ُمْرِسله  فهله   یُمِْسْك    وه
 ْ ِزیْزُ   بهْعِده     ِمنٌۢ ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

3. લોકો ! િમારા પર કરવામાું આવેલ 

ઉપકારને યાદ રાખો, શ ું અલ્લાહ તસવાય કોઈ 

સર્જક છે,જે િમને આકાશ અને િરિી માુંથી 
રોજી આપે ? (યાદ રાખો) િેના તસવાય કોઈ 

ઇલાહ નથી, િમે ક્યાું ઊંિા જઇ રહ્યા છો. 

ا ُكُرْوا النَهاُس  یَٰ اهیَُهه ِ  نِْعمهته  اذْ   عهلهْيُكْم    اّلَلَٰ
الِق   ِمْن  ههْل  ْْیُ  خه ِ  غه   َمِنه  یهْرُزقُُكْم  اّلَلَٰ

مهٓاءِ  َٰهه  َله    وهاَْلهْرِض    الَسه   فهاهَنَٰ   ُهوه ؗ  اََِله  اِل
 ُتْؤفهُكْونه 

4. (હ ેનબી !) જો આ લોકોએ િમને જ ઠલાવી 
રહ્યા હોય િો િમારા કરિા પહલેાના દરેક 

પયગુંબરોને પણ જ ઠલાવવામાું આવયા હિા, 
દરેક કાયગ અલ્લાહ િરફ જ ફેરવવામાું આવે 

છે. 

اِْن  بُْوكه  وه بهْت  فهقهْد  یَُكهَذِ   َمِْن  ُرُسل   ُكَذِ
اِله   قهْبِلكه    ِ  وه عُ  اّلَلَٰ  اَْلُُموُْر  ُتْرجه
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5. હ ેલોકો ! અલ્લાહ િઆલાન ું વચન સાચ ું 
છે, િમને દ તનયાન ું જીવન િોખામાું ન નાુંખી 
દે અને દગો આપનાર શેિાન િમને િોખામાું 
ન નાુંખી દે 

ا ِ  عْده وه  اَِنه  النَهاُس  یَٰ اهیَُهه َق   اّلَلَٰ   فهله  حه
نَهُكُم  وةُ  تهُغَره يَٰ نْيها  الْحه نَهُكْم  وهَله  الَدُ   یهُغَره
 ِ ُرْوُر  ِباّلَلَٰ  الْغه

6. યાદ રાખો ! શેિાન િમારો દ શ્મન છે, િમે 

પણ િેને દ શ્મન જ માનો, િે િો પોિાના 
જૂથને ફતિ એટલા માટે જ બોલાવે છે કે િે 

સૌ જહન્નમમાું જનારા થઇ જાય. 

نه  اَِنه  ْيطَٰ ا    فهاتَهِخُذْوهُ  عهُدَو   لهُكْم   الَشه   عهُدَوً
نَهمها ِب  ِمْن  لِيهُكْونُْوا ِحْزبهه   یهْدُعْوا اِ  اهْصحَٰ

ِعْْیِ    الَسه

7. જે લોકો કાદફર થયા િો િેમના માટે સખિ 

અઝાબ છે અને જે લોકો ઈમાન લાવયા અને 

સત્કાયો કયાગ િેમના માટે માફી છે અને ખબૂ 

જ મોટ ું વળિર છે. 

هلَهِذیْنه  اب   لهُهْم  كهفهُرْوا ا ۬   عهذه ِدیْد      شه
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  لهُهْم  الَصَٰ

ة  َوهاهْجر   ْغِفره ن  َمه ِبْْی   كه

8. જણાવો ! જે વયક્તિને િેના ખરાબ કાયોને 

શણગારવામાું આવયા હોય અને િેઓ િેને 

સારૂ સમજવા લાગયા હોય િો (િેની 
ગ મરાહીની કોઈ સીમા નથી) ?  અલ્લાહ 

િઆલા (એવી જ રીિે ) જેને ઈચ્છે ગ મરાહ 

કરી દે છેઅને જેને ઈચ્છે દહદાયિ આપે છે, 

િેમના ઈમાન લાવવા પર ખરેખર િમે 

િેમના પર અફસોસ ન કરશો એટલા માટે 

િેમના ઈમાન ન લાવવા પર અફસોસનાું 
કારણે પોિાને નટટ ન કરી નાખો, આ લોકો જે 

કુંઈ કરી રહ્યા છે, િેને ખરેખર અલ્લાહ સારી 
રીિે જાણે છે. 

هفهمهْن  مهلِه   ُسْوٓءُ  لهه   ُزیَِنه  ا هُ  عه اَٰ ًنا    فهره سه  حه
ه  فهاَِنه  ْن  یُِضَلُ  اّلَلَٰ ٓاءُ  مه یهْهِدْی  یَهشه ْن  وه   مه
ٓاُء  ؗ  ْ  نهْفُسكه  تهْذههْب  فهله   یَهشه   عهلههْْیِ

ت     رَٰ سه ه  اَِنه   حه ٌۢ  اّلَلَٰ  یهْصنهُعْونه   ِبمها عهِلْيم 
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9. અને અલ્લાહ જ છે, જે હવાઓ મોકલે છે, 

જે વાદળોને ઉઠાવે છે, પછી અમે વાદળોને 

સકૂી િરિી િરફ લઇ જઇએ છીએ અને 

િેનાથી િે તનટપ્રાણ િરિીને જીતવિ કરી 
દઈઈ છીએ, એવી જ રીિે માનવીને બીજી 

વાર જીતવિ કરવામાું આવશે. 

 ُ له  الَهِذْی   وهاّلَلَٰ یَٰحه  اهْرسه ابًا ِثْْیُ فهتُ  الَرِ حه  سه
ت   بهلهد   اِلَٰ  فهُسْقنَٰهُ  َيِ  ِبهِ  فهاهْحيهیْنها َمه
ا    بهْعده  اَْلهْرضه  ْوتِهه لِكه   مه  النَُُشوُْر  كهذَٰ

10. જે વયક્તિ ઇજજિ પ્રાપ્િ કરવા ઇચ્છિો 
હોય, િો ઇજજિ અલ્લાહ માટે જ છે, દરેક 

પ્રકારના સ્પટટ શલદો, િેની િરફ જ ચઢે છે 

અને સત્કાયગ િે લોકોને ઊંચા કરે છે અને જે 

લોકો દ ટકમગની ્ ક્તિ કરે છે િેમના માટે 

સખિ અઝાબ છે અને િેમની આ ્ ક્તિ 

બરબાદ થઇ જશે. 

ْن  هانه  مه ةه  یُِریُْد  ك ةُ  فهِللََٰهِ  الِْعَزه ِمْيًعا    الِْعَزه   جه
ُد  اِلهْيهِ  ُب  الْكهِلُم  یهْصعه َيِ مهُل  الَطه الْعه  وه

الُِح  الَهِذیْنه   ُعه    یهْرفه  الَصه   یهمْكُُرْونه  وه
اَِٰت  َيِ اب   لهُهْم  الَسه ِدیْد     عهذه كْرُ   شه مه  وه
َٰٓى ِكه  یهُبوُْر  اُول  ُهوه

11. હ ેલોકો ! અલ્લાહ િઆલાએ િમાર ું 
સર્જન માટી વડે, પછી ટીપાું વડે ક્ ું, પછી 
િમને જોડીમાું બનાવી દીિા, સ્ત્રીઓન ું સગભાગ 
હોવ ું અને બાળકોનો જન્મ થવો, દરેક વસ્ત ની 
િેને જાણ હોય છે, અને જેને મોટી વય 

આપવામાું આવે અને જે કોઇની વય ઓછી 
હોય, િે બધ ું જ દકિાબમાું લખેલ ું છે, અલ્લાહ 

િઆલા માટે આ વાિ ખબૂ જ સરળ છે. 

 ُ لهقهُكْم  وهاّلَلَٰ اب   َمِْن  خه  نَُْطفهة   ِمْن  ثَُمه   ُتره
لهُكْم  ثَُمه  عه هْزوهاًجا    جه ا  ا مه   ِمْن  تهْحِمُل  وه
ُنْثَٰی عُ  وهَله  ا ا  ِبِعلِْمه     اََِله  تهضه مه مَهرُ  وه   ِمْن  یُعه

مَهر  َوهَله    ِكتَٰب     ِفْ  اََِله  ُعمُِره    ِمْن  یُْنقهُص  َمُعه
لِكه  اَِنه  ِ  عهله  ذَٰ  یهِسْْی   اّلَلَٰ
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12. અને બે સમ દ્રો સરખાું નથી, આ મીઠો છે, 

જે િરસ તછપાવે છે, પીવા માટે ઉત્તમ અને 

આ બીજો, કડવો, િમે બને્ન માુંથી િાજ  માુંસ 

ખાવ છો અને િેમાુંથી િે ઝવેરાિ કાઢો છો, 
જેને િમે પહરેો છો અને િમે જ ઓ છો કે 

મોટા-મોટા જહાજો પાણીને ચીરી સમ દ્રોમાું 
ચાલી રહ્યા છે, જેથી િમે િેની કૃપા શોિો 
અને જેથી િમે િેનો આભાર માનો. 

ا مه ۬   یهْستهوِی وه ِن   ا  الْبهْحرَٰ ذه ات   عهْذب   هَٰ  فُره
ٓاى ِغ   ابُه   سه ره ا شه اج     ِملْح   وههَٰذه ِمْن   اُجه  كَُل   وه
ِریًا َوهتهْستهْخِرُجْونه  لهْحمًا تهاْكُلُْونه   ِحلْيهةً  طه

ا    ی  تهلْبهُسْونههه وهاِخره  فِْيهِ  الُْفلْكه  وهتهره   مه
لَهُكْم  فهْضلِه   ِمْن  لِتهْبتهُغْوا لهعه تهْشكُُرْونه  وه

 

13. િે રાિને દદવસમાું અને દદવસને રાિમાું 
દાખલ કરે છે અને િેણે જ સયૂગ િથા ચુંદ્રને 

કામે લગાડી દીિા છે, દરેક પોિાની સીમાઓ 

પર ચાલી રહ્યા છે, આ જ અલ્લાહ છે, િમારા 
સૌનો પાલનહાર, િેની જ બાદશાહી છે, િેને 

છોડીને જેમને િમે પોકારો છો, િે િો ખજૂરના 
ઠલળયાના છોિરાુંના પણ માલલક નથી. 

ارِ  ِف  الَهْيله  یُْولُِج  یُْولُِج  النَههه اره  وه  ِف  النَههه
ره   الَهْيِل    َخه مْسه  وهسه الْقهمهره  ؗ  الَشه  كَُل    وه
ل   یَهْجِرْی  َمً    َِلهجه لِكُُم   َمُسه ُ  ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ  ره

الَهِذیْنه   الْمُلُْك    لههُ  ا  دُْونِه   ِمْن  تهْدُعْونه  وه  مه
 قِْطِمْْی    ِمْن  یهمِْلُكْونه 

14. જો િમે િે લોકોને પોકારો, િો િેઓ 

િમારી પોકાર સાુંભળી શકિા નથી અને જો 
સાુંભળી પણ લે, િો િેનો જવાબ આપી 
શકિા નથી, પરુંત   કયામિના દદવસે િમારા 
િે તશકગનો ઇન્કાર જ કરશે, અને અલ્લાહ જેવી 
કોઈ સાચી વાિ િમને નદહ જણાવે. 

ُكْم    یهْسمهُعْوا َله  تهْدُعْوُهْم  اِْن  لهوْ   دُعهٓاءه  وه
ِمُعْوا ا سه ابُْوا مه یهْومه   لهُكْم    اْستهجه مهةِ  وه  الِْقيَٰ

  ِمثُْل  یُنهَبُِئكه  وهَله   ِبِشْرِككُْم    یهْكُفُرْونه 
ن  ِبْْی   خه

15. હ ેલોકો ! િમે સૌ અલ્લાહના મોહિાજ છો 
અને અલ્લાહ (દરેક વસ્ત થી) બેતનયાઝ અને 

પ્રશુંસાને લાયક છે. 

ایَٰ   هنُْتُم  النَهاُس  اهیَُهه ٓاءُ  ا ِ    اِله  الُْفقهره   اّلَلَٰ
 ُ ِنَُ  وهاّلَلَٰ ِمْيُد  ُهوهالْغه  الْحه

16. જો િે ઇચ્છે, િો િમને નટટ કરી દે અને 

(િમારી જગ્યાએ) એક નવ ું સર્જન લઈ આવે. 

ْ  اِْن  ا یهاِْت  یُْذِهْبُكْم  یَهشه لْق   وه ِدیْد    ِبخه  جه
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17. અને આ વાિ અલ્લાહ માટે કુંઈ મ શ્કેલ 

નથી. 
ا مه لِكه  وه ِ  عهله  ذَٰ ِزیْز   اّلَلَٰ  ِبعه

18. કોઇ પણ ભાર ઉઠાવનાર, બીજાનો ભાર 

નહીં ઉઠાવે, જો કોઇ પોિાનો ભાર બીજાને 

ઉઠાવવા બોલાવશે, િો કોઈ િેના ભારનો 
કોઈ પણ ભાગ ઉઠાવવા િૈયાર નહી થાય, 

ભલેને િેનો સુંબુંિી પણ હોય. (હ ેનબી) િમે 

ફતિ િે લોકોને જ સચેિ કરી શકો છો, જે 

તવણદેખે પોિાના પાલનહારથી ડરે છે અને 

નમાઝ કાયમ કરે છે અને જે લોકો પતવત્રિા 
અપનાવે િો િે પોિાના જ ફાયદા માટે 

અપનાવશે, અલ્લાહની િરફ જ પાછા 
ફરવાન ું છે. 

ة   تهِزرُ  وهَله  ی    َوِْزره  وهاِزره اِْن   اُْخرَٰ   تهْدعُ  وه
ء   ِمْنهُ  یُْحمهْل  َله  اِحمِْلهه  اِلَٰ  ُمثْقهلهة   ْ لهوْ   َشه   وه
هانه  نَهمها  قُْربَٰ    ذها ك ْونه  الَهِذیْنه  ُتْنِذرُ  اِ  یهْخشه
بَهُهْم  ْيِب  ره هقهاُموا ِبالْغه ا َٰوةه    وه ل مهْن   الَصه   وه
َكَٰ  َهمها تهزه َكَٰ   فهاِن اِله   لِنهْفِسه     یهتهزه ِ  وه   اّلَلَٰ

 الْمهِصْْیُ 

19. અને દૃષ્ટટહીન િથા જોઈ શકનાર સરખા 
નથી. 

ا مه الْبهِصْْیُ   اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی وه  وه

20. અને ન િો અંિકાર િથા પ્રકાશ,  لُمَُٰت  وهَله  النَُوُْر   وهَله  الَظُ

21. અને ન િો છાુંયડો િથા િડકો (સરખા 
નથી). 

َلُ  وهَله  ُرْوُر   وهَله  الَظِ  الْحه

22. અને જીતવિ િથા મિૃક સરખા નથી હોઇ 

શકિા. અલ્લાહ િઆલા જેને ઇચ્છે છે, 

સુંભળાવે છે અને િમે િે લોકોને સુંભળાવી 
નથી શકિા, જેઓ કબરમાું છે. 

ا مه  اَِنه   اَْلهْموهاُت    وهَله  اَْلهْحيهٓاءُ  یهْستهوِی وه
ه  ْن  یُْسِمعُ  اّلَلَٰ ٓاُء    مه ا    یَهشه مه هنْته  وه  ِبمُْسِمع   ا
 الُْقُبوِْر  ِف  َمهْن 

23. િમે ફતિ સચેિ કરનાર છો.  هنْته  اِْن  نهِذیْر   اََِله  ا
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24. અમે જ િમને સત્ય આપી, ખ શખબર 

આપનાર અને સચેિ કરનાર બનાવી 
મોકલ્યા છે. અને કોઇ કોમ એવી નથી, જેમાું 
કોઇ સચેિ કરનાર ન આવયો હોય. 

نَها   لْنَٰكه  اِ هْرسه َقِ  ا ا َوهنهِذیًْرا    ِبالْحه  وهاِْن   بهِشْْیً
ا خهله   اََِله  اَُمهة   َمِْن   نهِذیْر   فِْيهه

25. અને જો આ લોકો િમને જ ઠલાવે િો જે 

લોકો પહલેા હિા, િે લોકો પણ જ ઠલાવી 
ચ ક્યા છે અને િેમની પાસે િેમના પયગુંબર 

સ્પટટ પ રાવા િથા ગ્રુંથો અને પ્રકાતશિ 

દકિાબ લઇ આવયા હિા. 

اِْن  بُْوكه  وه به  فهقهْد  یَُكهَذِ َذه   ِمْن  الَهِذیْنه  كه
ْتُهْم جه   قهْبِلِهْم    ِت  ُرُسلُُهْم  ٓاءه   ِبالْبهیَِنَٰ
بُرِ  ِبالَزُ ِب  وه ِبالِْكتَٰ  الْمُِنْْیِ  وه

26. પછી જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું, િેમને મેં પકડી 
લીિા, િો જોઈ લો મારી પકડ કેટલી સખિ 

છે. 

ْذُت  ثَُمه  هانه  فهكهْيفه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اهخه  ك
ن   نهِكْْیِ

27. શ ું િમે જોિા નથી કે અલ્લાહ િઆલાએ 

આકાશ માુંથી પાણી વરસાવે છે, પછી અમે 

િેના વડે અલગ-અલગ પ્રકારના ફળો 
ઊપજાવીએ છીએ અને પવગિોમાું પણ એવા 
ટ કડા છે, જે સફેદ, લાલ અને કાળા રુંગના 
અલગ-અલગ હોય છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا له  اّلَلَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا ٓاًء    الَسه   مه
ا ْجنه ت   ِبه   فهاهْخره همهرَٰ ا    ْختهِلًفامَُ  ث نُهه هلْوها   ا

ِمنه  ٌۢ  الِْجبهاِل  وه د    َمُْختهلِف   وهُحمْر   ِبْيض   ُجده
ا نُهه هلْوها اِبْيُب  ا ره  ُسْود   وهغه

28. અને એવી જ રીિે માનવીઓ િથા 
જાનવર અને ઢોરોના પણ રુંગ અલગ-અલગ 

છે, અલ્લાહથી િેના િે જ બુંદાઓ ડરે છે જેઓ 

જ્ઞાન િરાવે છે, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા 
જબરદસ્િ, મોટો માફ કરનાર છે. 

ِمنه  وهٓاَبِ  النَهاِس  وه اِم  وهالَده   وهاَْلهنْعه
نُه   ُمْختهِلف   هلْوها لِكه    ا نَهمها  كهذَٰ ه  یهْخَشه  اِ  اّلَلَٰ

ُٓؤا    ِعبهاِدهِ  ِمْن  ه  اَِنه   الُْعلهمَٰ ِزیْز   اّلَلَٰ ُفوْر   عه غه
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29. જે લોકો અલ્લાહની દકિાબન ું વાુંચન કરે 

છે અને નમાઝ કાયમ પઢે છે અને જે કુંઈ 

અમે િેમને આપી રાખ્્ ું છે િેમાુંથી છપી અને 

જાહરે રીિે ખચગ કરે છે, િે એવા વેપારના 
ઉમ્મેદવાર છે, જે ક્યારેય ન કસાનમાું નહીં 
હોય. 

ِ  ِكتَٰبه  یهْتلُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  هقهاُموا اّلَلَٰ ا   وه
َٰوةه  ل هنْفهُقْوا الَصه ا ْ  ِممَها وه ُ زهقْٰنَٰ ِسًرا   ره
نِيهةً  ةً  یَهْرُجْونه  َوهعهله اره  تهُبوْره   لَهْن  تِجه

30. જેથી િેમને િેમન ું વળિર પ ર ું આપે 

અને િેમને પોિાની કૃપાથી વધ ું આપે, 

તન:શુંક િે માફ કરનાર, કદર કરનાર છે. 

 ْ ُ ُهْم  لُِيوهفهَِْیه ُهْم  اُُجوْره یهِزیْده   فهْضلِه     َمِْن  وه
نَهه   ُفوْر   اِ كُوْر   غه  شه

31. (હ ેપયગુંબર) જે દકિાબ અમે િમારી 
િરફ વહી દ્વારા ઉિારી છે, િે જ સાચી છે, જે 

પહલેાની દકિાબોની પણ પ ષ્ટટ કરે છે, 

અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓની સુંપણૂગ 
જાણ રાખનાર, જોવાવાળો છે. 

الَهِذْی   یْنها   وه ِب  ِمنه  اِلهْيكه  اهْوحه  الِْكتَٰ
َقُ  قًامُ  ُهوهالْحه َدِ یِْه    بهْيه  لَِمها صه ه  اَِنه   یهده  اّلَلَٰ
ٌۢ  ِبِعبهاِده   ِبْْی   بهِصْْی   لهخه

32. પછી અમે િે લોકોને દકિાબના 
વારસદાર બનાવી દીિા, જેમને અમે પોિાના 
બુંદાઓ માુંથી (આ વારસા માટે) પસુંદ કયાગ, 
પછી િેમાુંથી કેટલાક પોિાના પર જ લ્મ 

કરવાવાળો છે અને કેટલાક મધ્યમ 

માગગવાળા છે અને કેટલાક અલ્લાહની કૃપાથી 
સત્કાયોમાું આગળ વિિા જાય છે, આ ખબૂ 

જ મોટી કૃપા છે. 

ثْنها ثَُمه  هْوره فهیْنها الَهِذیْنه  الِْكتَٰبه  ا   ِمْن  اْصطه
ْ   ِعبهاِدنها    الِم   فهِمْٰنُ ْ   لَِنهْفِسه     ظه ِمْٰنُ  وه
ْقتهِصد     ْ   َمُ ِمْٰنُ ٌۢ   وه اِبق  ِت  سه ْْیَٰ  ِباِذِْن  ِبالْخه

   ِ لِكه   اّلَلَٰ  الْكهِبْْیُ   ُهوهالْفهْضُل  ذَٰ

33. િે બગીચાઓમાું હુંમેશા રહશેે, જેમાું િેઓ 

પ્રવેશ પામશે, સોનાની બુંગડીઓ અને 

મોિીઓ પહરેાવવામાું આવશે અને ત્યાું 
િેમનો પોશાક રેશમી હશે. 

نََُٰت  ا عهْدن   جه لَهْونه  یَهْدُخلُْونههه ا یُحه   ِمْن  فِْيهه
ه  اوِره ا لُْؤلًُؤا    ِمْن  سه لِبهاُسُهْم   ذهههب  َوه ا وه  فِْيهه

ِریْر    حه
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34. અને કહશેે કે િે અલ્લાહનો ખબૂ ખબૂ 

આભાર, જેણે અમારાથી હિાશાને દૂર કરી, 
તન:શુંક અમારો પાલનહાર ઘણો જ માફ 

કરનાર, ઘણી જ કદર કરવાવાળો છે. 

مُْد  وهقهالُوا ِ  الْحه نَها اهذْههبه  الَهِذْی   ّلِلََٰ  عه
نه    زه بَهنها اَِنه   الْحه ُفوْر   ره كُوُْر   لهغه  شه

35. જેણે અમને પોિાની કૃપાથી હુંમેશા 
રહવેાવાળી જગ્યાએ લાવી દીિા, જ્યાું અમને 

ન કોઇ િકલીફ પહોંચશે અને ન િો અમને 

થાક લાગશે. 

لَهنها ۬ ِ۬الَهِذْی   ةِ  دهاره  اهحه   لها   فهْضلِه     ِمْن  الْمُقهامه
نها ا یهمهَسُ ب   فِْيهه نها وهَله  نهصه ا یهمهَسُ لُُغْوب   فِْيهه

 

36. અને જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું , િેમના માટે 

જહન્નમની આગ છે, ન િો િેમનો તનણગય 

આવશે કે મતૃ્્  પામે અને ન જહન્નમનો 
અઝાબ હળવો કરવામાું આવશે, અમે દરેક 

ઇન્કાર કરનારાઓને આવી જ રીિે સજા 

આપીએ છીએ. 

الَه  نَهمه    نهارُ  لهُهْم  كهفهُرْوا ِذیْنه وه هه   یُْقضَٰ  َله   جه
 ْ َفهُف  وهَله  فهيهمُْوُتْوا عهلههْْیِ ْ  یُخه  َمِْن  عهْٰنُ
ا    اِبهه لِكه   عهذه ُفوْر    كَُله  نهْجِزْی  كهذَٰ  كه

37. અને િે લોકો ત્યાું ચીસો પાડીને કહશેે, કે 

હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને (અદહયાથી) 
કાઢી લે, અમે સારા કાયો કરીશ ું, િે કાયો 
નદહ, જે અમે પહલેા કરિા હિા, (અલ્લાહ 

કહશેે) શ ું અમે િમને એટલી વય નહિી 
આપી કે જે સમજવા ઇચ્છિો, િે સમજી જાિ 

અને િમારી પાસે સચેિ કરનાર પણ આવયા, 
િો હવે (અઝાબનો) સ્વાદ ચાખો કે અદહયાું 
જાલલમોની મદદ કરનાર કોઇ નથી. 

ِرُخْونه  وهُهْم  ا    یهْصطه بَهنها    فِْيهه هْخِرْجنها ره  ا
الًِحا نهْعمهْل  ْْیه  صه   نهْعمهُل    ُكنَها  الَهِذْی  غه
لهْم  هوه مَِْرُكْم  ا ا نُعه َكهرُ  َمه ْن  فِْيهِ  یهتهذه َكهره  مه  تهذه

ٓاءهُكُم  لِِمْيه  فهمها فهُذْوقُْوا  النَهِذیُْر    وهجه   لِلَظَٰ
ن  ِمْن   نَهِصْْی 

38. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા આકાશો અને 

િરિીની છૂપી વસ્ત ઓને જાણવાવાળો છે, 

તન:શુંક િે જ હૃદયની વાિોને પણ જાણે છે. 

ه  اَِنه  ْيِب  عَِٰلُم  اّلَلَٰ وَِٰت  غه مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
نَهه   ٌۢ  اِ اِت  عهِلْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ
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39. િે જ છે, જેણે િમને િરિી ઉપર નાયબ 

બનાવયા, પછી જે વયક્તિ ક ફ્ર કરશે, િો િેના 
ક ફ્રની સજા િેના માટે જ છે અને કાદફરોન ું ક ફ્ર 

િેમના પાલનહારની પાસે નારાજ થવાન ું 
કારણ છે અથવા આ કાદફરોન ું ક ફ્ર ન કસાનમાું 
વિારાન ું કારણ છે. 

لهُكْم  ُهوهالَهِذْی  عه َٰٓى ِفه  جه ل   اَْلهْرِض    ِف  خه
لهْيهِ  كهفهره  فهمهْن    یهِزیُْد  وهَله   ُكْفُره     فهعه

بَِِهْم  ِعْنده  ُكْفُرُهْم  الْكَِٰفِریْنه  ْقًتا    اََِله  ره   مه
اًرا  اََِله  ُكْفُرُهْم  الْكَِٰفِریْنه  یهِزیُْد  وهَله  خهسه

 

40. િમે િેમને કહી દો કે િમે પોિે ઠેરવેલ 

ભાગીદારોની દશા િો જણાવો, જેમની િમે 

અલ્લાહને છોડીને બુંદગી કરો છો, અને િમે 

મને જણાવો કે િે લોકોએ િરિી માુંથી કેવો 
(ભાગ) બનાવયો છે, અથવા િેમનો 
આકાશોમાું કોઇ ભાગ છે, અથવા િે લોકોને 

અમે કોઇ દકિાબ આપી છે કે જે આનો પ રાવો 
આપે, (આ માુંથી કોઈ વાિ નથી) પરુંત   આ 

જાલલમ લોકો એક-બીજાને િોખાન ું વચન 

આપિા રહ ેછે. 

ءهیُْتْم  قُْل  هره هٓاءهُكُم  ا ك  ْونه تهْدعُ  الَهِذیْنه  ُشره
ِ    دُْوِن  ِمْن  هُرْوِنْ   اّلَلَٰ ا ذها ا لهُقْوا مه   ِمنه  خه

هْم  اَْلهْرِض  وَِٰت    ِف  ِشْرك   لهُهْم  ا مَٰ هْم   الَسه  ا
 ْ ُ تهْيٰنَٰ ْنُه    بهیَِنهت   عهلَٰ  فهُهْم  ِكتًَٰبا اَٰ  بهْل   َمِ

لِمُْونه  یَهِعُد  اِْن    اََِله  بهْعًضا بهْعُضُهْم  الَظَٰ
 ُغُرْوًرا 

41. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાએ જ આકાશો 
અને િરિીને જકડી રાખ્યા છે કે ક્યાુંક છટી ન 

જાય, જો િે છટી જાય િો અલ્લાહ તસવાય 

બીજો કોઇ િેમને જકડી નથી શકિો, િે 

સવગગ્રાહી, માફ કરનાર છે. 

ه  اَِنه  وَِٰت  یُمِْسُك  اّلَلَٰ مَٰ هْن  وهاَْلهْرضه  الَسه  ا
  ۬ ْن   تهُزْوَله   لهى ِ ا   وه الهته كه  اِْن  زه   ِمْن  ُهمهااهْمسه
د   ْ  اهحه نَهه    بهْعِده     َمِنٌۢ هانه  اِ لِْيمًا ك ُفوًْرا  حه  غه
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42. અને િે કાદફરો જબરદસ્િ કસમો ખાિા 
હિા કે જો િેમની પાસે કોઇ સચેિ કરનાર 

આવી જાય, િો િે દરેક કોમ કરિા વિારે 

સત્ય માગગ પર આવી જશે, પછી જ્યારે 

િેમની પાસે એક પયગુંબર આવી ગયા િો 
ફતિ િેમની નફરિમાું વિારો થયો. 

مُْوا اهقْسه ِ  وه ْهده  ِباّلَلَٰ هیْمهانِِهْم  جه ْن  ا   لهى ِ
ٓاءهُهْم  ی لَهيهُكْونَُنه  نهِذیْر   جه   ِمْن  اهْهدَٰ
ی ِم    اِْحده ٓاءهُهْم  فهلهمَها  اَْلُمه ا نهِذیْر   جه   َمه
ا   اََِله  زهادهُهْم   نُُفوْره

43. દ તનયામાું પોિાના અહુંકારના કારણે અને 

િેમની ખરાબ ્ ક્તિઓના કારણે. અને ખરાબ 

્ ક્તિઓની સજા િેમના પર જ પડે છે, િો શ ું 
આ લોકો િે જ તનણગયની રાહ જ એ છે, જે 

તનણગય આગળના લોકો માટે થઇ ગયો છે ? 

િમે અલ્લાહના તનયમમાું ક્યારેય ફેરફાર 

નહીં જ ઓ અને િમે અલ્લાહના તનયમને 

ક્યારેય બદલિા નહીં જ ઓ. 

كْره  َْلهْرِض ا ِف  ۬ ِ۬اْسِتكْبهاًرا مه ِئ    وه َيِ لها   الَسه   وه
ُئ  الْمهكْرُ  یهِحْيُق  َيِ ْل   ِباهْهلِه     اََِله  الَسه   فههه

لِْيه    ُسنَهته  اََِله  یهْنُظُرْونه  ْ   اَْلهَوه  تهِجده  فهله
ِ  لُِسنَهِت  ۬   اّلَلَٰ لهْن   تهْبِدیًْل     لُِسنَهِت  تهِجده  وه
 ِ یًْل  اّلَلَٰ  تهْحوِ

44. અને શ ું આ લોકો િરિી પર હરિા-ફરિા 
નથી, કે િેમની દશા જોઈ શકે, જેઓ િેમના 
કરિા પહલેાું હિા, જો કે િેઓ િેમના કરિા 
વિારે શક્તિશાળી હિા અને અલ્લાહને 

આકાશો અને િરિીની કોઈ વસ્ત  હરાવી 
શકિી નથી, િે ઘણો જ જ્ઞાનવાળો, ખબૂ જ 

ક દરિવાળો છે. 

لهْم  هوه ْوا ا   كهْيفه  افهیهْنُظُروْ  اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  ا قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ  ك هانُْو  ك َده  وه هشه   ا

 ْ ا  قَُوهةً    ِمْٰنُ مه هانه  وه ُ  ك ه    اّلَلَٰ   ِمْن  لُِيْعِجزه
ء   ْ وَِٰت  ِف  َشه مَٰ نَهه    اَْلهْرِض    ِف  وهَله  الَسه هانه  اِ  ك
 قهِدیًْرا  عهِلْيمًا
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45. અને જો અલ્લાહ િઆલા લોકોની, 
િેમના કાયો મ જબ, પકડ કરિો, િો િરિી 
પર એક પણ સજીવ ન બાકી ન છોડિો, પરુંત   
અલ્લાહ િઆલા િેમને એક નક્કી કરેલ 

સમય સ િી મહિેલ આપી રહ્યો છે, િો જ્યારે 

િેમનો િે સમય આવી પહોંચશે, અલ્લાહ 

િઆલા પોિે જ પોિાના બુંદાઓને જોઇ 

લેશે. 

لهوْ  ُ  یُؤهاِخذُ  وه ُبْوا ِبمها النَهاسه  اّلَلَٰ ا كهسه كه  مه   تهره
ْهِرهها عهلَٰ  َِٰكْن  ِمْن  ظه ل ُرُهْم  دهٓابَهة  َوه   اِلَٰ   یَُؤهَخِ
ل   َمً    اهجه ٓاءه  فهاِذها  َمُسه لُُهْم  جه ه  فهاَِنه   اهجه  اّلَلَٰ
هانه  ان  ِبِعبهاِده   ك  بهِصْْیً
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યાસીન يس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. યાસીન ્  یَٰٓس  

2. દહકમિવાળા ક રઆનની કસમ!  ِن الُْقْراَٰ ِكْيِم   وه  الْحه

3. તન:શુંક િમે પયગુંબરો માુંથી એક 

પયગુંબર છો. 
نَهكه  ِلْيه   لهِمنه  اِ  الْمُْرسه

4. સત્ય માગગ પર છો.  َٰاط   عهل  َمُْستهِقْيم    ِصره

5. આ ક રઆન િે હસ્િી િરફથી ઉિારવામાું 
આવ્ ું છે, જે ઝબરદસ્િ અને અત્યુંિ દયાળુ 

છે. 

ِزیْزِ  تهَْنِیْله  ِحْيِم   الْعه  الَره

6. જેથી િમે એવા લોકોને સચેિ કરો, જેમના 
પવૂગજોને સચેિ કરવામાું નહિા આવયા, જેથી 
િેઓ ગફલિમાું પડેલા છે. 

ا   قهْوًما لِتُْنِذره  ُنِْذره  َمه بهٓاُؤُهْم  ا   فهُهْم  اَٰ
ِفلُْونه   غَٰ

7. િેમાુંથી વિારે પડિા લોકો માટે વાિ 

નક્કી થઇ ગઈ છે કે િેઓ ઈમાન નહીં લાવે. 

َقه  لهقهْد  ْكثهِرِهْم  عهلَٰ   الْقهْوُل  حه ه  َله  فهُهْم  ا
 یُْؤِمُنْونه 

8. અમે િેમના ગળામાું િોક નાુંખી દીિા છે, 

જે હડપચી સ િી પહોચી ગયા છે, જેના કારણે 
િેઓ મા્ ું ઉચ ું કરી ફરે છે. 

نَها ا اِ لْنه عه ْ   جه هْعنهاقِِهْم  ِف ًَٰل  ا   اِله  فهِهه  اهغْل
ْقمهُحْونه  فهُهْم  اَْلهذْقهاِن   َمُ
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9. અને અમે એક પાળ િેમની સામે બનાવી 
દીિી અને એક પાળ િેમની પાછળ, (આવે 

રીિે) અમે િેમના પર પરદો કરી રાખ્યો છે, 

જેથી િેઓ જોઇ નથી શકિા. 

لْنها عه ْ  وهجه هیِْدیِْهْم  بهْيِ  ِمنٌۢ ِمْن  ا ًدا َوه   سه
لِْفِهْم  ا خه َدً ْ  سه ُ ْيٰنَٰ  َله  فهُهْم  فهاهْغشه
 یُْبِصُرْونه 

10. િમે િે લોકોને સચેિ કરો અથવા ન કરો 
બને્ન બરાબર છે, આ લોકો ઈમાન નહીં લાવે. 

وهٓاء   ْ  وهسه ْرتهُهْم  عهلههْْیِ هنْذه ا هْم  ءه   لهْم  ا
 یُْؤِمُنْونه  َله  ُتْنِذْرُهْم 

11. બસ ! િમે ફતિ િે જ વયક્તિને ડરાવી 
શકો છો, જે તશખામણ પ્રાપ્િ કરે અને રહમાન 

(અલ્લાહ) થી તવણદેખે ડરિો હોય, િમે િેને 

માફી અને ઇજજિવાળા વળિરની ખ શખબર 

આપી દો. 

نَهمها ِن  ُتْنِذرُ  اِ تَهبهعه  مه ْكره  ا َِشه  الَذِ  وهخه
ْحمَٰنه  ْيِب    الَره ْرهُ   ِبالْغه ة  َوهاهْجر   فهبهَشِ  ِبمهْغِفره
 كهِریْم  

12. તન:શુંક અમે મિૃકોને જીતવિ કરીશ ું અને 

અમે િે કાયો પણ લખીએ છીએ, જેને િે લોકો 
આગળ મોકલે છે અને િેમના િે કાયો પણ, 

જેને િે લોકો પાછળ છોડે છે અને અમે દરેક 

વસ્ત ને એક સ્પટટ દકિાબમાું લખી રાખ્્ ું છે. 

نَها نهْكُتُب  الْمهْوٰتَٰ  نُْحِ  نهْحُن  اِ ا وه ُمْوا مه   قهَده
  ۬ ُهْم ر هاره ث اَٰ ء   وهكَُله   وه ْ یْنَٰهُ  َشه ْ   اهْحصه ام   ِف   اِمه
ن  ِبْي   َمُ

13. (હ ેપયગુંબર) િમે િે લોકો સામે એક 

વસ્િીવાળાઓન ું ઉદાહરણ વણગન કરો, જ્યારે 

િે વસ્િીમાું પયગુંબરો આવયા હિા. 

به  َمهثهًل  لهُهْم   وهاْضِرْب   اِذْ   الْقهْریهِة    اهْصحَٰ
ٓاءههها لُْونه   جه  الْمُْرسه

14. જ્યારે અમે િેમની પાસે બે રસલૂ 

મોકલ્યા, પરુંત   િે લોકોએ બને્નને જ ઠલાવયા, 
પછી અમે ત્રીજા પયગુંબર દ્વારા સમથગન ક્ ું, 
ત્રણેય લોકોએ કહ્ ું કે અમે િમારી પાસે 

(પયગુંબર બનાવી) મોકલવામાું આવયા છે. 

لْنها   اِذْ  هْرسه ُ  ا ثْنهْيِ  اِلههْْیِ بُْوُهمها ا   فهكهَذه
ْزنها َزه ا ِبثهالِث   فهعه الُْو    اِلهْيُكْم  اِنَها   فهقه

لُْونه   َمُْرسه
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15. િે લોકોએ કહ્ ું કે િમે અમારા જેવા 
સામાન્ય વયક્તિ છો અને અલ્લાહએ કોઇ 

વસ્ત  ઉિારી નથી, િમે ખ લ્લ ું જ ઠ બોલી રહ્યા 
છો. 

ا   قهالُْوا هنُْتْم  مه ر   اََِله  ا ا    بهشه ا    َمِثْلُنه مه له  وه هنْزه  ا
ْحمَُٰن  ء     ِمْن  الَره ْ هنُْتْم  اِْن   َشه   اََِله  ا
 تهْكِذبُْونه 

16. િે (પયગુંબરોએ) કહ્ ું અમારો પાલનહાર 

જાણે છે કે તન:શુંક અમે િમારી િરફ રસલૂ 

બનાવી મોકલવામાું આવયા છે. 

بَُنها قهالُْوا نَها   یهْعلهُم  ره لُْونه  اِلهْيُكْم  اِ  لهمُْرسه

17. અને અમારી જવાબદારી િો ફતિ સ્પટટ 

રીિે પહોંચાડી દેવાની છે. 

ا مه َٰغُ  اََِله  عهلهیْنها   وه  الْمُِبْيُ  الْبهل

18. િે લોકોએ કહ્ ું કે અમે િો િમને 

અપશ કતન સમજીએ છીએ, જો િમે છેટા ન 

રહ્યા િો અમે પથ્થરો વડે િમને નટટ કરી 
દઇશ ું અને િમને અમારા િરફથી સખિ 

િકલીફ પહોંચશે. 

نها اِنَها قهالُْو ا ْ َْیه ْن   ِبكُْم    تهطه   تهنْتهُهْوا لَهْم   لهى ِ
نَهُكْم  لهنهْرُجمهنَهُكْم  لهيهمهَسه اب   َمِنَها وه   عهذه

هلِْيم    ا

19. િે પયગુંબરોએ કહ્ ું કે િમાર ું અપશ કન 

િમારી પાસે જ છે, જો િમને તશખામણ 

આપવામાું આવે િો શ ું િમે િેને અપશ કન 

સમજો છો? પરુંત   િમે િો હદવટાવી જનાર 

લોકો છો. 

ٓاى ُِرُكْم  قهالُْوا كُْم    طه هى ِْن   َمهعه ْرُتْم    ا َكِ  بهْل   ذُ
هنُْتْم   َمُْسِرفُْونه  قهْوم   ا

20. િે સમયે એક વયક્તિ શહરેના છેલ્લા 
છેડેથી દોડિો આવયો, કહવેા લાગ્યો કે હ ેમારી 
કોમના લોકો ! આ પયગુંબરોનો માગગ 
અપનાવી લો. 

ٓاءه  ا ِمْن  وهجه  یَهْسعَٰ  رهُجل   الْمهِدیْنهةِ  اهقْصه
تَهِبُعوا یَٰقهْوِم  قهاله  ِلْيه   ا  الْمُْرسه
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21. એવા પયગુંબરોના માગગ પર, જેઓ 

િમારી પાસે કોઇ વળિર નથી માુંગિા અને 

િેઓ સત્ય માગગ પર છે. 

تَه  ْن  ِبُعْواا هْجًرا َوهُهْم  یهْسـ هلُُكْم  ََله  مه  ا
 َمُْهتهُدْونه 

22. અને હ ું િેની બુંદગી કેમ ન કર ું, જેણે માર ું 
સર્જન ક્ ું અને િમે સૌ િેની જ િરફ પાછા 
ફેરવવામાું આવશો. 

ا مه هْعُبُد  َله   ِله  وه ِنْ  الَهِذْی  ا ره اِلهْيهِ  فهطه   وه
ُعْونه   ُتْرجه

23. શ ું હ ું અલ્લાહને છોડીને એવા લોકોને 

ઇલાહ બનાવી લઉ, જો રહમાન (અલ્લાહ) 

મને કુંઈ ન કસાન પહોંચાડવા ઇચ્છે, િો 
િેમની ભલામણ મને કુંઈ ફાયદો નહીં 
પહોંચાડી શકે. અને ન િો િેઓ મને બચાવી 
શકશે? 

تَهِخذُ  ه ا ةً  دُْونِه    ِمْن  ءه لِهه   یَُِردِْن  اِْن  اَٰ
ْحمَُٰن  ْ  ُتْغِن  ََله  ِبُضَر   الَره َنِ ْ  عه فهاعههَُتُ   شه
ْيـ ًا َوهَله   یُْنِقُذْوِن   شه

24. (જો હ ું આવ ું કર ું) િો પછી હ ું ખરેખર 

સ્પટટ ગ મરાહ લોકો માુંથી બની જઈશ. 

  ْ َٰل   لَهِفْ  اِذًا اَِنِ ل  َمُِبْي   ضه

25. મારી વાિ સાુંભળો ! હ ું િમારા સૌના 
પાલનહાર ઉપર ઈમાન લાવી ચ ક્યો. 

  ْ ْنُت  اَِنِ مه بَُِكْم  اَٰ  فهاْسمهُعْوِن   ِبره

26. (જ્યારે િેને કિલ કરી દેવામાું આવયો િો 
િેને અલ્લાહ િરફથી) કહવેામાું આવ્ ું કે 

જન્નિમાું દાખલ થઇ જા, િે કહવેા લાગ્યો કે 

કાશ ! મારી કોમ પણ જાણિી હોિ.. 

نَهةه    ادُْخِل  قِْيله    قهْوِمْ  یَٰلهْيته  قهاله   الْجه
 یهْعلهمُْونه  

27. કે મને મારા પાલનહારે માફ કરી દીિો 
અને મને ઇજજિવાળા લોકો માુંથી કરી 
દીિો. 

فهره  ِبمها ْ  ِلْ  غه َبِ لهِنْ  ره عه ِمْيه   ِمنه  وهجه الْمُكْره
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28. ત્યાર પછી અમે િેની કોમ પર આકાશ 

માુંથી કોઇ લશ્કર ન ઉિા્ ગ અને ન િો અમને 

લશ્કર ઉિારવાની જરૂરિ હિી. 

ا   مه لْنها وه هنْزه ْ  قهْوِمه   عهلَٰ  ا  ُجْند   ِمْن  بهْعِده   ِمنٌۢ
مهٓاءِ  َمِنه  ا الَسه مه  ُمَْنِلِْيه  ُكنَها وه

29. િે િો ફતિ એક સખિ ચીસ હિી, જેથી 
િેઓ અચાનક હોલવાઈ ગયેલી (આગ) જેવા 
થઇ ગયા. 

هانهْت  اِْن  ةً  اََِله  ك ًة َوهاِحده ْيحه   ُهْم  فهاِذها صه
ِمُدْونه   خَٰ

30. અફસોસ છે િે બુંદાઓ પર કે િેમની 
પાસે જે કોઈ પયગુંબર આવયા, િેઓ િેમનો 
મજાક જ કરિા રહ્યા. 

ةً  ْسره ۬   عهله  یَٰحه ا  الِْعبهاِد ر ْ  مه  َمِْن  یهاْتهِْْیِ
هانُْوا اََِله  َرهُسْول    یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك

31. શ ું િે લોકોએ જો્ ું નથી કે અમે િેમના 
પહલેા ઘણી કોમોને નટટ કરી દીિી છે, કે 

િેઓ િેમની િરફ પાછા નહીં આવે. 

هلهْم  ْوا ا هْهلهْكنها كهْم  یهره   َمِنه  قهْبلهُهْم  ا
هنَهُهْم  الُْقُرْوِن  ْ  ا  یهْرِجُعْونه   َله  اِلههْْیِ

32. (અને આ દરેક) એક દદવસે અમારી 
સમક્ષ હાજર કરવામાું આવશે. 

اِْن  ِمْيع   لَهمَها كَُل   وه یْنها جه ن  لَهده ُرْونه  ُمْحضه

33. અને િેમના માટે (તનટપ્રાણ) િરિી (પણ) 

એક તનશાની છે, જેને અમે જીતવિ કરી દીિી 
અને િેમાુંથી અનાજ ઉગાડ્ ું, જેમાુંથી િેઓ 

ખાય છે. 

یهة   اَٰ ۬   اَْلهْرُض  لَهُهُم  وه ُة   ا  الْمهیْته هه   اهْحيهیْنَٰ
ْجنها اهْخره ا وه بًَا ِمْنهه  یهاْكُلُْونه  فهِمْنهُ  حه

34. અને અમે િેમાું ખજ રો અને દ્રાક્ષના 
બગીચા બનાવયા અને જેમાું અમે ઝરણાું પણ 

વહાવી દીિા છે. 

لْنها عه ا وهجه نََٰت   فِْيهه هْعنهاب   َمِْن  جه نَهِخْيل  َوها
ْرنها ا َوهفهَجه  الُْعُيْوِن   ِمنه  فِْيهه

35. જેથી (લોકો) િેના ફળો ખાય જો કે િેને િે 

લોકોના હાથોએ નથી બનાવ્ ું, પછી આભાર 

કેમ માનિા નથી? 

همهِره     ِمْن  لِيهاْكُلُْوا ا  ث مه ِملهْتهُ  وه هیِْدیِْهْم    عه   ا
هفهله   یهْشكُُرْونه  ا
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36. પતવત્ર છે િે હસ્િી, જેણે જમીનની 
ઉપજોમાું તવતવિ પ્રકારના જોડ બનાવયા, 
અને પોિાની અંદર પણ જોડા બનાવયા, અને 

એવી વસ્ત ના પણ, જેને આ લોકો જાણિા 
પણ નથી. 

لهقه  الَهِذْی  نه ُسْبحَٰ  ا اَْلهْزوهاجه  خه   ِممَها كُلَههه
ِْبُت  ِمْن  اَْلهْرُض  ُتنٌۢ هنُْفِسِهْم  وه ِممَها ا   َله  وه

 یهْعلهمُْونه 

37. અને િેમના માટે એક તનશાની રાિ પણ 

છે, જેના દ્વારા અમે દદવસને ખેંચી લઇએ 

છીએ, જેથી િેઓ અચાનક અંિકારમાું જિા 
રહ ેછે. 

یهة   اَٰ ۬   لَهُهُم  وه اره  ِمْنهُ  نهْسلهُخ   الَهْيُل    فهاِذها النَههه
 َمُْظلِمُْونه   ُهْم 

38. અને સયૂગ માટે જે નક્કી કરેલ સીમા છે, િે 

િેની ઉપર જ ચાલિો રહ ેછે, આ નક્કી કરેલ 

સીમાઓ છે, જે તવજયી અને જ્ઞાનવાળા 
અલ્લાહ િરફથી છે. 

مُْس  ا    لِمُْستهقهَر   تهْجِرْی  وهالَشه لِكه   لَههه   ذَٰ
ِزیْزِ  ِدیْرُ تهقْ  ِلْيِم   الْعه  الْعه

39. અને ચુંદ્રની મુંત્જલો અમે નક્કી કરી છે, 

ત્યાું સ િી કે િે પાછો આવી જૂની (સકૂી) ડાળી 
જેવો થઇ જાય છે. 

الْقهمهره  ْرنَٰهُ  وه نهاِزله  قهَده َتَٰ  مه  عهاده  حه
هالُْعْرُجْوِن   الْقهِدیِْم  ك

40. સયૂગ, ચુંદ્રને પકડી શકિો નથી અને ન િો 
રાિ, દદવસ કરિા આગળ વિી શકે છે અને 

દરેક પોિાની સીમાઓ પર ફરે છે. 

مُْس  َله  ْبهِغْ  الَشه ا   یهنٌۢ هْن  لههه   الْقهمهره  ُتْدِركه  ا
اِبُق  الَهْيُل  وهَله  اِر    سه  فهلهك   ِفْ  وهكَُل    النَههه

 یَهْسبهُحْونه 

41. અને િે લોકો માટે એક તનશાની (આ 

પણ) છે કે અમે િેમની પેઢીને ભરેલી હોડીમાું 
મ સાફરી કરાવી. 

یهة   اَٰ هنَها لَهُهْم  وه مهلْنها ا ْ  حه ُ  الُْفلِْك  ِف  ذَُرِیَههَته
 الْمهْشُحْوِن  



 

યાસીન 

 

835 

 

 يس

42. અને િેમના માટે િેના જેવી જ બીજી 

વસ્ત ઓ બનાવી જેના પર આ લોકો મ સાફરી 
કરે છે. 

لهْقنها ا َمِثْلِه   َمِْن  لهُهْم  وهخه ُبْونه  مه  یهْركه

43. અને જો અમે ઇચ્છિા, િો િેમને ડ બાડી 
દેિા, પછી ન િો કોઇ િેમની ફદરયાદ 

કરવાવાળો હોિ અને ન િે લોકોને 

બચાવવામાું આવિા. 

اِْن  ْ  وه ا ِریْخه  فهله  نُْغِرقُْهْم  نَهشه  وهَله  لهُهْم  صه
 یُْنقهُذْونه   ُهْم 

44. પરુંત   અમે પોિાના િરફથી કૃપા કરીએ 

છીએ અને એક મ દ્દિ સ િી િેમને ફાયદો 
પહોંચાડી રહ્યા છીએ. 

ْحمهةً  اََِله  تهاعًا َمِنَها ره مه  ِحْي   اِلَٰ  وه

45. અને િેમને જ્યારે કહવેામાું આવે છે કે િે 

પદરણામથી ડરો, જે િમારી સામે છે અથવા 
પાછળ થઇ ગ્ ું છે, જેથી િમારા પર કૃપા 
કરવામાું આવે.(િો િેની િરફ કઈ ધ્યાન 

આપ્િા નથી) 

اِذها تَهُقْوا لهُهُم   قِْيله  وه ا ا هیِْدیُْكْم  بهْيه  مه ا  ا مه  وه
لْفهُكْم  لَهُكْم  خه مُْونه   لهعه  ُتْرحه

46. અને જ્યારે િેમની પાસે િેમના 
પાલનહાર િરફથી તનશાનીઓ માુંથી કોઇ 

તનશાની આવે છે િો િેઓ િેનાથી મોઢ ું ફેરવી 
લે છે. 

ا مه ْ  وه یهة   َمِْن  تهاْتهِْْیِ یَِٰت  َمِْن  اَٰ بَِِهْم  اَٰ  اََِله  ره
هانُْوا ا ك ْنهه  ُمْعِرِضْيه  عه
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47. અને જ્યારે િે લોકોને કહવેામાું આવે છે કે 

અલ્લાહએ આપેલ (િન) માુંથી (અલ્લાહના 
માગગમાું) ખચગ કરો, િો કાદફર 

ઈમાનવાળાઓને જવાબ આપે છે કે અમે 

િેમને કેમ ખવડાવીએ, અલ્લાહ ઇચ્છિો િો 
પોિે જ ખવડાવી દેિો, િમે સ્પટટ રીિે 

ગ મરાદહમાું છો. 

اِذها هنِْفُقْوا لهُهْم   قِْيله  وه زهقهُكُم  ِممَها ا ُ    ره   اّلَلَٰ
ا لِلَهِذیْنه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  قهاله  ُنْو  مه هنُْطِعُم  اَٰ  ا
ْن  ٓاءُ  لَهوْ  مه ُ  یهشه ۬   اّلَلَٰ مهه     هْطعه هنُْتْم  اِْن   ا   ِفْ  اََِله  ا
َٰل   ل  َمُِبْي   ضه

48. િેઓ કહ ેછે કે જો િમે સાચા હોય િો આ 

વચન (કયામિ) ક્યારે પરૂ ું થશે? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه   صَٰ

49. િે લોકો િો ફતિ એક સખિ ચીસની રાહ 

જોઇ રહ્યા છીએ, જે ચીસ િેમને પકડી લેશે 

અને આ લોકો અંદરોઅંદર ઝઘડિા હશે. 

ا ةً  اََِله  یهْنُظُرْونه  مه ًة َوهاِحده ْيحه  اُْخُذُهْم ته  صه
مُْونه  وهُهْم   یهِخَصِ

50. િે સમયે ન િો આ લોકો વતસયિ કરી 
શકશે અને ન પોિાના ઘરવાળાઓ િરફ 

પાછા આવી શતશે. 

هْهِلِهْم  اِلَٰ   تهْوِصيهًة َوهَله   یهْستهِطْيُعْونه  فهله   ا
ن   یهْرِجُعْونه

51. અને (જ્યારે) સરૂ ફુંકવામાું આવશે િો 
દરેક પોિાની કબરો માુંથી (ઉઠી) પોિાના 
પાલનહાર િરફ ચાલવા લાગશે. 

وْرِ  ِف  وهنُِفخه  اِث  َمِنه  ُهْم  فهاِذها الَصُ  اَْلهْجده
بَِِهْم  اِلَٰ   یهنِْسلُْونه  ره

52. કહવેા લાગશે, હાય અફસોસ ! અમને 

અમારા સપનાના સ્થળેથી કોણે જગાડયા? 

આ િે જ વસ્ત  છે, જેન ું વચન રહમાને આપ્્ ું 
હત ું અને પયગુંબરોએ સાચ ું કહી દીધ ું હત ું. 

یْلهنها قهالُْوا ْ  یَٰوه ثهنها مهنٌۢ ۬   ِمْن  بهعه ا  َمهْرقهِدنها ر  ذه  هَٰ
ا ْحمَُٰن  وهعهده  مه قه  الَره ده لُْونه   وهصه  الْمُْرسه
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53. આ એક ચીસ તસવાય કુંઈ નથી, અચાનક 

દરેકે દરેક અમારી સમક્ષ હાજર કરી દેવામાું 
આવશે. 

هانهْت  اِْن  ةً  اََِله  ك ًة َوهاِحده ْيحه   ُهْم  فهاِذها صه
ِمْيع   یْنها جه ُرْونه  لَهده  ُمْحضه

54. બસ ! આજના દદવસે કોઇ વયક્તિ ઉપર, 

થોડોક પણ જ લમ કરવામાું નહીં આવે અને 

િમને િમારા કમોનો જ બદલો આપવામાું 
આવશે. 

ْيـ ًا َوهَله  نهْفس   ُتْظلهُم  َله  فهالْيهْومه  ْونه  شه  ُتْجزه
ا اََِله   تهْعمهلُْونه  ْم ُكنْتُ  مه

55. જન્નિી લોકો આજ ના દદવસે પોિાના 
કાયોમાું ખ શ છે. 

به  اَِنه  نَهةِ  اهْصحَٰ   ُشُغل   ِفْ  الْيهْومه  الْجه
 فَِٰكُهْونه  

56. િે અને િેમની પત્નીઓ છાુંયડામાું 
આસનો પર િદકયા લગાવીને બેઠા હશે. 

هْزوهاُجُهْم  ُهْم  ا َٰل   ِفْ  وه ٓاى ِِك  عهله  ِظل   اَْلهره
 ُمَتهِكـ ُْونه  

57. િેમના માટે જન્નિમાું દરેક પ્રકારના ફળો 
હશે, ઉપરાુંિ િેઓ જે પણ ઇચ્છશે, (િે બધ ું જ 

મળશે). 

ا لهُهْم  لهُهْم  فِْيهه ة  َوه ِكهه ا فها ُعْونه ۬   َمه  یهَده

58. દયાળુ પાલનહાર િરફથી િેમને 

"સલામ" કહવેામાું આવશે. 

َٰم   ل  َرهِحْيم   َب  َره  َمِْن  قهْوًَل  سه

59. હ ેઅપરાિીઓ ! આજે િમે અલગ થઇ 

જાવ. 

ا الْيهْومه  وهاْمتهاُزوا هیَُهه  الْمُْجِرُمْونه  ا

60. હ ેબની આદમના ! શ ું મેં િમારી પાસેથી 
વચન ન લીધ ું હત ું ? કે િમે શેિાનની બુંદગી 
ન કરશો, િે િમારો ખ લ્લો શત્ર  છે. 

هلهْم  ْد  ا هْعهه دهمه  یَٰبهِنْ   اِلهْيُكْم  ا هْن  اَٰ   ََله  ا
نه    تهْعُبُدوا ْيطَٰ نَهه    الَشه   عهُدَو   لهُكْم  اِ
ِبْي     َمُ
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61. અને મારી જ બુંદગી કરજો, સત્ય માગગ 
આ જ છે. 

هِن  ا ۬   وه ا  اْعُبُدْوِنْ ر ذه اط   هَٰ  َمُْستهِقْيم    ِصره

62. શેિાને િમારા માુંથી ઘણા લોકોને 

ગ મરાહ કરી ચ ક્યો છે , શ ું િમે સમજિા 
નથી? 

لهقهْد  َله  وه ا    ِجِبَلً  ِمْنُكْم  اهضه ِثْْیً هفهلهْم   كه  ا
 تهْعِقلُْونه  تهُكْونُْوا

63. આ જ િે જહન્નમ છે, જેન ું વચન િમને 

આપવામાું આવત  હત ું. 
ِذه   نَهُم  هَٰ هه  ُتْوعهُدْونه  ُكنُْتْم  الَهِتْ  جه

64. પોિાના ઇન્કારનો બદલો મેળવવા માટે 

આજે આમાું દાખલ થઇ જાવ. 

 تهْكُفُرْونه  ُكنُْتْم  ِبمها الْيهْومه  اِْصلهْوهها

65. આજના દદવસે અમે િેમના મોઢા ઉપર 

મહોર લગાવી દઇશ ું અને િેમના હાથ 

અમારી સાથે વાિ-ચીિ કરશે અને િેમના 
પગ સાક્ષી આપશે, િે કાયોની, જે િેઓ કરિા 
હિાું. 

هلْيهْومه  لَٰ   نهْخِتُم  ا هفْوهاِهِهْم  عه ُتكهلَِمُ  ا  نها  وه
هیِْدیِْهْم  ُد  ا هْرُجلُُهْم  وهتهْشهه هانُْوا ِبمها ا  ك
 یهْكِسُبْونه 

66. જો અમે ઇચ્છિા િો િેમને દૃષ્ટટદહન કરી 
દેિા, પછી આ લોકો માગગ મેળવવા માટે 

ભાગદોડ કરિા, પરુંત   િે લોકો કેવી રીિે જોઇ 

શકે ? 

لهوْ  ٓاءُ  وه مهْسنها نهشه لَٰ   لهطه ْ  عه هْعُيِٰنِ   ا
اطه  فهاْستهبهُقوا ره  یُْبِصُرْونه  فهاهَنَٰ  الَصِ

67. અને જો અમે ઇચ્છિા િો િેમની જગ્યા 
પર જ િેમના મોઢા બદલી દેિા, પછી ન િો 
િેઓ ચાલી શકિા અને ન િો પાછા ફરી 
શકિા. 

لهوْ  ٓاءُ  وه ْ  نهشه ُ ْخٰنَٰ ْ  عهلَٰ  لهمهسه كهانههَِتِ  فهمها مه
اُعْوا ن  ُمِضًيا َوهَله  اْستهطه  یهْرِجُعْونه
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68. અને જેને અમે વદૃ્વાવસ્થાએ લઇ જઇએ 

છીએ, િેને બાળપણ િરફ પલટાવી દઇએ 

છીએ, શ ું િો પણ િેઓ તવચારિા નથી? 

ْن  مه مَِْرهُ  وه ْسهُ  نَُعه لِْق    ِف  نُنهَكِ هفهله   الْخه   ا
 یهْعِقلُْونه 

69. ન િો અમે િે પયગુંબરને શાયરી 
(કતવિા) તશખવાડી અને ન િો િેમને િે શોભે 
છે, િે િો ફતિ તશખામણ અને સ્પટટ ક રઆન 

(ની આયિો) છે. 

ا مه ْعره  عهلَهمْنَٰهُ  وه ا الَشِ مه ْبهِغْ  وه   اِْن   لهه     یهنٌۢ
ن   ُهوهاََِله   َمُِبْي    ِذْكر  َوهقُْراَٰ

70. જેથી િેઓ, િે દરેક વયક્તિને સચેિ કરી 
દે જે જીતવિ છે અને ઇન્કાર કરનારાઓ માટે 

દલીલ સાલબિ થઇ જાય. 

ْن  لَِیُْنِذره  هانه  مه یهِحَقه  ك ًيا َوه  عهله  الْقهْولُ  حه
 الْكَِٰفِریْنه 

71. શ ું િેઓ જોિા નથી કે અમે અમારા હાથ 

વડે બનાવેલી વસ્ત ઓ માુંથી િેમના માટે 

ઢોરોન ું સર્જન ક્ ું, જેના િેઓ માલલક થઇ 

ગયા છે. 

لهْم  هوه ْوا ا هنَها یهره لهْقنها ا ِملهْت  َمِمَها لهُهْم  خه   عه
هیِْدیْنها   اًما ا هنْعه ا فهُهْم  ا  مَِٰلُكْونه  لههه

72. અને અમે િે ઢોરોને િેમને આતિન કરી 
દીિા છે, જેમાુંથી કેટલાક િેમની સવારી માટે 

છે અને કેટલાકન ું િો માુંસ ખાય છે. 

ا هه لَهلْنَٰ ا لهُهْم  وهذه ُكْوبُُهْم  فهِمْنهه ا ره ِمْنهه   وه
 یهاْكُلُْونه 

73. િેઓને િેનાથી બીજા ઘણા ફાયદા મળે 

છે અને પ્રવાહી મળે છે અને પીવા માટેની 
વસ્ત ઓ, શ ું િો (પણ) િેઓ આભાર વયતિ 

નથી કરિા. 

لهُهْم  ا وه نهافِعُ  فِْيهه اِرُب    مه مهشه هفهله   وه  ا
 یهْشكُُرْونه 

74. અને િેઓએ અલ્લાહને છોડીને અન્ય ને 

ઇલાહ બનાવી રાખ્યા છે. (આ આશાએ) કે 

જેથી િેઓની મદદ કરવામાું આવે. 

ُذْوا تَهخه ا ِ  دُْوِن  ِمْن  وه ةً  اّلَلَٰ لِهه لَهُهْم  اَٰ  لَهعه
ُرْونه    یُْنصه
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75. (જો કે) િેઓમાું િેમની મદદ કરવાની 
શક્તિ જ નથી, (પરુંત  ) િે લોકોમાું િેમની 
મદદ કરવાની શક્તિ જ નથી, પરત ું િે 

િેમના માટે એક એવ ું (તવરોિી) લશ્કર બનશે 

, જેને કયામિના દદવસે િેમની સમક્ષ હાજર 

કરવામાું આવશે. 

ُهْم    یهْستهِطْيُعْونه  َله   ُجْند   لهُهْم  وهُهْم   نهْصره
ُرْونه   َمُْحضه

76. બસ ! િમે િેમની વાિોથી તનરાશ ન 

થશો, અમે િેમની છૂપી અને જાહરે, દરેક 

વાિોને જાણીએ છીએ. 

نَها  قهْولُُهْم    یهْحُزنْكه  فهله  ا نهْعلهُم  اِ   مه
ْونه  ا یُِسَرُ مه  یُْعِلُنْونه  وه

77. શ ું માનવીને એટલી પણ ખબર નથી કે 

અમે િેન ું સર્જન એક ટીપા વડે ક્ ું ? પછી 
િરિ જ િે ખ લ્લો ઝઘડો કરવાવાળો બની 
ગયો. 

لهْم  هوه اُن  یهره  ا هنَها اَْلِنْسه هُ  ا لهْقنَٰ  نَُْطفهة   ِمْن  خه
ِصْيم   فهاِذها ِبْي   ُهوهخه  َمُ

78. અને િેણે આપણા માટે ઉદાહરણ આપ્્ ું 
અને પોિાની જન્મને ભલૂી ગયો, કહવેા 
લાગ્યો, આ સડી ગયેલા હાડકાુંઓને કોણ 

જીતવિ કરી શકશે ? 

به  ره ثهًل  لهنها  وهضه نهِسه  مه لْقهه     وه ْن  قهاله   خه   مه
امه  یَُْحِ  ِمْيم   وهِِهه  الِْعظه  ره

79. િમે િેમને જવાબ આપી દો કે આ 

હાડકાને િે જીતવિ કરશે, જેણે િેમન ું સર્જન 

પ્રથમ વાર ક્ ું હત ું, જે દરેક પ્રકારના 
સર્જનને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે. 

ا قُْل  ههها   الَهِذْی   یُْحِیْيهه ا هنْشه هَوهله  ا ة     ا َره   مه
ِبكَُلِ  لْق   وهُهوه  عهِلْيُم   خه

80. િે જ છે, જેણે િમારાું માટે લીલાુંછમ 

વકૃ્ષો માુંથી આગ ઉત્પન્ન કરી, જેનાથી િમે 

િરિ જ આગ સળગાવો છો. 

له  لَهِذْی  عه رِ  َمِنه  لهُكْم  جه جه رِ  الَشه  اَْلهْخضه
هنُْتْم  فهاِذها   نهاًرا  ُتْوقُِدْونه  َمِْنهُ  ا
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81. શ ું જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન ક્ ું, 
શ ું િે આ લોકો જેવાન ું સર્જન નથી કરી શતિો 
? તન:શુંક કરી શકે છે અને િે જ િો, પેદા 
કરવાવાળો અને જાણવાવાળો, સર્જક 

(અલ્લાહ) છે. 

لهیْسه  هوه لهقه  الَهِذْی  ا وَِٰت  خه مَٰ  وهاَْلهْرضه  الَسه
ِدر   لَٰ   ِبقَٰ هْن  عه ۬   یَهْخلُقه  ا   بهلَٰ     ِمثْلهُهْم ر

لََُٰق  ِلْيُم  وهُهوهالْخه  الْعه

82. િે જ્યારે પણ કોઇ વસ્ત ની ઇચ્છા કરે છે, 

િેને એટલ ું જ કહી દે છે કે, થઇ જા, િો િે, િે 

જ સમયે થઇ જાય છે. 

نَهمها   هْمُره    اِ اده  اِذها   ا هره ْيـ ًا ا هْن  شه   ُكْن  لهه   یَهُقْوله  ا
 فهيهُكْوُن 

83. બસ ! પતવત્ર છે િે અલ્લાહ, જેના હાથમાું 
દરેક વસ્ત ની સુંપણૂગ સત્તા છે અને જેની િરફ 

િમે બિા પાછા ફેરવવામાું આવશો. 

نه  ء   كَُلِ  لهُكْوُت مه  ِبيهِده   الَهِذْی  فهُسْبحَٰ ْ  َشه
اِلهْيهِ  ن  وه ُعْونه  ُتْرجه
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અસ-્સાફફાિ  الصافات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. લાઈનબુંિ ઊભા રહનેારા 
(ફદરશ્િાઓ)ની કસમ! 

ِت  َفَٰ ٓ َفًا   وهالَصَٰ  صه

2. પછી સુંપણૂગ રીિે િમકી આપનારાઓની.  ِت ِجرَٰ  زهْجًرا   فهالَزَٰ

3. પછી િેમની જે લઝકર (ક રઆન)ની 
તિલાવિ કરવાવાળા છે. 

ِت  ِليَٰ  ِذْكًرا   فهالَتَٰ

4. તન:શુંક િમારા સૌનો ઇલાહ એક જ છે.  كُْم  اَِنه َٰهه  لهوهاِحد    اِل

5. જે આકાશો અને િરિીનો પાલનહાર છે 

અને િે વસ્ત ઓનો પણ, જે િે બને્નની વચ્ચે 
છે અને પતશ્વમનો પાલનહાર િે જ છે. 

َبُ  وَِٰت  ره مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه َبُ  بهیْنهُهمها وه  وهره
اِرِق    الْمهشه

6. અમે દ તનયાના આકાશને િારાઓથી 
શણગા્ ું. 

نَها یَهنَها اِ مهٓاءه  زه ا الَسه نْيه ِكِب   ِبِزیْنهةِ  الَدُ  الْكهوها

7. અને તવદ્રોહી શેિાનોથી સ રક્ષા કરી. ن   كَُلِ  َمِْن  وهِحْفًظا ْيطَٰ اِرد    شه  َمه

8. િે ઉપરની વાિો સાુંભળી જ નથી શકિા 
અને દરેક બાજ થી િેઓને મારવામાું આવે 

છે. 

مَهُعْونه  َله  ِ  اِله  یهَسه فُْونه  اَْلهْعلَٰ  الْمهله یُْقذه   ِمْن  وه
انِب  ۬   كَُلِ   جه

9. જેથી િેઓ ભાગી જાય અને િેમના માટે 

હુંમેશા રહવેાવાળો અઝાબ છે. 

لهُهْم  اب   دُُحوًْرا َوه  َوهاِصب    عهذه
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10. પરુંત   જે કોઇ એકાદ વાિ સાુંભળી લે 
િો (િરિ જ) િેની પાછળ સળગેલો 
અંગારો લાગી જાય છે. 

ْن  اََِله  ْطفهةه  خهِطفه  مه ه   الْخه اب   فهاهتْبهعه   ِشهه
هاقِب    ث

11. (હ ેનબી!) િમે િેમને સવાલ કરો કે 

િમાર ું સર્જન કરવ ું વિારે અઘર ું છે અથવા 
જેમન ું અમે (િેમના ઉપરાુંિ) સર્જન ક્ ું ? 

અમે (માનવીઓ)ન ું સર્જન ચીકણી માટી વડે 

ક્ ું. 

 ْ هُهْم  فهاْستهْفهَِتِ َدُ  ا لًْقا اهشه هْم  خه ا    َمهْن  ا لهْقنه   خه
نَها ْ  اِ ُ لهْقٰنَٰ ِزب   ِطْي   َمِْن  خه  ََله

12. પરુંત   િમે આશ્વયગ પામો છો અને આ 

લોકો મશ્કરી કરી રહ્યા છે. 

ِجْبته  بهْل  ُرْونه   عه یهْسخه  وه

13. અને જ્યારે િેમને તશખામણ આપવામાું 
આવે છે, િો આ લોકો માનિા નથી . 

اِذها ُرْوا وه َكِ  یهْذُكُرْونه   َله  ذُ

14. અને જ્યારે કોઇ તનશાની જ એ છે, િો 
િેની મશ્કરી કરે છે. 

اِذها هْوا وه ا یهةً  ره  یَهْستهْسِخُرْونه   اَٰ

15. અને કહ ેછે કે આ િો ખ લ્લ  જાદ  છે. قهالُْو ا ا   اِْن  وه ذه ِبْي  ۬   ِسْحر   اََِله  هَٰ  َمُ

16. શ ું જ્યારે આપણે મતૃ્્  પામીશ ું અને 

માટી િથા હાડકાું થઇ જઇશ ું, િો શ ું ફરીવાર 

આપણને ઉઠાવવામાું આવશે ? 

اِذها ابًا  وهُكنَها ِمتْنها ءه اًماُتره نَها َوهِعظه اِ  ءه
 لهمهْبُعْوثُْونه  

17. શ ું આપણા પવૂગજોને પણ ઉઠાવવામાું 
આવશે ? 

بهٓاُؤنها اَٰ هوه لُْونه   ا  اَْلهَوه

18. િમે િેમને જવાબ આપી દો કે હા (આવ ું 
જરૂર થશે) અને િમારૂ અપમાન પણ થશે. 

ْم  قُْل  هنُْتْم  نهعه ا  دهاِخُرْونه   وه
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19. િે િો ફતિ એક સખિ ઝટકો હશે, 

અચાનક િેઓ બધ ું જ જોવા લાગશે. 

َهمها ة   ِِهه  فهاِن ة  َوهاِحده یهْنُظُرْونه  ُهْم  فهاِذها زهْجره
 

20. અને કહશેે કે હાય અમાર ું દ ભાગગ્ય ! આ 

જ બદલાનો દદવસ છે. 

قهالُْوا یْلهنها وه ا یَٰوه ذه یِْن  یهْوُم  هَٰ  الَدِ

21. (ફરી િેમને કેહવામાું આવશે) આ જ 

તનણગયનો દદવસ છે, જેને િમે જ ઠલાવિા 
હિા. 

ا   ِبه   ُكنُْتْم  الَهِذْی  الْفهْصِل  یهْوُم  هَٰذه
ن  بُْونه  ُتكهَذِ

22. (ફદરશ્િાઓને કહવેામાું આવશે કે) 

જાલલમ લોકોને અને િેમના સાથીઓને અને 

જેમની િેઓ અલ્લાહને છોડીને બુંદગી 
કરિા હિા, બિાને એકઠા કરો 

له  الَهِذیْنه  اُْحُشُروا ُهْم  مُْواظه هْزوهاجه ا ا وه مه هانُْوا وه  ك
 یهْعُبُدْونه  

23. (િે સૌને) ભેગા કરી િેમને જહન્નમનો 
માગગ બિાવી દો. 

ِ  دُْوِن  ِمْن  اِط  اِلَٰ  فهاْهُدْوُهْم  اّلَلَٰ  ِصره
ِحْيِم   الْجه

24. અને િેમને ઉભા રાખો, િેમને સવાલ 

પ છવામાું આવશે. 

قُِفْوُهْم  نَهُهْم  وه  َمهْسـ ُْولُْونه   اِ

25. િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે કે (આજે) િમે 

એકબીજાની મદદ કેમ નથી કરિા? 

ا ُرْونه  َله  لهُكْم  مه  تهنهاصه

26. પરુંત   િે (સૌ) આજના દદવસે 

આજ્ઞાકારી બની ગયા હશે. 

 ُمْستهْسلِمُْونه   الْيهْومه  ُهُم  بهْل 

27. િે એકબીજા િરફ જોઇ સવાલ-જવાબ 

કરવા લાગશે. 

ه  ا لُْونه  بهْعض   عهلَٰ  بهْعُضُهْم  قْبهله وه ٓاءه  یَهتهسه
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28. (કમજોર લોકો મોટા લોકોને) કહશેે કે 

િમે િો અમારી પાસે અમારી જમણી 
બાજ થી આવિા હિા. 

ِن  تهاْتُْونهنها ُكنُْتْم  اِنَهُكْم  قهالُْو ا  الْيهِمْيِ  عه

29. (મોટા લોકો) જવાબ આપશે કે ના 
(આવ ું નથી) પરુંત   િમે જ ઈમાન લાવનારા 
ન હિા. 

 ُمْؤِمِنْيه   تهُكْونُْوا لَهْم  بهْل  قهالُْوا

30. અને અમારી બળજબરી િમારા પર 

હિી (જ) નહીં, પરુંત   િમે (પોિે) તવદ્રોહી 
હિા. 

ا مه هانه  وه ن     َمِْن  عهلهْيُكْم  لهنها ك  ُكنُْتْم  بهْل   ُسلْطَٰ
ِغْيه  قهْوًما  طَٰ

31. આજે અમારા પાલનહારનીએ વાિ 

અમારા માટે સાલબિ થઇ ગઈ કે અમે 

અઝાબનો સ્વાદ ચાખીશ ું. 

َقه  ۬   قهْوُل  عهلهیْنها فهحه ا    بَِنه نَها  ره ٓاى ُِقْونه  اِ  لهذه

32. બસ ! અમે િમને ગ મરાહ કયાગ કારણકે 

અમે પોિે જ ગ મરાહ હિા. 
ُكْم  یْنَٰ نَها فهاهْغوه یْنه   ُكنَها اِ وِ  غَٰ

33. આજના દદવસે િો (બિા જ) અઝાબમાું 
બરાબરના ભાગીદાર હશે. 

َهُهْم  ذ   فهاِن ى ِ اِب  ِف  یهْومه ذه ُِكْونه  الْعه  ُمْشَته

34. અમે અપરાિીઓ સાથે આવ ું જ કરીએ 

છીએ. 

نَها لِكه  اِ ُل  كهذَٰ  ِبالْمُْجِرِمْيه  نهْفعه

35. જ્યારે િેમને કહવેામાું આવે કે અલ્લાહ 

તસવાય કોઇ ઇલાહ નથી, િો આ લોકો ઘમુંડ 

કરવા લાગિા. 

نَهُهْم  ا اِ هانُْو  َٰهه  َله   لهُهْم  قِْيله  اِذها ك ُ    اََِله  اِل   اّلَلَٰ
ْونه    یهْستهْكَِبُ

36. અને કહિેા હિા કે શ ું અમે એક પાગલ 

કતવની વાિ માની લઇને અમારા 
મઅબદૂોને છોડી દઇએ ? 

یهُقْولُْونه  هى ِنَها وه ا ا اِرُكْو  تِنها لهته لِهه اِعر   اَٰ   لِشه
 َمهْجُنْون   
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37. જો કે િે (પયગુંબર) િો સત્ય લઈને 

લાવયા અને િેણે દરેક પયગુંબરોને પ ષ્ટટ 

કરી હિી. 

ٓاءه  بهْل  َقِ  جه قه  ِبالْحه َده ِلْيه  وهصه  الْمُْرسه

38. (ફરી િેમને કહવેામાું આવશે) કે આજે 

િમારે દ :ખદાયી અઝાબનો સ્વાદ ચાખવો 
પડશે. 

نَهُكْم  ٓاى ُِقوا اِ ذه  لهذه  اَْلهلِْيِم   اِب الْعه

39. િમને િેનો જ બદલો આપવામાું 
આવશે, જે િમે કરિા હિા. 

ا مه ْونه  وه ا اََِله  ُتْجزه  تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم  مه

40. પરુંત   અલ્લાહ િઆલાના મ ખલલસ 

(તનખાલસ) બુંદાઓ (આ અઝાબથી) 
સ રલક્ષિ હશે. 

ِ  ِعبهاده  اََِله   الْمُْخلهِصْيه  اّلَلَٰ

41. િેમના માટે નક્કી કરેલ રોજી હશે.  َٰٓى ِكه  َمهْعلُْوم    ِرْزق   لهُهْم  اُول

42. અથાગિ (દરેક પ્રકારના) ફળો અને િે 

ઇજજિવાળા, પ્રતિષ્ટઠિ હશે. 

ِكُه    ُمْونه   وهُهْم   فهوها  َمُكْره

43. નેઅમિો વાળી જન્નિોમાું,  ْنََِٰت  ِف  النَهِعْيِم   جه

44. આસનો પર એકબીજાની સામે બેઠા 
હશે. 

ِبِلْيه   ُسُرر   عهلَٰ   َمُتهقَٰ

45. સાફ શરાબના પ્યાલા ભરી-ભરીને 

િેમની વચ્ચે ફેરવવામાું આવશે. 

اُف  ْ  یُطه ِعْي     َمِْن  ِبكهاْس   عهلههْْیِ  َمه

46. જે પારદશગક હશે અને પીવામાું 
સ્વાદદટટ હશે. 

ٓاءه  ة   بهْيضه ِرِبْيه ۬   لهَذه  لَِلَشَٰ



 

અસ-્સાફફાિ 

 

847 

 

 الصافات 

47. ન િેનાથી માથાનો દ ખાવો થશે અને ન 

િો િેઓ તવકૃિ થશે. 

ا َله  ْول   فِْيهه ا ُهْم  وهَله  غه ْنهه فُْونه  عه  یَُْنه

48. અને િેમની પાસે નીચી નજરોવાળી, 
સ ુંદર આંખોવાળી (હરૂો) હશે. 

ُهْم  ُت  وهِعْنده ْرِف  قَِٰصرَٰ  ِعْي    الَطه

49. એવી, જેવ ું કે છૂપાયેલા ઇંડા હોય.  هنَهُهَنه ها  ْون  َمهكْنُ  بهْيض   ك

50. (જન્નિી લોકો) એકબીજા સામે જોઇ 

સવાલ કરશે, 

لُْونه  بهْعض   عهلَٰ  بهْعُضُهْم  فهاهقْبهله  ٓاءه  یَهتهسه

51. િેમના માુંથી એક કહશેે કે (દ તનયામાું) 
મારો એક તમત્ર હિો, 

ْ  قهٓاى ِل   قهاله  ْ  َمِْٰنُ هانه  اَِنِ  قهِریْن    ِلْ  ك

52. જે મને કહિેો હિો કે શ ું ત ું પણ 

(કયામિના દદવસ પર) યકીન 

કરવાવાળાઓ માુંથી બની ગયો ? 

هى ِنَهكه  یَهُقْوُل  قِْيه   لهِمنه  ا َدِ  الْمُصه

53. શ ું જ્યારે આપણે મતૃ્્  પામી, માટી 
અને હાડકાું બની જઇશ ું, િે દદવસે આપણને 

બદલો આપવામાું આવશે ? 

اِذها اًما وهُكنَها ِمتْنها ءه ابًا َوهِعظه نَها ُتره اِ  ءه
 مهِدیُْنْونه له 

54. પછી િે કહશેે કે શ ું િમે િેની દશા જોવા 
ઇચ્છો છો ? 

هنُْتْم  ههْل  قهاله  ِلُعْونه  ا َطه  َمُ

55. જોિાું ની સાથે જ િેને જહન્નમની વચ્ચે 
જોશે. 

لهعه  هُ  فهاَطه اَٰ وهٓاءِ  ِفْ  فهره ِحْيِم  سه  الْجه

56. કહશેે, અલ્લાહ ! શક્ય હત ું કે ત ું મને 

(પણ) બરબાદ કરી દેિો. 
ِ  قهاله  ِدیِْن   ِكْدَته  اِْن  تهاّلَلَٰ  لهَُتْ
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57. જો મારા પાલનહારનો ઉપકાર ન હોિ, 

િો હ ું પણ જહન્નમમાું હાજર કરવાવાળાઓ 

માુંથી હોિ. 

لهْو َله  ْ  نِْعمهةُ  وه َبِ ِریْنه  ِمنه  لهُكْنُت  ره  الْمُْحضه

58. પછી (ખ શીથી પોિાના દદલમાું કહશેે) 

શ ું હવે અમે મતૃ્્  પામવાના જ નથી ? 

هفهمها  ِبمهیَِِتْيه   نهْحُن  ا

59. અમારે પ્રથમ વખિ જ મતૃ્્  પામવાના 
હિા, હવે અમને અઝાબ પણ નદહ થાય. 

ْوتهتهنها اََِله  ا اَْلُْولَٰ  مه مه ِبْيه   نهْحُن  وه َذه  ِبمُعه

60. પછી િો આ ભવય સફળિા છે.  ا اَِنه ذه ِظْيُم  لهُهوهالْفهوْزُ  هَٰ  الْعه

61. આવી (સફળિા) માટે કમો 
કરનારાઓએ કમગ કરવા જોઇએ. 

ا لِِمثِْل  ذه ِملُْونه  فهلْيهْعمهِل  هَٰ  الْعَٰ

62. શ ું આ મહમેાન નવાજી સારી છે અથવા 
ઝક્ક મ (થોર)ના વકૃ્ષની ? 

لِكه  هذَٰ ْْی   ا هْم  نَُُزًَل  خه ةُ  ا ره جه قَُْوِم  شه  الَزه

63. જેને અમે જાલલમ લોકો માટે એક 

અજમાયશ બનાવ્ ું છે. 

نَها ا اِ هه لْنَٰ عه لِِمْيه  فِتْنهةً  جه  لَِلَظَٰ

64. િે વકૃ્ષ જહન્નમની જડ માુંથી નીકળે છે. ا نَههه ة   اِ ره جه ْ   تهْخُرُج  شه ِحْيِم   اهْصِل  ِف  الْجه

65. જેના ગ ચ્છા શેિાનોના માથા જેવા છે. ا لُْعهه هنَهه   طه ها ِطْيِ  ُرُءْوُس  ك يَٰ  الَشه

66. (જહન્નમના લોકો) આ જ વકૃ્ષને ખાશે 

અને િેનાથી જ પેટ ભરશે. 

َهُهْم  َٰكِلُْونه  فهاِن ا َله ا فهمهالِـ ُْونه  ِمْنهه  ِمْنهه
 الُْبُطْونه  

67. પછી િેના ઉપર પીવા માટે, ઊકળત ું 
પાણી લાવવામાું આવશે. 

ا لهُهْم  اَِنه  ثَُمه  ْوبًا عهلهْيهه ِمْيم    َمِْن  لهشه  حه
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68. પછી િે સૌને જહન્નમ િરફ ફેરવવામાું 
આવશે. 

ُهْم  اَِنه  ثَُمه  ْرِجعه ۡاِله  مه ِحْيِم  َله  الْجه

69. િે લોકોએ પોિાના પવૂગજોને ગ મરાહ 

જોયા. 
نَهُهْم  هلْفهْوا اِ بهٓاءهُهْم  ا ٓالَِْيه   اَٰ  ضه

70. અને આ લોકો િેમના જ માગગ ઉપર 

દોડિા રહ્યા. 
لَٰ   فهُهْم  ثَِٰرِهْم  عه ُعْونه  اَٰ  یُْهره

71. જો કે િેમના પહલેાના ઘણા લોકો 
ગ મરાહ થઇ ગયા હિા. 

لهقهْد  َله  وه ْكثهرُ  قهْبلهُهْم   ضه ه لِْيه   ا  اَْلهَوه

72. જેમની પાસે અમે ડરાવનાર મોકલ્યા 
હિા. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه ْ  ا ْنِذِریْنه  فهِْْیِ  َمُ

73. હવે િમે જોઇ લો કે જે લોકોને િમકી 
આપવામાું આવી હિી, િેમની દશા કેવી 
થઇ. 

هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ  ِریْنه   عهاقِبهةُ  ك  الْمُْنذه

74. (િે લોકો માુંથી) ફતિ તનખાલસ 

બુંદાઓ જ સ રલક્ષિ રહ્યા. 
ِ  ِعبهاده  اََِله  ن  اّلَلَٰ  الْمُْخلهِصْيه

75. અને અમને નહૂએ પોકાયાગ, િો (જોઇ 

લો) અમે કેટલા શે્રટઠ દ આ કબલૂ કરનારા 
છે. 

لهقهْد  ؗ   فهلهِنْعمه  نُْوح   نهادَٰىنها وه  الْمُِجیُْبْونه

76. અમે િેમને અને િેમના ઘરવાળાઓને 

િે ભયાનક મ સીબિથી બચાવી દીિા. 
هُ  یْنَٰ نهَجه هْهلهه   وه ا ِظْيِمؗ   الْكهْرِب  ِمنه  وه  الْعه

77. અને ફતિ િેમની સુંિાનને બાકી રાખી. لْنها عه یَهتهه   وهجه ؗ   ُهُم  ذَُرِ ِقْيه  الْبَٰ

78. અને અમે િેમન ું (સાર ું નામ) પાછળના 
લોકોમાું જાળવી રાખ્્ ું. 

ْكنها ؗ   ِف  عهلهْيهِ  وهتهره  اَْلَِٰخِریْنه
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79. નહૂ પર સમગ્ર સષૃ્ટટના સલામ છે.   َٰم ل لهِمْيه  ِف  نُْوح   عهلَٰ  سه  الْعَٰ

80. અમે સત્કાયગ કરવાવાળાઓને આવી જ 

રીિે બદલો આપીએ છીએ. 

نَها لِكه  اِ  الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی كهذَٰ

81. િે અમારા ઈમાનવાળા બુંદાઓ માુંથી 
હિા. 

نَهه    الْمُْؤِمِنْيه  ِعبهاِدنها ِمْن  اِ

82. પછી અમે બીજાને ડ બાડી દીિા.  قْنها ثَُمه ِریْنه  اهْغره  اَْلَٰخه

83. અને િે (નહૂન ું) અન સરણ કરનારાઓ 

માુંથી (જ) ઇબ્રાહીમ પણ હિા. 
اَِنه  ِته   ِمْن  وه ِهْيمه   ِشْيعه ِبْرَٰ  َله

84. જ્યારે પોિાના પાલનહાર પાસે પતવત્ર 

દદલ લઈને આવયા. 
ٓاءه  اِذْ  بَهه   جه ِلْيم   ِبقهلْب   ره  سه

85. િેમણે પોિાના તપિા અને કોમના 
લોકોને કહ્ ું, િમે કઇ વસ્ત ની પજૂા કરી રહ્યા 
છો ? 

قهْوِمه   َِلهِبْيهِ  قهاله  اِذْ  ا ذها وه  تهْعُبُدْونه   مه

86. શ ું િમે અલ્લાહ ને છોડીને ઘડી કાઢેલા 
પજૂ્યો ઇચ્છો છો ? 

هى ِْفكًا ةً  ا لِهه ِ  دُْونه  اَٰ  ُتِریُْدْونه   اّلَلَٰ

87. િો એવ ું (જણાવો કે) િમે સમગ્રસષૃ્ટટના 
પાલનહારને શ ું સમજો છો ? 

نَُُكْم  فهمها َبِ  ظه لهِمْيه  ِبره  الْعَٰ

88. પછી (એકવાર) િેમણે િારાઓ િરફ 

એક નજર કરી. 
ره  ةً  فهنهظه  النَُُجْوِم   ِف  نهْظره

89. અને કહ્ ું કે હ ું લબમાર છું.  فهقهاله  ْ ِقْيم   اَِنِ  سه

90. આમ િે લોકો િેનાથી મોઢ ું ફેરવી જિા 
રહ્યા. 

لَهْوا ْنهُ  فهتهوه  ُمْدِبِریْنه  عه
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91. (ઇબ્રાહીમ) િેમના પજૂ્યો પાસે ગયા 
અને કહવેા લાગ્યા કે િમે ભોજન કેમ નથી 
લેિા ? 

اغه  ْ  اِلَٰ   فهره لِهههَِتِ  تهاْكُلُْونه   اهَله  فهقهاله  اَٰ

92. િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે કે વાિ પણ નથી 
કરિા. 

ا  تهْنِطُقْونه   َله  لهُكْم  مه

93. પછી જમણા હાથ વડે િેમને ખબૂ 

મારવા લાગ્યા. 
اغه  ْ  فهره ٌۢا عهلههْْیِ ْربً  ِبالْيهِمْيِ  ضه

94. (પાછા આવીને કોમે જ્યારે આ ક્સ્થતિ 

જોઈ) દોડિા દોડિા ઈબ્રાહીમ પાસે આવયા. 
 یهِزفَُْونه  اِلهْيهِ  فهاهقْبهلُْو ا

95. (ઇબ્રાહીમે) કહ્ ું, શ ું િમે િેમની પજૂા 

કરી રહ્યા છો, જેમને િમે પોિે જ કોિરો છો. 
تهْعُبُدْونه  قهاله  ه ا ا  تهْنِحُتْونه   مه

96. જો કે િમાર ું અને િમારી બનાવેલી 
વસ્ત ઓન ું સર્જન અલ્લાહએ જ ક્ ું. 

 ُ لهقهُكْم  وهاّلَلَٰ ا  خه مه  تهْعمهلُْونه  وه

97. િેઓ કહવેા લાગ્યા, િેના માટે એક ઘર 

બનાવો અને િે (ભળકે બળિી) આગમાું 
િેને નાુંખી દો. 

ِحْيِم  ِف  فهاهلُْقْوهُ  بُنْيهانًا لهه   ابُْنْوا  قهالُوا  الْجه

98. િેમણે િો િેમની (ઇબ્રાહીમ) સાથે 

્ ક્તિ કરવાન ું ઇચ્છ્ ું, પરુંત   અમે િેમને જ 

હીન કરી દીિા. 

ادُْوا ْيًدا ِبه   فهاهره ُ  كه ُ لْٰنَٰ عه  اَْلهْسفهِلْيه  فهجه

99. અને િેમણે કહ્ ું, હ ું િો દહજરિ કરી 
પોિાના પાલનહાર િરફ જવાનો છું, િે 

જરૂર મને માગગ બિાવશે. 

ْ  وهقهاله  ْ  اِلَٰ  ذهاِهب   اَِنِ َبِ يهْهِدیِْن  ره  سه
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100. હ ેમારા પાલનહાર ! મને સદાચારી 
સુંિાન આપ, 

َبِ  لِِحْيه  ِمنه  ِلْ  ههْب  ره  الَصَٰ

101. િો અમે િેમને એક િૈયગવાન 

બાળકની ખ શખબરી આપી. 
هُ  ْرنَٰ َٰم   فهبهَشه لِْيم   ِبُغل  حه

102. પછી જ્યારે િે (બાળક) એટલી વયે 

પહોંચ્યો કે િેમની સાથે હરે-ફરે, િો િેમણે 
કહ્ ું, મારા વહાલા દીકરા ! હ ું સપનામાું િને 

ઝબહ કરિા જોઇ રહ્યો છું, હવે ત ું જણાવ કે 

િારો તવચાર શ ું છે ? દીકરાએ જવાબ 

આપ્યો કે, તપિાજી ! જે આદેશ આપવામાું 
આવયો છે િેને કરી લો, "ઇન ્શાઅ અલ્લાહ" 

િમે મને િીરજ રાખનાર પામશો. 

هُ  بهلهغه  فهلهمَها عه ْعه  مه َه  قهاله  الَسه ْ   یَُٰبنه ی اَِنِ  ِف  اهرَٰ
ْ   الْمهنهاِم  هَنِ ا ذها فهانُْظرْ  اهذْبهُحكه  ا ی    مه  قهاله   تهرَٰ
ْل  یَٰ اهبهِت  ا افْعه ُر ؗ  مه تهِجُدِنْ    ُتْؤمه ٓاءه  اِْن  سه ُ  شه   اّلَلَٰ
یْنه  ِمنه  َِبِ  الَصَٰ

103. જ્યારે બને્ન માની ગયા અને િેમણે 
(તપિાએ) િેને (દીકરાને) કપાળે ઊંિો પાડી 
દીિો, 

هْسلهمها فهلهمَها   تهلَهه   ا ِبْيِ   وه  لِلْجه

104. િો અમે અવાજ આપ્યો કે હ ેઇબ્રાહીમ 

! 

هُ  نهادهیْنَٰ هْن  وه ِهْيُم   ا  یََٰ اِبْرَٰ

105. ખરેખર િમે પોિાના સપનાને સાચ ું 
કરી બિાવ્ ું. તન:શુંક અમે સત્કાયો 
કરનારને આવી જ રીિે બદલો આપીએ 

છીએ. 

قْته  قهْد  َده ْءیها    صه لِكه  اِنَها  الَرُ  نهْجِزی كهذَٰ
 الْمُْحِسِنْيه 

106. ખરેખર આ ખ લ્લી કસોટી હિી.  ا اَِنه ذه َُٰٓؤا هَٰ  الْمُِبْيُ  لهُهوهالْبهل

107. અને અમે એક મોટી ક રબાની િેના 
દફદયહમાું (બદલામાું) આપી દીિી, 

هُ  یْنَٰ فهده ِظْيم   ِبِذبْح   وه  عه
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108. અને અમે િેમન ું સાર ું નામ પાછળના 
લોકોમાું બાકી રાખ્્ ું. 

ْكنها  اَْلَِٰخِریْنه   ِف  عهلهْيهِ  وهتهره

109. ઇબ્રાહીમ પર સલામ છે.   َٰم ل لَٰ   سه ِهْيمه  عه  اِبْرَٰ

110. અમે સદાચારી લોકોને આવી જ રીિે 

બદલો આપીએ છીએ. 

لِكه   الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی كهذَٰ

111. તન:શુંક િે અમારા ઈમાનવાળા 
બુંદાઓ માુંથી હિા. 

نَهه    الْمُْؤِمِنْيه  ِعبهاِدنها ِمْن  اِ

112. અને અમે િેમને ઇસ્હાકની ખ શખબરી 
આપી ,જે સદાચારી લોકો માુંથી, પયગુંબર 

હશે. 

هُ  ْرنَٰ بهَشه قه  وه لِِحْيه   َمِنه  نهِبيًَا ِباِْسحَٰ  الَصَٰ

113. અને અમે ઇબ્રાહીમ અને ઇસ્હાક પર 

ખબૂ કૃપા કરી અને િે બને્નના સુંિાન માુંથી 
કેટલાક સદાચારી છે અને કેટલાક પોિાના 
પર ખ લ્લો અત્યાચાર કરવાવાળા છે. 

ْكنها بَٰره لَٰ  وه  عهلهْيهِ  وه قه    عه ِمْن   اِْسحَٰ یَهِتِهمها  وه  ذَُرِ
الِم   ُمْحِسن   ن  لَِنهْفِسه   وهظه  ُمِبْي 

114. તન:શુંક અમે મસૂા અને હારૂન પર 

ઘણો જ ઉપકાર કયો. 
لهقهْد  نهنَها وه ُرْونه   ُمْوسَٰ  عهلَٰ  مه  وههَٰ

115. અને િેમને િથા િેમની કોમને મોટા 
દ િઃખથી છટકારો આપ્યો. 

ُهمها یْنَٰ نهَجه ُهمها وه ِظْيِم   الْكهْرِب  ِمنه  وهقهْومه  الْعه

116. અને િેમની મદદ કરી, જેથી િેઓ જ 

તવજયી રહ્યા. 
ُهْم  ْرنَٰ ِلِبْيه   ُهُم  فهكهانُْوا وهنهصه  الْغَٰ

117. અને અમે િેમને પ્રકાતશિ દકિાબ 

આપી. 
ُهمها تهیْنَٰ اَٰ  الْمُْستهِبْيه   الِْكتَٰبه  وه
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118. અને િેમને સત્ય માગગ પર રાખ્યા. ُهمها یْنَٰ اطه  وهههده ره  الْمُْستهِقْيمه   الَصِ

119. અને અમે િે બને્નન ું સારૂ નામ 

પાછળના લોકોમાું બાકી રાખ્્ ું. 
ْكنها  اَْلَِٰخِریْنه   ِف  عهلهْيِهمها وهتهره

120. કે મસૂા અને હારૂન પર સલામ થાય.   َٰم ل ُرْونه   ُمْوسَٰ  عهلَٰ  سه  وههَٰ

121. તન:શુંક અમે સદાચારી લોકોને આવી 
જ રીિે બદલો આપીએ છીએ. 

نَها لِكه  اِ  الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی كهذَٰ

122. તન:શુંક િે બને્ન અમારા ઈમાનવાળા 
બુંદાઓ માુંથી હિા. 

نَهُهمها  الْمُْؤِمِنْيه  ِعبهاِدنها ِمْن  اِ

123. તન:શુંક ઇલ્યાસ પણ પયગુંબરો માુંથી 
હિા. 

اَِنه  ِلْيه   لهِمنه  اِلْيهاسه  وه  الْمُْرسه

124. જ્યારે િેમણે પોિાની કોમને કહ્ ું, 
િમે અલ્લાહથી ડરિા નથી ? 

 تهَتهُقْونه  اهَله  لِقهْوِمه    قهاله  اِذْ 

125. શ ું િમે બ-અ-લ (એક મતૂિિન ું નામ)ને 

પોકારો છો ? અને સૌથી શે્રટઠ સર્જનહારને 

છોડી દો છો. 

تهْدُعْونه  ه ُرْونه  بهْعًل  ا نه  وهتهذه   اهْحسه
الِِقْيه    الْخه

126. િે અલ્લાહને, જે િમારો અને 

િમારાથી પહલેાના લોકોનો પાલનહાર છે. 

ه  بَهُكْم  اّلَلَٰ َبه  ره بهٓاى ِكُُم  وهره لِْيه  اَٰ  اَْلهَوه

127. પરુંત   કોમના લોકોએ િેમને 

જ ઠલાવયા. બસ ! િેઓને જરૂર (અઝાબ 

માટે) હાજર કરવામાું આવશે. 

بُْوهُ  َهُهْم   فهكهَذه ُرْونه   فهاِن  لهمُْحضه

128. અલ્લાહ િઆલાના તનખાલસ બુંદાઓ 

(સ રલક્ષિ રહશેે.) 

ِ  ِعبهاده  اََِله   الْمُْخلهِصْيه  اّلَلَٰ
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129. અમે (ઇલ્યાસ) ન ું સાર ું નામ પાછળના 
લોકોમાું બાકી રાખ્્ ું. 

ْكنها  یْنه  اَْلَِٰخرِ  ِف  عهلهْيهِ  وهتهره

130. ઇલ્યાસ પર સલામ થાય.   َٰم ل لَٰ   سه  اِلْيهاِسْيه  عه

131. અમે સત્કાયગ કરવાવાળાઓને આવી 
જ રીિે બદલો આપીએ છીએ. 

نَها لِكه  اِ  الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی كهذَٰ

132. તન:શુંક િે અમારા સદાચારી બુંદાઓ 

માુંથી હિા. 
نَهه    الْمُْؤِمِنْيه  ِعبهاِدنها ِمْن  اِ

133. તન:શુંક લિૂ પણ પયગુંબરો માુંથી 
હિા, 

اَِنه  ِلْيه   لَهِمنه  لُْوًطا وه  الْمُْرسه

134. અમે િેમને અને િેમના ઘરવાળાઓ, 

દરેકને (અઝાબથી) છટકારો આપ્યો, 
هُ  اِذْ  یْنَٰ هْهلهه    نهَجه ا هْجمهِعْيه   وه  ا

135. િે વદૃ્વ સ્ત્રી તસવાય, જે પાછળ રહનેારા 
લોકોમાું બાકી રહી ગઇ. 

ُجوًْزا اََِله  یْنه  ِف  عه َِبِ  الْغَٰ

136. પછી અમે બીજાને નટટ કરી દીિા.  ْرنها ثَُمه ِریْنه  دهَمه  اَْلَٰخه

137. અને િમે (િે ઉજ્જડ વસ્િી) પાસેથી 
સવારના સમયે પસાર થાવ છો. 

نَهُكْم  اِ ْونه  وه ْ  لهتهمَُرُ  َمُْصِبِحْيه   عهلههْْیِ

138. અને રાિના સમયે પણ (પસાર થાવ 

છો) , શ ું િો પણ સમજિા નથી ? 

ِبالَهْيِل    هفهله   وه ن  ا  تهْعِقلُْونه

139. અને તન:શુંક ્નૂ સ પયગુંબરો માુંથી 
હિા. 

اَِنه  ِلْيه   لهِمنه  یُْونُسه  وه  الْمُْرسه

140. જ્યારે ભાગીને ભરેલી હોડી િરફ 

પહોંચ્યા. 
هبهقه  اِذْ   الْمهْشُحْوِن   الُْفلِْك  اِله  ا
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141. પછી લચઠ્ઠી નાુંખવામાું આવી, િો િેઓ 

હારી ગયા. 
اههمه  ِضْيه   ِمنه  فهكهانه  فهسه  الْمُْدحه

142. િો પછી િેમને માછલી ગળી ગઇ 

અને િેઓ પોિાને જ દોતર્િ ઠેરવવા 
લાગ્યા. 

 وهُهوهُمِلْيم   الُْحْوُت  فهالْتهقهمههُ 

143. બસ ! જો િેઓ પતવત્રિાન ું વણગન ન 

કરિા, 
هنَهه   فهلهْو َله   هانه  ا ِحْيه   ِمنه  ك بَِ  الْمُسه

144. િો કયામિ સ િી માછલીના પેટમાું જ 

રહિેા. 
ثُْونه   یهْوِم  اِلَٰ  بهْطِنه    ِفْ  لهلهِبثه   یُْبعه

145. બસ ! િેમને અમે સપાટ મેદાનમાું 
નાુંખી દીિા અને િેઓ િે સમયે લબમાર 

હિા. 

ٓاءِ  نَٰهُ فهنهبهذْ  ره ِقْيم    ِبالْعه  وهُهوهسه

146. અને િેમના પર છાુંયડો કરવા માટે 

એક વેલવાળુું વકૃ્ષ અમે ઉગાડી દીધ ું. 
هنٌْۢبهتْنها ا ةً  عهلهْيهِ  وه ره جه  یَهْقِطْي    َمِْن  شه

147. અને (ત્યારબાદ) અમે િેમને એક 

લાખ કરિાું પણ વિારે લોકો િરફ 

(પયગુંબર બનાવી) મોકલ્યા. 

هُ  لْنَٰ هْرسه ا هلْف   ِمائهةِ  اِلَٰ  وه هوْ  ا  یهِزیُْدْونه   ا

148. બસ ! િેઓ ઈમાન લાવયા અને અમે 

િેમને એક સમયગાળા સ િી વૈભવી જીવન 

આપ્્ ું. 

ُنْوا ْ  فهاَٰمه ُ  ِحْي    اِلَٰ  فهمهَتهْعٰنَٰ

149. િેમને પછૂો કે શ ું િમારા પાલનહારને 

દીકરીઓ છે અને િેમના દીકરા છે? 

 ْ بَِكه  فهاْستهْفهَِتِ هلِره لهُهُم  الْبهنهاُت  ا   وه
 الْبهنُْونه  
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150. અથવા આ લોકો િે સમયે હાજર 

હિા, જ્યારે અમે ફદરશ્િાઓન ું સર્જન 

સ્ત્રીજાતિમાું ક્ ું ? 

هْم  لهْقنها ا كهةه  خه َٰٓى ِ نهاثًا الْمهل ِهُدْونه  وهُهْم  اِ  شَٰ

151. જાણી લો કે આ લોકો પોિે ઘડી 
કાઢેલી વાિો કહી રહ્યા છે. 

 لهيهُقْولُْونه   اِفِْكِهْم  َمِْن  اِنَهُهْم  اهَله  

152. કે અલ્લાહને સુંિાન છે, ખરેખર આ 

લોકો જ ઠ્ઠા છે. 

لهده  ُ    وه نَهُهْم   اّلَلَٰ اِ  لهكَِٰذبُْونه  وه

153. શ ું અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના માટે 

દીકરીઓને દીકરાઓ પર પ્રાથતમકિા 
આપી ? 

فه   الْبهِنْيه   عهله  الْبهنهاِت  اهْصطه

154. િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે ? કેવી વાિો 
કહિેા ફરો છો ? 

ا  تهْحكُمُْونه  كهْيفه  لهُكْم  مه

155. શ ું િમે સમજિા પણ નથી ?  هفهله َكهُرْونه   ا  تهذه

156. અથવા િમારી પાસે આ વાિનો કોઇ 

સ્પટટ પ રાવો છે ? 

هْم  ن   لهُكْم  ا ِبْي    ُسلْطَٰ  َمُ

157. િો જાવ, સાચા હોવ િો પોિાની જ 

દકિાબ લઇ આવો. 
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  ِبِكتَِٰبكُْم  فهاْتُْوا  صَٰ

158. અને િે લોકોએ અલ્લાહ અને ત્જન્નાિ 

વચ્ચે સુંબુંિ ઠેરાવયો, જો કે ત્જન્નાિો પોિે 

જાણે છે કે િેઓ (આવી આસ્થા રાખનારા 
લોકોને)અઝાબ સામે રજૂ કરવામાું આવશે. 

لُْوا عه بهْيه  بهیْنهه   وهجه ًبا    الِْجنَهةِ  وه لهقهْد   نهسه  وه
نَهُهْم  الِْجنَهةُ  عهلِمهِت  ُرْونه   اِ  لهمُْحضه

159. જે કુંઈ આ લોકો વણગન કરી રહ્યા છે 

િેનાથી અલ્લાહ િઆલા પતવત્ર છે. 

نه  ِ  ُسْبحَٰ مَها اّلَلَٰ  یهِصُفْونه   عه
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160. અલ્લાહના તનખાલસ બુંદાઓ તસવાય. 

(જેઓ આવા આરોપ લગાવિા નથી) 
ِ  ِعبهاده  اََِله   الْمُْخلهِصْيه  اّلَلَٰ

161. ખરેખર િમે સૌ અને િમારા પજૂ્યો ,  َهُكْم ا فهاِن مه  تهْعُبُدْونه   وه

162. આ (તનખાલસ બુંદાઓને) અલ્લાહ 

તવરૂદ્વ દફિનામા નાખી શકિા નથી. 
ا   هنُْتْم  مه تِِنْيه   عهلهْيهِ  ا  ِبفَٰ

163. જે જહન્નમમાું રહવેાવાળો છે, િેના 
તસવાય. 

ْن  اََِله  اِل  مه ِحْيِم  ُهوهصه  الْجه

164. અને (ફદરશ્િાઓની વાિ એવી છે કે) 

અમારા માુંથી દરેકની જગ્યા નક્કી છે. 

ا مه قهام   لهه   اََِله  ِمنَها   وه  َمهْعلُْوم    مه

165. અને અમે (અલ્લાહની બુંદગી માટે) 

લાઇનબુંિ ઊભા છે. 

نَها اِ ٓافَُْونه   ْحُن لهنه  وه  الَصه

166. અને અમે અલ્લાહની િસ્બીહ કરનાર 

છે. 

نَها اِ ُحْونه  لهنهْحُن  وه بَِ  الْمُسه

167. અને આ (કાદફર લોકો) પહલેા િો 
આવ ું કહિેા હિા, 

اِْن  هانُْوا وه  لهيهُقْولُْونه   ك

168. કે જો અમારી પાસે પહલેાના લોકોની 
જેમ કોઈ તશખામણ હોિ. 

هَنه  لهوْ  نها ا لِْيه   َمِنه  ِذْكًرا ِعْنده  اَْلهَوه

169. િો અમે પણ અલ્લાહના તનકટના 
બુંદા બની જિાું. 

ِ  ِعبهاده  لهُكنَها  الْمُْخلهِصْيه  اّلَلَٰ

170. (અને જ્યારે ક રઆન આવી ગ્ ું) િો 
િેઓએ ત્તેનો ઇન્કાર કરવા લાગ્યા, બસ ! 

હવે નજીકમાું જ જાણી લેશે. 

ْوفه  ِبه   فهكهفهُرْوا  یهْعلهمُْونه  فهسه
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171. અને અમાર ું વચન, જે પયગુંબર છે, 

િેમના હકમાું પહલેાથીજ આદેશ મળી ગયો 
છે. 

لهقهْد  بهقهْت  وه هلِمهتُنها سه ِلْيه ۬   لِِعبهاِدنها ك  الْمُْرسه

172. કે ખરેખર િે લોકોની જ મદદ 

કરવામાું આવશે. 

نَهُهْم   الْمهْنُصوُْرْونه   لهُهُم  اِ

173. અને અમાર ું જ લશ્કર તવજય 

મેળવશે. 

اَِنه  نها وه ِلُبْونه  لهُهُم  ُجْنده  الْغَٰ

174. હવે િમે થોડાુંક દદવસ સ િી િેમનાથી 
મોઢ ું ફેરવી લો. 

َله  ْ  فهتهوه َتَٰ  عهْٰنُ  ِحْي    حه

175. (હ ેપયગુંબર!) િેમને જોિા રહો અને 

િે લોકો પણ આગળ જોઇ લેશે. 

هبِْصْرُهْم  ا ْوفه  وه  یُْبِصُرْونه  فهسه

176. શ ું આ લોકો અમારા અઝાબની 
ઉિાવળ કરી રહ્યા છે ? 

اِبنها ذه هفهِبعه  یهْستهْعِجلُْونه  ا

177. સાુંભળો ! જ્યારે અમારો અઝાબ 

િેમના મેદાનમાું આવી જશે, િે સમયે 

િેમની સવાર ખબૂ જ ખરાબ હશે , જે 

લોકોને સચેિ કરવામાું આવયા હિા. 

له  فهاِذها ْ  نهزه هَِتِ احه ٓاءه  ِبسه بهاُح  فهسه   صه
ِریْنه   الْمُْنذه

178. િમે થોડોક સમય સ િી િેમનો 
તવચાર કરવાન ું છોડી દો. 

َله  تهوه ْ  وه َتَٰ  عهْٰنُ  ِحْي    حه

179. અને જોિા રહો કે િે લોકો પણ હમણા 
જ જોઇ લેશે. 

هبِْصرْ  ا ْوفه  وه  یُْبِصُرْونه  فهسه
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180. પતવત્ર છે, િમારો પાલનહાર, જે ઘણી 
જ ઇજજિવાળો છે, િે દરેક વસ્ત થી પાક 

છે. (જેન ું મ શદરક લોકો વણગન કરે છે.) 

نه  بَِكه  ُسْبحَٰ َبِ  ره ةِ  ره مَها الِْعَزه  یهِصُفْونه   عه

181. પયગુંબરો પર સલામ છે.   َٰم ل ِلْيه   عهله  وهسه  الْمُْرسه

182. અને દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ 

માટે જ છે, જે સમગ્ર સષૃ્ટટનો પાલનહાર છે. 

مْ  ِ  ُد وهالْحه َبِ  ّلِلََٰ ن  ره لهِمْيه  الْعَٰ
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સાદ ص 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. સૉ-દ્, ક રઆનની કસમ, જે સુંપણૂગ 
તશખામણ છે. 

ِن  ٓص  الُْقْراَٰ ْكِر   ِذی وه  الَذِ

2. જો કે આ કાદફર લોકો જ અહુંકાર અને 

તવવાદ કરી રહ્યા છે. 

ة  َوهِشقهاق   ِفْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  بهِل   ِعَزه

3. અમે િેમનાથી પહલેા પણ ઘણી કોમોને 

નટટ કરી દીિી, (અઝાબના સમયે) િેઓ 

ચીસો પાડવા લાગ્યા, પરુંત   િે સમય 

છટકારાનો ન હિો. 

ْم  هْهلهْكنها كه  افهنهادهوْ  قهْرن   َمِْن  قهْبِلِهْم  ِمْن  ا
ته  نهاص   ِحْيه  وهَله  مه

4. અને કાદફરો એ વાિ પર આશ્વયગ કરે છે કે 

િેમના માુંથી જ એક ડરાવનાર િેમની પાસે 

આવયો છે અને િેઓકહવેા લાગ્યા કે આ િો 
જાદ ગર અને જ ઠ્ઠો છે. 

ِجُبْو ا هْن  وهعه ٓاءهُهْم  ا ْنِذر   جه ْ ؗ  َمُ  وهقهاله   َمِْٰنُ
ا الْكَِٰفُرْونه  ذه ِحر   هَٰ اب  ۬   سَٰ َذه  كه

5. િેણે સૌ ઇલાહને એક જ ઇલાહ બનાવી 
દીિા. ખરેખર આ િો આશ્વયગજનક વાિ છે. 

له  عه ةه  اهجه ًَٰها اَْلَٰلِهه ۬   اِل ا اَِنه   َوهاِحًدا   ذه ء   هَٰ ْ  لهَشه
اب    ُعجه

6. િેમના આગેવાનો એવ ું કહિેાું ચાલવા 
લાગ્યા કે, ચાલો અને પોિાના ઇલાહ પર 

અડગ રહો. તન:શુંક આ વાિ િો કોઇ હતે   
માટે કહવેામાું આવી રહી છે. 

لهقه  نْطه ُ  وها ْ  الْمهله هِن  ِمْٰنُ ْوا  اْمُشْوا ا  وهاْصَِبُ
لَٰ   ۬   عه ِتكُْم   لِهه ا اَِنه   اَٰ ذه ء   هَٰ ْ ادُ ۬   لهَشه  یَُره

7. અમે િો આવી વાિ પહલેાના સમયમાું 
નથી સાુંભળી, બસ ! આિો ઘડી કાઢેલી 
વાિો છે. 

ا ِمْعنها مه ا سه ذه ۬   الِْملَهةِ  ِف  ِبهَٰ ةِ   ا   اِْن   اَْلَِٰخره ذه  هَٰ
ق  ۬   اََِله   اْخِتله
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8. શ ું આપણા માુંથી ફતિ આના પર જ 

અલ્લાહની વાણી ઉિારવામાું આવી ? જો કે 

આ લોકો મારી વહી પર શુંકા કરી રહ્યા છે, 

જો કે (સત્ય એ છે કે) િે લોકોએ હજ  સ િી 
મારો અઝાબ ચાખ્યો જ નથી. 

ُنِْزله  ا كْ  عهلهْيهِ  ءه ْ  رُ الَذِ   ِفْ  ُهْم  بهْل   بهْيِننها    ِمنٌۢ
َك   اِب   یهُذْوقُْوا لَهمَها بهْل   ِذْكِرْی    َمِْن  شه  عهذه

9. અથવા શ ું િેમની પાસે િમારા 
પાલનહારની કૃપાના ખજાના છે, જે દરેક 

પર પ્રભ ત્વશાળી અને સૌને આપનાર છે. 

هْم  ُهْم  ا ٓاى ُِن  ِعْنده زه ْحمهةِ  خه بَِكه  ره ِزیْزِ  ره  الْعه
 الْوههَهاِب  

10. અથવા શ ું આકાશો અને િરિી અને િે 

બને્ન વચ્ચેની દરેક વસ્ત ઓના માલલક છે? 

(જો વાિ એવી હોય) િો િે લોકો દોરડ ું 
બાુંિી ઉપર ચઢી જાય. 

هْم  لُْك  لهُهْم  ا وَِٰت  َمُ مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه   وه
تهُقْوا بهیْنهُهمها  ْ  اَْلهْسبهاِب   ِف  فهلْْیه

11. (િેમની સત્યિા એ છે કે ) આ મોટા 
મોટા લશ્કરો સામે એક નાનકડ ું લશ્કર છે, 

જે અદહયા જ હારી જશે. 

ا ُجْند   ْهُزْوم   ُهنهالِكه  َمه اِب  َمِنه  مه  اَْلهْحزه

12. િેમના પહલેા નહૂ, આદની કોમ અને 

ખ ૂુંટાવાળા દફરઔને જ ઠલાવયા હિા. 
بهْت  َذه ْوُن  وهعهاد   نُْوح   قهْوُم  قهْبلهُهْم  كه فِْرعه   ذُو وه
 اَْلهْوتهاِد  

13. અને ર્મદૂના લોકો, લિૂની કોમના 
લોકોએ પણ અને અયકહના રહવેાસીઓએ 

પણ, (જ ઠલાવી ચ ક્યા છે) ખરેખર આ મોટા 
લશ્કરો હિા. 

همُْودُ  ث قهْوُم   وه ُب  لُْوط   وه اهْصحَٰ َٰٓى ِكه   لْـ هْيكهِة    وه  اُول
اُب   اَْلهْحزه

14. િે સૌએ પયગુંબરોને જ ઠલાવયા, િો 
િેમના પર મારો આઝાબ નક્કી થઇ ગયો. 

به  اََِله  كَُل   اِْن  َذه ُسله  كه َقه  الَرُ  ِعقهاِبن  فهحه
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15. િે લોકો બસ ! એક ચીસની રાહ જોઇ 

રહ્યા છે, જેમાું થોડીક પણ વાર નહીં લાગે. 
ا مه ءِ  یهْنُظرُ  وه ةً  اََِله  هَٰ ُؤاَله ًة َوهاِحده ْيحه ا صه ا  َمه  لههه
 فهوهاق   ِمْن 

16. અને િે લોકોએ કહ્ ું કે, હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! અમને અમારો ભાગ 

કયામિના દદવસ પહલેા જ આપી દે. 

قهالُْوا بَهنها وه ْل  ره َجِ نها لَهنها عه   یهْوِم  قهْبله  قَِطه
اِب   الِْحسه

17. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમની વાિો પર 

િીરજ રાખો અને અમારા બુંદા દાઊદને 

યાદ કરો, જે ખબૂ જ શક્તિશાળી હિા અને 

િે (અને અમારી િરફ) ખબૂ રજૂ થનારા 
હિા. 

ا عهلَٰ  اِْصَِبْ  ُكرْ  یهُقْولُْونه  مه نها وهاذْ ْبده   ذها دهاو ده  عه
نَهه     اَْلهیِْد    هَوهاب   اِ  ا

18. અમે પવગિોને િેમના વશમાું કરી 
રાખ્યા હિા, કે િેઓ સવાર-સાુંજ િેમની 
સાથે અલ્લાહની િસ્બીહ કરિા હિા. 

نَها ْرنها اِ َخه ه   الِْجبهاله  سه عه ْحنه  مه بَِ َِشَِ  یُسه  ِبالْعه
اِق    وهاَْلِْشره

19. અને પક્ષીઓ પણ ભેગા થઇ, દરેક 

િેમની સાથે મળી, અલ્લાહની િસ્બીહ 

કરિા હિા 

ْْیه  الَطه ةً    وه هَوهاب   لَهه    كَُل    مهْحُشوْره  ا

20. અને અમે િેમના સામ્રાજ્યને મજબિૂ 

કરી દીધ ું હત ું અને િેમને દહકમિ આપી 
હિી અને તનણાગયક શક્તિ પણ આપી હિી. 

دْنها ده تهیْنَٰهُ  ُملْكهه   وهشه اَٰ  وهفهْصله  الِْحكْمهةه  وه
اِب   الِْخطه

21. અને શ ું િમને ઝઘડો કરવાવાળાની 
ખબર મળી ? જ્યારે િેઓ દદવાલ ક દીને 

મેહરાબ (ઓરડા)માું આવી ગયા. 

ىكه  وهههْل  تَٰ ه ْصِم    نهبهُؤا ا َوهُروا اِذْ   الْخه  تهسه
ابه    الِْمْحره
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22. જ્યારે િેઓ દાઊદ પાસે આવયા, િો 
િેઓ િેમનાથી ભયભીિ થયા, િેમણે કહ્ ું, 
ભયભીિ ન થાઓ, અમે ફદરયાદના બે 
પક્ષકારો છીએ, અમારા માુંથી એકે બીજા 

પર અતિરેક કયો છે, બસ ! િમે અમારી 
વચ્ચે ન્યાય પવૂગક ફેંસલો કરી દો અને 

અન્યાય ન કરશો અને અમને સત્ય માગગ 
બિાવી દો. 

لُْوا اِذْ  ْ  فهفهِزعه  دهاو ده  عهلَٰ  دهخه  َله   قهالُْوا ِمْٰنُ
ْف    ْصمَِٰن   تهخه   بهْعض   عهلَٰ  بهْعُضنها بهغَٰ  خه
َقِ  بهْينهنها فهاْحكُْم    وهاْهِدنها   ُتْشِطْط  وهَله  ِبالْحه

وهٓاءِ  اِلَٰ  اِط   سه ره  الَصِ

23. (સાુંભળો) ! આ મારો ભાઇ છે, િેની 
પાસે નવવાણ ું મેઢીઓ છે અને મારી પાસે 

એક જ મેઢી છે, પરુંત   િે મને કહી રહ્યો છે કે 

િારી આ એક પણ મને આપી દે અને વાિ-

ચીિમાું િેણે મને દબાવી દીિો છે. 

ا   اَِنه  ذه هِخْ  هَٰ ِله  وهتِْسُعْونه  تِْسع   لهه   ا ًة َوه  نهْعجه
ة   ة  َوهاِحده ا فهقهاله  نهْعجه ْكِفلِْنْيهه ه ِنْ  ا َزه   ِف  وهعه

اِب   الِْخطه

24. િેમણે કહ્ ું, િેન ું િારી પાસે એક મેંઢી 
માુંગવ ું, િારા પર ખરેખર અત્યાચાર કયો 
છે અને વિારે પડિા ભાગીદારો એક-બીજા 

પર અતિરેક કરે છે, ઈમાનવાળા અને 

સત્કાયો કરનારા તસવાય અને આવા લોકો 
ઘણા ઓછા છે અને દાઊદ સમજી ગયા કે 

(આ મ કદ્દમાું વડે) અમે િેમની કસોટી કરી 
છે, પછી િો પોિાના પાલનહારથી માફી 
માુંગવા લાગ્યા અને આજીજી કરિા પડી 
ગયા અને તવનમ્રિા દાખવી. 

لهمهكه  لهقهْد  قهاله  ِتكه  ِبُسؤهاِل  ظه اِجه     اِلَٰ  نهْعجه   نِعه
اَِنه  ا وه ِثْْیً ٓاءِ  َمِنه  كه  بهْعُضُهْم  لهیهْبِغْ  الُْخلهطه
ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  ض  بهعْ  عهلَٰ  مه ِملُوا اَٰ   وهعه

ِت  لِحَٰ ا وهقهِلْيل   الَصَٰ َنه   ُهْم    َمه هنَهمها دهاو دُ  وهظه   ا
بَهه   فهاْستهْغفهره  فهتهنََٰهُ  َره  ره ۩  وهخه هنهابه ِكًعا َوها ا  ره

25. બસ ! અમે પણ િેમનો િે (વાુંક) માફ 

કરી દીિો, ખરેખર િેઓ અમારી પાસે ઉચ્ચ 

દરજ્જાવાળા છે અને ખબૂ જ શે્રટઠ બદલો 
મેળવનારા છે. 

فهْرنها لِكه    لهه   فهغه اَِنه   ذَٰ نها لهه   وه   لهُزلْفَٰ  ِعْنده
اَٰب   وهُحْسنه   مه
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26. હ ેદાઊદ ! અમે િમને િરિી ઉપર 

નાયબ બનાવી દીિા, િમે લોકો વચ્ચે 
ન્યાયપવૂગક તનણગય કરો અને પોિાની 
મનેચ્છાઓન ું અન સરણ ન કરો, નદહિો આ 

વાિ િમને અલ્લાહના માગગથી ભટકાવી 
દેશે, તન:શુંક જે લોકો અલ્લાહના માગગથી 
ભટકી જાય છે, િેમના માટે સખિ અઝાબ 

છે, એટલા માટે કે િેઓ દહસાબના દદવસને 

ભ લી ગયા છે. 

دُ  او  نَها یَٰده لْنَٰكه  اِ عه لِْيفهةً  جه   اَْلهْرِض  ِف  خه
َقِ  النَهاِس  بهْيه  فهاْحكُْم   ِبِع تهتَه  وهَله  ِبالْحه
وَٰی ْن  فهُيِضلَهكه  الْهه ِبْيِل  عه ِ    سه   الَهِذیْنه  اَِنه   اّلَلَٰ
ْن  یهِضلَُْونه  ِبْيِل  عه ِ  سه اب   لهُهْم   اّلَلَٰ ٌۢ  عهذه ِدیْد    شه

اِبن  یهْومه  نهُسْوا ِبمها  الِْحسه

27. અને અમે આકાશ અને િરિી અને િે 

બને્ન વચ્ચેની વસ્ત ઓન ું સર્જન અમસ્િા જ 

નથી ક્ ું. આવ ું અન માન િો કાદફરોન ું છે, 

અને આવા કાદફરો માટે આગની ખરાબી છે. 

ا مه لهْقنها وه مهٓاءه  خه ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه  بهیْنهُهمها وه
لِكه   بهاِطًل    َنُ  ذَٰ یْل    كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  ظه   فهوه
َهِذیْنه   النَهاِر   ِمنه  كهفهُرْوا لَِل

28. શ ું અમે િે લોકોને, જેઓ ઈમાન લાવયા 
અને સત્કાયો કયાગ, િેમના જેવા કરી દઇશ ું, 
જેઓ િરિી ઉપર તવદ્રોહ કરિા રહ્યા 
અથવા ડરવાવાળાઓને ગ મરાહ લોકો 
જેવા કરી દઇશ ું ? 

هْم  ُل  ا ُنْوا الَهِذیْنه  نهْجعه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
هالْمُْفِسِدیْنه  هْم   اَْلهْرِض ؗ  ِف  ك ُل  ا   نهْجعه
اِر  الْمَُتهِقْيه  هالُْفَجه  ك

29. આ પતવત્ર દકિાબ છે, જેને અમે િમારી 
િરફ એટલા માટે ઉિારી છે કે લોકો િેની 
આયિો પર લચિંિન કરે અને બ દ્ધદ્ધશાળી 
લોકો િેના દ્વારા તશખામણ પ્રાપ્િ કરે. 

لْنَٰهُ  ِكتَٰب   هنْزه ك   اِلهْيكه  ا ه ا ُمَبَٰ بَهُرْو  یَِٰته   لَِيهَده  اَٰ
َكهره  لِیهتهذه  اَْلهلْبهاِب   اُولُوا وه

30. અને અમે દાઊદને સ લૈમાન આપ્યા, જે 

ખબૂ જ સારા બુંદા હિા અને (પોિાના 
પાલનહાર િરફ) ખબૂ જ ઝૂકવાવાળા હિા. 

وهههْبنها او ده  وه ْبُد    نِْعمه   ُسلهْيمَٰنه     لِده نَهه     الْعه  اِ
هَوهاب     ا
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31. જ્યારે િેમની પાસે સાુંજના સમયે શે્રટઠ 

પ્રજાતિના ઘોડા લાવવામાું આવયા, 
َِشَِ  عهلهْيهِ  ُعِرضه  اِذْ  ُت  ِبالْعه ِفنَٰ   الَصَٰ

 الِْجيهادُ  

32. િો કહવેા લાગ્યા કે, મેં મારા 
પાલનહારની યાદ સામે આ ઘોડાઓના 
પે્રમને પ્રાથતમકિા આપી, ત્યાું સ િી કે 

સયૂાગસ્િ થઇ ગયો, 

ْ   فهقهاله  هْحبهْبُت  اَِنِ ْْیِ  ُحَبه  ا ْن  الْخه ْ    ِذْكرِ  عه َبِ  ره
َتَٰ  ْت  حه اِبۥ  تهوهاره  ِبالِْحجه

33. (િેઓએ આદેશ આપ્યો કે ) િે 

(ઘોડાઓ) ને ફરીવાર મારી પાસે લાવો, 
પછી િેઓ િેમની તપિંડલીઓ અને ગળા પર 

હાથ ફેરવવા લાગ્યા, 

ه    ُردَُْوهها َ له ِفقه   عه ا فهطه ْسًحٌۢ ْوِق  مه   ِبالَسُ
 وهاَْلهْعنهاِق 

34. અને અમે સ લૈમાન ની કસોટી કરી અને 

િેમના તસિંહાસન પર એક શરીર નાુંખી દીધ ું, 
પછી િેઓ ઝૂકી ગયા . 

لهقهْد  هلْقهیْنها ُسلهْيمَٰنه  فهتهنَها وه ا ه   عهلَٰ  وه  ُكْرِسَيِ
ًدا سه هنهابه  ثَُمه  جه  ا

35. કહ્ ું કે હ ેમારા પાલનહાર ! મને માફ 

કરી દે અને મને એવ ું સામ્રાજ્ય આપ, જે 

મારા પછી કોઇન ું ન હોય, ત ું ખબૂ જ 

આપનાર છે. 

َبِ  قهاله  ْبهِغْ  ََله  ُملْكًا ِلْ   وهههْب  ِلْ  اْغِفرْ  ره  یهنٌۢ
د   ْ  َِلهحه نَهكه   بهْعِدْی    َمِنٌۢ هنْته  اِ  الْوههَهاُب   ا

36. બસ ! અમે હવાને િેમના વશમાું કરી 
દીિી, િે િેમના આદેશ પ્રમાણે, જ્યાું િેઓ 

ઇચ્છિા, ત્યાું નરમાશથી પહોંચી જિી હિી. 

ْرنها َخه یْحه  لههُ  فهسه ٓاءً  ِباهْمِره   تهْجِرْی  الَرِ  ُرخه
ْيُث  ابه   حه  اهصه

37. અને (શક્તિશાળી) ત્જન્નાિોને પણ 

(િેમના આતિન કરી દીિા), દરેક ઇમારિ 

બનાવનારા અને ડ બકી લગાવનારા હિા. 

ِطْيه  يَٰ َوهاص    بهنَهٓاء   كَُله  وهالَشه  وهغه
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38. અને બીજા ત્જન્નાિોને પણ, જે 

સાુંકળોમાું જકડાયેલા હિા. 
ِریْنه  خه اَٰ نِْيه  وه اِد   ِف  ُمقهَره  اَْلهْصفه

39. (અમને િેમને કહ્ ું) આ છે અમારી ભેટ, 

હવે ત ું ઉપકાર કર અથવા રોકી રાખ, કુંઈ 

પણ દહસાબ નથી. 

ا ٓاُؤنها هَٰذه طه هوْ  فهاْمُنْن  عه هْمِسْك  ا ْْیِ  ا   ِبغه
اب    ِحسه

40. િેમના માટે અમારી પાસે ઘણી જ 

તનકટિા છે અને ખબૂ જ શે્રટઠ ઠેકાણ ું છે. 

اَِنه  نها لهه   وه ن  وهُحْسنه  لهُزلْفَٰ  ِعْنده اَٰب   مه

41. અને અમારા બુંદા ઐ્બૂન ું (પણ) 

વણગન કરો, જ્યારે િેઓએ પોિાના 
પાલનહારને પોકાયાગ કે મને શેિાને રુંજ 

અને દ :ખ પહોંચાડ્ ું છે. 

ُكرْ  نها   وهاذْ ْبده هیَُْوبه    عه بَهه    نهادَٰی اِذْ   ا ْ  ره هَنِ  ا
ِنه  َسه ُن  مه ْيطَٰ اب    الَشه  ِبُنْصب  َوهعهذه

42. (અમે િેમને કહ્ ું) પોિાનો પગ (જમીન 

પર) માર, આ સ્નાન કરવા માટે અને પીવા 
માટે ઠુંડ  પાણી છે. 

ا  ِبِرْجِلكه    اُْرُكْض  ذه ٌۢ  هَٰ ل   بهاِرد   ُمْغتهسه
اب   ره  وهشه

43. અને અમે િેમને િેમન ું સુંપણૂગ ક ટ ુંબ 

આપ્્ ું, પરુંત   િેના જેટલા જ બીજા પણ, 

પોિાના િરફથી કૃપા િરીકે અને બ દ્ધદ્ધશાળી 
લોકોની તશખામણ માટે. 

وهههْبنها هْهلهه   لهه    وه ِمثْلهُهْم  ا ُهْم  وه ْحمهةً  َمهعه  َمِنَها ره
ی  اَْلهلْبهاِب  َِلُوِل  وهِذْكرَٰ

44. અને (અમે િેમને કહ્ ું) કે પોિાના 
હાથમાું સળીઓનો એક ઝૂડો લઇને મારી દો 
અને કસમ ન િોડો, સાચી વાિ િો એ છે કે 

અમે િેને ઘણો જ િીરજવાન જોયો, િે ખબૂ 

જ સદાચારી વયક્તિ હિો અને ખબૂ જ 

તવનમ્ર હિા. 

  تهْحنهْث    وهَله  بَِه   فهاْضِرْب  ِضْغثًا ِبيهِدكه  وهُخذْ 
نَها هُ  اِ ْدنَٰ اِبًرا    وهجه ْبُد    ْعمه نَِ   صه نَهه     الْعه هَوهاب   اِ ا
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45. અમારા બુંદા ઇબ્રાહીમ, ઇસ્હાક અને 

યાકૂબન ું પણ વણગન લોકો સામે કરો, જેઓ 

ખબૂ અમલ કરનાર અને બ દ્ધદ્ધશાળી હિા. 

ُكرْ  نها   وهاذْ ده ِهْيمه  ِعبَٰ قه  اِبْرَٰ یهْعُقْوبه  وهاِْسحَٰ   وه
اِر  اَْلهیِْدْی  اُوِل   وهاَْلهبْصه

46. અમે િેમને એક ખાસ વાિના કારણે 
તનકટિા આપી હિી, િે આલખરિની યાદ 

હિી. 

نَها   ْ  اِ ُ هْخلهْصٰنَٰ ة   ا الِصه ی ِبخه اِر   ِذْكره  الَده

47. આ બિા અમારી ખબૂ જ તનકટ અને 

શે્રટઠ લોકો હિા. 
نَهُهْم  اِ نها وه فهْيه  لهِمنه  ِعْنده  اَْلهْخيهاِر   الْمُْصطه

48. ઇસ્માઇલ, ય-સ-અ અને ઝલ ્દકફ્લન ું 
પણ વણગન કરી દો, આ બિા સદાચારી 
લોકો હિા. 

ُكرْ  عه   اِْسمَِٰعْيله  وهاذْ الْیهسه  وهكَُل    الِْكْفِل    وهذها وه
 اَْلهْخيهاِر   َمِنه 

49. આ િો િેમન ું વણગન છે અને ખરેખર 

ડરવાવાળા લોકો માટે ખબૂ જ સારી જગ્યા 
છે. 

ا اَِنه   ِذْكر     هَٰذه اَٰب    لهُحْسنه   لِلْمَُتهِقْيه  وه  مه

50. (એટલે) કે હુંમેશા બાકી રહવેાવાળી 
જન્નિો, જેના દ્વાર િેમના માટે ખ લ્લા હશે. 

نََِٰت  ةً  عهْدن   جه  اَْلهبْوهاُب   لَهُهُم  َمُفهَتهحه

51. જેમાું (િદકયા સાથે) ટેકો લગાવી બેઠા 
હશે અને દરેક પ્રકારના ફળો અને શરાબોની 
ઇચ્છા કરિા હશે. 

ْيه  ا ُمَتهِكـ ِ ا یهْدُعْونه  فِْيهه ة   فِْيهه ِكهه ة   ِبفها ِثْْیه كه
اب   ره  َوهشه

52. અને િેમની પાસે નીચી નજરોવાળી 
સરખીવયની હરૂો હશે. 

ُهْم  ُت  وهِعْنده ْرِف  قَِٰصرَٰ اب    الَطه تْره ه  ا

53. આ છે િે વચન, જે િમારી સાથે 

દહસાબના દદવસ માટે, કરવામાું આવત ું 
હત ું. 

ا ا هَٰذه اِب  لِيهْوِم  ُتْوعهُدْونه  مه  الِْحسه
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54. તન:શુંક આ અમારી રોજી છે, જે ક્યારેય 

સમાપ્િ નદહ થાય. 

ا اَِنه  ذه ا لهِرْزقُنها هَٰ  نَهفهاد  ۬   ِمْن  لهه   مه

55. આ િો (ડરવાવાળાઓન ું) બદલો થયો, 
હવે તવદ્રોહ કરનારા માટે અત્યુંિ ખરાબ 

ઠેકાણ ું છે. 

ا    ذه اَِنه   هَٰ ِغْيه  وه َره   لِلَطَٰ اَٰب    لهشه  مه

56. જહન્નમ છે, જેમાું િેઓ જશે, કેટલ ું 
ખરાબ પાથરણ ું છે ? 

نَهمه    هه ا     جه ادُ  فهِبْئسه   یهْصلهْونههه  الِْمهه

57. આ છે િેમન ું પદરણામ, હવે ! િે સ્વાદ 

ચાખ,ે ગરમ પાણીનો અને પરૂુંનો, 
ا    ذه ِمْيم   فهلْيهُذْوقُْوهُ   هَٰ اق    حه َسه  وهغه

58. િે તસવાય બીજા અલગ-અલગ 

પ્રકારનો અઝાબ 

رُ  خه اَٰ كْلِه    ِمْن  وه هْزوهاج    شه  ا

59. (જ ઓ) આ એક કોમ છે, જે િમારી સાથે 

(આગમાું) જશે, કોઇ સ્વાગિ િેમના માટે 

નથી, આ લોકો જ જહન્નમમાું જનારા છે, 

ا كُْم    َمُْقتهِحم   فهْوج   هَٰذه ٌۢا َله   َمهعه ًب ْرحه   ِبِهْم    مه
نَهُهْم  الُوا اِ  النَهاِر  صه

60. િેઓ કહશેે કે િમે જ છો , જેમના માટે 

કોઇ સ્વાગિ નથી, િમે લોકો જ આને 

પહલેાથી અમારી સામે લાવયા હિા, બસ ! 

રહવેા માટેની ખબૂ જ ખરાબ જગ્યા છે. 

هنُْتْم  بهْل  قهالُْوا ٌۢا َله  ا ًب ْرحه هنُْتْم   ِبكُْم    مه  ا
ْمُتمُْوهُ  ا    قهَده اُر  فهِبْئسه   لهنه  الْقهره

61. િેઓ કહશેે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! 

જેણે (ઇન્કારનો દરવાજ) અમારા માટે 

પહલેાથી જ કાઢયો હોય, િેના માટે 

જહન્નમની સજા બમણી કરી દે. 

بَهنها قهالُْوا ْن  ره مه  مه ا لهنها قهَده ذه ابًا فهِزدْهُ  هَٰ  عهذه
 النَهارِ  ِف  ِضْعًفا
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62. અને જહન્નમી લોકો કહશેે કે, શ ું વાિ છે 

કે િે લોકોને આપણે નથી જોઇ રહ્યા, જેમને 

આપણે ખરાબ લોકોમાું ગણિા હિા. 

قهالُْوا ا وه ی َله  لهنها مه اًَل  نهرَٰ ُهْم  ُكنَها ِرجه  نهُعَدُ
اِر   َمِنه   اَْلهْشره

63. શ ું આપણે જ િેમની મશ્કરી કરિા હિા 
અથવા આપણી નજર િેમના પરથી હઠી 
ગઇ છે ? 

ُهْم  ْذنَٰ تَهخه ه هْم  ِسْخِریًَا ا ْت  ا ُ  زهاغه  عهْٰنُ
اُر   اَْلهبْصه

64. આ વાિ સાચી છે કે જહન્નમી લોકો 
અંદરો-અંદર આવી રીિે ઝઘડિા હશે. 

لِكه  اَِنه  َق   ذَٰ اُصُم  لهحه هْهِل  تهخه  النَهاِرن  ا

65. (હ ેપયગુંબર) કહી દો ! કે, હ ું િો ફતિ 

ડરાવનાર છું, અલ્લાહ તસવાય િમારો કોઈ 

ઇલાહ નથી. 

نَهمها   قُْل  هنها اِ ۬   ا ا  ُمْنِذر    مه َٰه   ِمْن  وه ُ  اََِله  اِل  اّلَلَٰ
اُر   الْوهاِحُد  َهه  الْقه

66. જે આકાશો, િરિી અને જે કુંઈ િે 

બને્નની વચ્ચે છે, િે બિાનો પાલનહાર છે. 

િે જબરદસ્િ અને ખબૂ જ માફ કરવાવાળો 
છે. 

َبُ  وَِٰت  ره مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه ِزیْزُ  بهیْنهُهمها وه   الْعه
َفهاُر   الْغه

67. િમે િેમને કહી દો કે આ ખબૂ જ મોટી 
વાિ છે, 

ِظْيم    ُهوهنهبهؤ ا قُْل   عه

68. જેનાથી િમે બેદરકાર થઇ રહ્યા છો,  هنُْتْم ْنهُ  ا  ُمْعِرُضْونه  عه

69. મને િે ઉચ્ચ, પ્રતિષ્ટઠિ ફદરશ્િાઓની 
(વાિોન ું) કોઇ જ્ઞાન નથી, જ્યારે િેઓ 

િકરાર કરી રહ્યા હિા. 

ا هانه  مه ِ  عِلْم    ِمْن  ِله  ك   اِذْ  اَْلهْعلَٰ   ِبالْمهله
 یهْختهِصمُْونه 

70. મારી િરફ ફતિ િે જ વહી કરવામાું 
આવે છે કે, હ ું િો સ્પટટ રીિે ડરાવનાર છું. 

َه  یَُْوحَٰ   اِْن  هنَهمها   اََِله   اِله هنها ا ِبْي   نهِذیْر   ا  َمُ
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71. જ્યારે િમારા પાલનહારે ફદરશ્િાઓને 

કહ્ ું કે હ ું માટી વડે માનવીન ું સર્જન 

કરવાનો છું, 

بَُكه  قهاله  اِذْ  كهةِ  ره َٰٓى ِ ْ  لِلْمهل ٌۢ  اَِنِ الِق  ًرا خه  َمِْن   بهشه
 ِطْي  

72. િો જ્યારે હ ું િેને વયવક્સ્થિ કરી લઉં 

અને િેમાું પોિાની (પેદા કરેલી) રૂહ ફુંકી 
દઉં, િો િમે સૌ િેની સામે તસજદો કરજો, 

یُْته   فهاِذها َوه نهفهْخُت  سه ْوِحْ  ِمْن  فِْيهِ  وه   فهقهُعْوا َرُ
ِجِدیْنه  لهه    سَٰ

73. િેથી દરેક ફદરશ્િાઓએ તસજદો કયો,  ده جه كهةُ  فهسه َٰٓى ِ هْجمهُعْونه   كُلَُُهْم  الْمهل  ا

74. પરુંત   ઇબ્લલસે (ન કયો), િેણે ઘમુંડ ક્ ું 
અને િે કાદફરો માુંથી બની ગયો. 

ه   اِبِْلیْسه    اََِله   هانه  اِْستهْكَبه الْكَِٰفِریْنه  ِمنه  وهك
 

75. (અલ્લાહ િઆલાએ) કહ્ ું, હ ેઇબ્લલસ ! 

િને િેની સામે તસજદો કરવાથી કેવી 
વસ્ત એ રોક્યો ? જેન ું સર્જન મેં મારા હાથો 
વડે ક્ ું. શ ું ત ું અહુંકારી બની ગયો છે ? 

અથવા િો ઉચ્ચ દરજ્જા વાળાઓ માુંથી છે 

? 

ا یَٰ اِبِْلیُْس  قهاله  نهعهكه  مه هْن  مه   لِمها تهْسُجده  ا
لهْقُت  َیه    خه ْته   ِبيهده هْم  اهْستهْكَبه   ِمنه  ُكْنته  ا
الِْيه   الْعه

76. િેણે જવાબ આપ્યો કે હ ું આના કરિા 
શે્રટઠ છું, િે માર ું સર્જન આગ વડે ક્ ું અને 

આન ું માટી વડે, 

هنها قهاله  ْْی   ا ْنُه    خه لهْقتهِنْ   َمِ نَهار   ِمْن  خه
لهْقتهه    ِطْي   ِمْن  َوهخه

77. આદેશ આપ્યો કે ત ું અહીંયાથી જિો 
રહ,ે ત ું ધતૃ્કારેલો છે, 

ا فهاْخُرْج  قهاله  ِجْيم  ۬   فهاِنَهكه   ِمْنهه  ره

78. અને િારા પર કયામિના દદવસ સ િી 
મારી લઅનિ અને દફટકાર છે. 

اَِنه  یِْن  یهْوِم  اِلَٰ  لهْعنهِتْ   عهلهْيكه  وه  الَدِ
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79. કહવેા લાગ્યો કે મારા પાલનહાર ! મને 

લોકોના (બીજી વખિ) જીતવિ થવાના 
દદવસ સ િી મહિેલ આપ. 

َبِ  قهاله  ثُْونه  یهْوِم  اِلَٰ  فهاهنِْظْرِنْ   ره  یُْبعه

80. (અલ્લાહ િઆલાએ) કહ્ ું, સાર  િને 

મહિેલ આપવામાું આવે છે. 

ِریْنه   ِمنه  فهاِنَهكه  قهاله   الْمُْنظه

81. નક્કી કરેલ મ દ્દિના દદવસ સ િી,  َٰالْمهْعلُْوِم   الْوهقِْت  یهْوِم  اِل 

82. કહવેા લાગ્યો કે પછી િો િારી 
ઇજજિના સોગુંદ ! તન:શુંક હ ું િે સૌને 

ગ મરાહ કરીશ, 

تِكه  قهاله  ْ  فهِبِعَزه ُ یهَٰنه ُْغوِ هْجمهِعْيه   َله  ا

83. િારા િે બુંદાઓ તસવાય, જેમને િે 

તવતશટટ કરી લીિા. 
ُ  ِعبهادهكه  اََِله   الْمُْخلهِصْيه  ِمْٰنُ

84. કહ્ ું કે સત્ય િો આ છે, અને હ ું સાચ ું જ 

કહ ું છું, 
َقُ ؗ  قهاله  َقه   فهالْحه هقُْوُل   وهالْحه  ا

85. કે િને અને િાર ું અન સરણ કરનારા 
દરેક લોકોથી, હ ું જહન્નમને ભરી દઇશ 

هْملـه هَنه  نَهمه  َله هه ِممَهْن  ِمْنكه  جه ْ  تهِبعهكه  وه  ِمْٰنُ
هْجمهِعْيه   ا

86. િમે િેમનેકહી દો કે હ ું િમારી પાસે 

આના માટે કોઇ વળિર નથી માુંગિો અને 

ન િો હ ું બળજબરી કરવાવાળો છું. 

ا   قُْل  هْسـ هلُُكْم  مه ا   ِمْن  عهلهْيهِ  ا مه هنها اهْجر  َوه  ِمنه  ا
 الْمُتهكهلَِِفْيه 

87. આ ક રઆન િો સમગ્ર સષૃ્ટટના લોકો 
માટે સ્પટટ તશખામણ છે. 

لهِمْيه  ِذْكر   ُهوهاََِله  اِْن   لَِلْعَٰ

88. થોડાક જ સમય પછી િમને (પોિે જ) 

આ વાિ (નીસત્યિા) ખબર પડી જશે. 

لهتهْعلهمَُنه  ن  بهْعده  نهبهاهه   وه  ِحْي 
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અઝ્-ઝુમર  الزمر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. આ દકિાબ અલ્લાહ િઆલા, 
પ્રભ ત્વશાળી, દહકમિવાળા િરફથી 
ઉિારવામાું આવી છે. 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ  ِمنه  الِْكتَٰ ِزیْزِ  اّلَلَٰ ِكْيِم  الْعه  الْحه

2. (હ ેપયગુંબર) અમે આ દકિાબને િમારી 
િરફ સત્ય સાથે ઉિારી છે, બસ ! િમે 

અલ્લાહ િઆલાની જ બુંદગી કરો, િેના 
માટે જ દીનને તનખાલસ કરિા. 

نَها   لْنها   اِ هنْزه َقِ  الِْكتَٰبه  اِلهْيكه  ا ه  فهاْعُبدِ  ِبالْحه  اّلَلَٰ
یْنه   لَههُ  ُمْخِلًصا  الَدِ

3. યાદ રાખો ! અલ્લાહ માટે જ 

તનખાલસિાથી બુંદગી કરવી અને જે 

લોકોએ િેને છોડીને બીજાને કારસાજ 

બનાવી રાખ્યા છે, (િેઓ કહ ેછે) કે અમે િો 
િેમની બુંદગી ફતિ એટલા માટે કરી રહ્યા 
છે કે િેઓ અમને અલ્લાહથી નજીક કરી દે, 

આ લોકો જેના તવશે તવવાદ કરી રહ્યા છે, 

િેનો તનણગય અલ્લાહ કરશે, જ ઠ્ઠા અને 

કૃિઘ્ની લોકોને અલ્લાહ દહદાયિ નથી 
આપિો. 

ِ  اهَله  یُْن  ّلِلََٰ الُِص    الَدِ الَهِذیْنه   الْخه ُذْوا وه تَهخه  ا
هْولِيهٓاءه    دُْونِه    ِمْن  ا  ا  اََِله  نهْعُبُدُهْم  مه

بُْونها   ِ  اِله  لُِيقهَرِ ه  اَِنه   ُزلْفَٰ     اّلَلَٰ  یهْحكُُم  اّلَلَٰ
ْ بهيْ  ُ ا ِفْ  ٰنه ۬   فِْيهِ  ُهْم  مه ه  اَِنه   یهْختهِلُفْونه     َله  اّلَلَٰ

ْن  یهْهِدْی  ِذب   مه َفهار   ُهوهكَٰ  كه

4. જો અલ્લાહ િઆલાની ઇચ્છા સુંિાનની 
હોિ, િો પોિાના સર્જન માુંથી જેને ઇચ્છિો 
પસુંદ કરી લેિો, (પરુંત  ) િે િો પતવત્ર છે, િે 

જ અલ્લાહ છે, જે એક જ છે અને ખબૂ જ 

શક્તિશાળી છે. 

اده  لهوْ  هره ُ  ا هْن  اّلَلَٰ لهًدا یَهَتهِخذه  ا فَٰ  وه ْصطه  ِممَها ََله
ا یهْخلُُق  ٓاُء    مه نهه      یهشه ُ   ُسْبحَٰ  الْوهاِحُد  ُهوهاّلَلَٰ
اُر   الْقهَهه
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5. િેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન સત્ય 

સાથે ક્ ું, િે રાિને દદવસ પર િથા 
દદવસને રાિમાું લપેટી દે છે અને સયૂગ િથા 
ચુંદ્રને કામ પર લગાવી રાખ્યા છે, દરેક 

નક્કી કરેલ સમય સ િી ચાલી રહ્યા છે, 

તન:શુંક િે જ જબરદસ્િ અને માફ 

કરવાવાળો છે. 

لهقه  وَِٰت  خه مَٰ َقِ    وهاَْلهْرضه  الَسه  یُكهوَِرُ   ِبالْحه
ارِ  عهله  الَهْيله  یُكهوَِرُ  النَههه اره  وه  الَهْيِل  عهله  النَههه
ره  َخه مْسه  وهسه الْقهمهره    الَشه ل   یَهْجِرْی  كَُل    وه  َِلهجه
َمً    ِزیْزُ  اهَله   َمُسه َفهاُر  ُهوهالْعه  الْغه

6. િેણે િમારા સૌન ું સર્જન એક જ પ્રાણ વડે 

ક્ ું છે, પછી િેનાથી જ િેની પત્ની બનાવી 
અને િમારા માટે ઢોરો માુંથી (આઠ પ્રકારના 
જોડીઓ) ઉિારી, િે િમાર ું સર્જન િમારી 
માિાઓના ગભગમાું ત્રણ-ત્રણ અંિારાઓમાું 
એક બનાવટ પછી બીજી બનાવટે કરે છે, 

આ જ અલ્લાહ િમારો પાલનહાર છે, િેની 
જ બાદશાહિ છે, િેના તસવાય કોઇ ઇલાહ 

નથી. િો પણ િમે ક્યાું પથભ્રટટ થઇ રહ્યા 
છો? 

لهقهُكْم  ة   نَهْفس   َمِْن  خه له  ثَُمه  َوهاِحده عه ا جه  ِمْنهه
ا هه له  زهْوجه هنْزه ا اِم  َمِنه  لهُكْم  وه ِنيهةه  اَْلهنْعه همَٰ  ث
هْزوهاج     ِتكُْم  بُُطْوِن  ِفْ  یهْخلُُقُكْم   ا لًْقا اَُمههَٰ  خه
 ْ لْق   بهْعدِ  َمِنٌۢ َٰث      ُظلُمَٰت   ِفْ   خه هل لِكُُم   ث ُ  ذَٰ  اّلَلَٰ

بَُُكْم  َٰهه  َله    الْمُلُْك    لههُ  ره  فهاهَنَٰ   ُهوه   اََِله  اِل
فُْونه   ُتْصره

7. જો િમે ક ફ્ર કરશો, િો (યાદ રાખો કે), 

અલ્લાહ િઆલા િમારા (સૌથી) બેતનયાઝ 

છે અને િે પોિાના બુંદાઓના ક ફ્રથી રાજી 

નથી અને જો િમે આભાર વયકિ કરશો, િો 
િે િેને િમારા માટે પસુંદ કરશે અને કોઇ 

કોઇનો ભાર નથી ઉઠાવે, પછી સૌએ િમારા 
પાલનહાર િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે, િમને 

િે જણાવી દેશે જે કુંઈ િમે કરિા હિા, 
તન:શુંક િે હૃદયોની વાિોને પણ સારી રીિે 

જાણે છે. 

ه  فهاَِنه  تهْكُفُرْوا اِْن  ِنَ   اّلَلَٰ ْنُكْم  غه  یهْرضَٰ  وهَله   عه
اِْن   الُْكْفره    لِِعبهاِدهِ  هُ  تهْشكُُرْوا وه   لهُكْم    یهْرضه
ة   تهِزرُ  وهَله  ی    َوِْزره  وهاِزره بَُِكْم  اِلَٰ  ثَُمه   اُْخرَٰ  ره

ُئكُْم  َمهْرِجُعكُْم    تهْعمهلُْونه    ُكنُْتْم  ِبمها فهُينهَبِ
نَهه   ٌۢ  اِ اِت  عهِلْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ
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8. અને માનવીને જ્યારે કોઇ િકલીફ 

પહોંચે છે, િો િે તવનમ્રિાથી પોિાના 
પાલનહારને પોકારે છે, પછી જ્યારે અલ્લાહ 

િઆલા િેને પોિાની પાસેથી કૃપા આપી દે 

છે, િો િે (કૃપા મળ્યા) પહલેા જે દ આ 

કરિો હિો, િેને ભલૂી જાય છે અને અલ્લાહ 

િઆલાના ભાગીદાર ઠેરવવા લાગે છે, 

જેનાથી (બીજાને પણ) િેના માગગથી દૂર 

કરી દે, િેને કહી દો કે પોિાના ક ફ્રનો થોડો 
લાભ હજ  ઉઠાવી લે, (છેવટે) િે જહન્નમી 
લોકો માુંથી થવાનો છે. 

اِذها َسه  وه انه  مه بَهه   دهعها  ُضَر   اَْلِنْسه  اِلهْيهِ  ُمِنیًْبا ره
َوهلهه   اِذها ثَُمه  ا نهِسه  َمِْنهُ  نِْعمهةً  خه هانه  مه ا ك   یهْدُعْو 
له  قهْبُل  ِمْن  اِلهْيهِ  عه ِ   وهجه ادًا ّلِلََٰ هنْده  لَُِيِضَله  ا
ْن  ِبْيلِه     عه ۬   ِبكُْفِركه  تهمهَتهعْ  قُْل   سه نَهكه   قهِلْيًل     اِ
ِب  ِمْن   النَهاِر  اهْصحَٰ

9. શ ું (એવો વયક્તિ શે્રટઠ છે) અથવા િે, જે 

વયક્તિ રાતત્રનો સમય તસજદા અને દકયામ 

(નમાઝ)માું પસાર કરિો હોય, આલખરિથી 
ડરિો હોય અને પોિાના પાલનહારની 
કૃપાની આશા રાખિો હોય? િમેં િેમને 

પછૂો કે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની સરખા હોઇ શકે 

છે ? આ વાિોથી િે લોકો જ તશખામણ 

પ્રાપ્િ કરે છે, જેઓ બ દ્ધદ્ધશાળી છે. 

هَمهْن  نهٓاءه  ُهوهقهانِت   ا اِجًدا َوهقهٓاى ِمًا الَهْيِل  اَٰ  سه
رُ  ةه  یَهْحذه یهْرُجْوا اَْلَِٰخره ْحمهةه  وه بَِه     ره  ههْل  قُْل   ره
الَهِذیْنه  یهْعلهمُْونه  الَهِذیْنه  یهْستهوِی  َله  وه
نَهمها  یهْعلهمُْونه    َكهرُ  اِ  اَْلهلْبهاِبن  اُولُوا یهتهذه

10. િમે કહી દો કે, હ ેમારા ઈમાનવાળા 
બુંદાઓ ! પોિાના પાલનહારથી ડરિા રહો, 
જે લોકો આ દ તનયામાું સત્કાયો કરે છે 

િેમના માટે શે્રટઠ બદલો છે અને અલ્લાહ 

િઆલાની િરિી ઘણી જ તવશાળ છે, સબર 

કરનારાઓને િેમનો બદલો અગલણિ 

આપવામાું આવશે. 

ُنوا الَهِذیْنه  یَِٰعبهادِ  قُْل  مه تَهُقْوا اَٰ بَهُكْم    ا   ره
ُنْوا لِلَهِذیْنه  ِذهِ  ِفْ  اهْحسه نْيها هَٰ نهة     الَدُ سه   حه
هْرُض  ا ِ  وه ة     اّلَلَٰ نَهمها  وهاِسعه ْونه  یُوهَفه  اِ َِبُ  الَصَٰ
ُهْم  ْْیِ  اهْجره اب   ِبغه  ِحسه
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11. િમે કહી દો ! કે મને આદેશ આપવામાું 
આવયો છે કે હ ું અલ્લાહ િઆલાની એવી 
રીિે ઈબાદિ કર ું કે મારી બુંદગી ખાસ િેના 
માટે જ હોય. 

ْ   قُْل  هْن  اُِمْرُت  اَِنِ هْعُبده  ا ه  ا  لَههُ  ُمْخِلًصا اّلَلَٰ
یْنه    الَدِ

12. અને મને આદેશ આપવામાું આવયો છે 

કે, હ ું બિાું કરિા પહલેા આજ્ઞાકારી બની 
જાઉં. 

اُِمْرُت  ُكْونه  َِلهْن  وه ه هَوهله  ا  الْمُْسلِِمْيه   ا

13. િમે કહી દો ! કે જો હ ું મારા 
પાલનહારની અવજ્ઞા કર ું, િો હ ું મોટા 
દદવસના અઝાબથી ડર ું છું. 

ْ   قُْل  اُف  اَِنِ ْيُت  اِْن  اهخه صه ْ  عه َبِ ابه  ره  یهْوم   عهذه
ِظْيم    عه

14. કહી દો ! કે હ ું તનખાલસિાથી પોિાના 
પાલનહારની જ બુંદગી કર ું છું. 

ه  قُِل  هْعُبُد  اّلَلَٰ  ِدیِْنْ   لَهه   ُمْخِلًصا ا

15. િમે િેના તસવાય જેની બુંદગી કરવા 
ઇચ્છો, કરિા રહો, કહી દો ! કે સાચે જ 

મ તસાન ઉઠાવનારા િે લોકો છે, જેમણે 
કયામિનાું દદવસે પોિાને અને પોિાના 
ઘરવાળાઓને ન કસાનમાું નાુંખી દીિા, યાદ 

રાખો કે ખ લ્લ ું ન કસાન, આ જ છે. 

ا فهاْعُبُدْوا   اَِنه  قُْل   دُْونِه     َمِْن  ِشْئُتْم  مه
ِسِریْنه  ا الَهِذیْنه  الْخَٰ ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه  ا
 ْ هْهِلهْْیِ ا مهِة    یهْومه  وه لِكه  اهَله   الِْقيَٰ   ذَٰ

اُن   الْمُِبْيُ  ُهوهالُْخْسره

16. આવા લોકો માટે િેમના ઉપર પણ 

આગના વાદળો હશે અને નીચે પણ, આ જ 

િે વસ્ત  છે, જેનાથી અલ્લાહ િઆલા 
બુંદાઓને ડરાવી રહ્યો છે. હ ેમારા બુંદાઓ ! 

બસ ! િમે મારાથી ડરિા રહો. 

ِمْن  النَهارِ  َمِنه  ُظلهل   فهْوقِِهْم  َمِْن  لهُهْم    وه
 ْ لِكه   ُظلهل     تهْحهَِتِ َوُِف  ذَٰ ُ  یُخه  ِعبهادهه     ِبه   اّلَلَٰ
 فهاتَهُقْوِن  یَِٰعبهادِ 
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17. અને જે લોકો િાગિૂની બુંદગીથી 
બચીને રહ્યા અને અલ્લાહ િઆલા િરફ 

ધ્યાન િરિા રહ્યા, િેઓ ખ શખબરના 
હકદાર છે, મારા બુંદાઓને ખ શખબર 

સુંભળાવી દો. 

الَهِذیْنه  اُغْوته  اْجتهنهُبوا وه هْن  الَطه  یَهْعُبُدْوهها ا
ا هنهابُْو  ا ِ  اِله  وه ی    لهُهُم  اّلَلَٰ رْ   الُْبْشرَٰ  فهبهَشِ
 ِعبهاِد  

18. જે વાિને કાન લગાવી સાુંભળે છે, પછી 
જે શે્રટઠ વાિ હોય, િેન ું અન સરણ કરે છે, 

આ જ િે લોકો છે, જેમને અલ્લાહ 

િઆલાએ દહદાયિ આપી અને આ જ લોકો 
બ દ્ધદ્ધશાળી પણ છે. 

  فهيهتَهِبُعْونه  الْقهْوله  یهْستهِمُعْونه  الَهِذیْنه 
نهه     َٰٓى ِكه   اهْحسه ىُهُم  الَهِذیْنه  اُول ُ  ههدَٰ  اّلَلَٰ
َٰٓى ِكه  اُول  اَْلهلْبهاِب   اُولُوا ُهْم  وه

19. જે વયક્તિ માટે અઝાબનો તનણગય થઇ 

ગયો હોય િો (હ ેનબી) શ ું િમે િેને 

જહન્નમથી બચાવી શકો છો ? 

هفهمهْن  َقه  ا هلِمهةُ  عهلهْيهِ  حه اِب    ك ذه هفه   الْعه  اهنْته ا
ْن  ُتْنِقذُ   النَهاِر   ِف  مه

20. હાું ! િે લોકો જેઓ પોિાના 
પાલનહારથી ડરિા રહ્યા, િેમના માટે ઉચ્ચ 

સ્થાનો છે, જેના ઉપર પણ ઉચ્ચ સ્થાનો 
બનેલા છે અને િેની નીચે નહરેો વહી રહી 
છે, આ અલ્લાહન ું વચન છે અને િે ક્યારેય 

ચનભુંગ નથી કરિો. 

َِٰكِن  تَهقهوْ  الَهِذیْنه  ل بَهُهْم  اا ف   لهُهْم  ره   َمِْن  ُغره
ا ف   فهْوقِهه ْبِنَيهة     ُغره ا ِمْن  تهْجِرْی   َمه  تهْحِتهه
  ۬ ُر   ِ    وهعْده   اَْلهنْهَٰ ُ  یُْخِلُف  َله   اّلَلَٰ اده  اّلَلَٰ الِْمْيعه
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21. શ ું િમે જોિા નથીકે અલ્લાહ િઆલા 
આકાશ માુંથી પાણી ઉિારે છે અને િેને 

ભગૂભગ સ િી પહોંચાડે છે, ત્યાર પછી િેના 
વડે અલગ-અલગ પ્રકારની ઊપજો 
ઊપજાવે છે, પછી િે સકૂી પડી જાય છે અને 

િમે િેને પીળા કલરની જ ઓ છો, પછી િેને 

ચરેૂ-ચરૂા કરી દે છે, આમાું બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો 
માટે ઘણી તશખામણો છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا له  اّلَلَٰ هنْزه مهٓاءِ  ِمنه  ا  مهٓاءً  الَسه
لهكهه    ِبه   یُْخِرُج  ثَُمه  اَْلهْرِض  ِف  ْيعه یهنهابِ  فهسه
نُه   َمُْختهِلًفا زهْرعًا هلْوها ىهُ  یهِهْيُج  ثَُمه  ا َٰ   فهَته

ا لُه   ثَُمه  ُمْصفهَرً اًما    یهْجعه لِكه  ِفْ  اَِنه   ُحطه   ذَٰ
ی  اَْلهلْبهاِبن  َِلُوِل  لهِذْكرَٰ

22. શ ું િે વયક્તિ, જેન ું હૃદય અલ્લાહ 

િઆલાએ ઇસ્લામ માટે ખોલી દીધ ું હોય 

અને િે પોિાના પાલનહાર િરફથી એક 

પ્રકાશમાું હોય (શ ું િે વયક્તિ જેવો હોઈ શકે 

છે, જે કઈ તશખામણ પ્રાપ્િ નથી કરિો?) 

અને િે લોકો માટે બરબાદી છે, જેમના 
હૃદય અલ્લાહની યાદથી સખિ થઇ ગયા 
છે, આ લોકો ખ લ્લી ગ મરાહીમા છે. 

هفهمهْن  حه  ا ره ُ  شه ه   اّلَلَٰ ْدره ِم لِْلِ  صه   فهُهوهعهلَٰ  ْسله
بَِه     َمِْن  نُوْر   یْل    َره   َمِْن  قُلُْوبُُهْم  لَِلْقَِٰسيهةِ  فهوه
ِ    ِذْكرِ  َٰٓى ِكه   اّلَلَٰ َٰل    ِفْ  اُول ل  َمُِبْي   ضه
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23. અલ્લાહ િઆલાએ ઉત્તમ વાિ ઉિારી 
છે, જે એવી દકિાબ છે જેના તવર્યો 
એકબીજા સાથે મળિા હોય છે અને 

વારુંવાર પઢવામાું આવિા હોય છે, જેનાથી 
િે લોકોના ર ુંવાટા ઊભા થઇ જાય છે, જેઓ 

પોિાના પાલનહારથી ડરે છે, છેવટે િેમના 
શરીર અને હૃદય અલ્લાહની યાદથી નરમ 

પડી જાય છે, આ છે અલ્લાહ િઆલાની 
દહદાયિ છે, જેના દ્વારા જેને ઇચ્છે, દહદાયિ 

આપે છે અને જેને અલ્લાહ િઆલા જ 

ગ મરાહ કરી દે, િેને કોઈ દહદાયિ પર 

લાવી શકત ું નથી. 

 ُ هّلَلَٰ له  ا نه  نهَزه ِدیِْث  اهْحسه اِبًها ِكتًَٰبا الْحه  َمُتهشه
  ۬ ِعرَُ   َمهثهاِنه   ْونه  الَهِذیْنه  ُجلُْودُ  ِمْنهُ  تهْقشه   یهْخشه
بَهُهْم      اِلَٰ  وهقُلُْوبُُهْم  ُجلُْودُُهْم  تهِلْيُ  ثَُمه   ره
ِ    ِذْكرِ  لِكه   اّلَلَٰ ی ذَٰ ِ  ُهده ْن  ِبه   یهْهِدْی  اّلَلَٰ   مه
ٓاُء    مهْن   یَهشه ُ  یَُْضِلِل  وه  ههاد   ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ

24. જે વયક્તિ કયામિના દદવસે ખરાબ 

અઝાબથી બચવા પોિાના ચહરેાને આડ 

બનાવશે, (િેની લાચારીની કલ્પના થઇ 

શકે છે? ) અને જાલલમ લોકોને કહવેામાું 
આવશે કે પોિે કરેલા (કાયોની સજા) ચાખો. 

هفهمهْن  اِب  ُسْوٓءه  ِبوهْجِهه   َتهِقْ یَه  ا ذه   یهْومه  الْعه
مهِة    لِِمْيه  وهقِْيله   الِْقيَٰ ا ذُْوقُْوا   لِلَظَٰ  ُكنُْتْم  مه

 تهْكِسُبْونه 

25. િેમના કરિા પહલેાના લોકોએ પણ 

(પયગુંબરોને) જ ઠલાવયા, િો િેમના પર 

ત્યાુંથી અઝાબ આવી પહોંચ્યો, જેના તવશે 

િેઓ અન માન પણ નથી કરી શકિા. 

به كه  هُىُ  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  َذه اُب  فهاهتَٰ ذه  الْعه
ْيُث  ِمْن   یهْشُعُرْونه  َله  حه

26. અને અલ્લાહ િઆલાએ િે લોકોને 

દ તનયાના જીવનમાું અપમાનનો સ્વાદ 

ચખાડયો અને હજ  આલખરિનો અઝાબ િો 
સખિ છે, કદાચ આ લોકો સમજિા હોિ. 

ُ  فهاهذهاقهُهُم  وةِ  ِف  الِْخْزیه  اّلَلَٰ يَٰ ا    الْحه نْيه   الَدُ
اُب  ذه لهعه ةِ  وه ُ    اَْلَِٰخره ْكَبه هانُْوا لهوْ   اه  یهْعلهمُْونه  ك
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27. અને તન:શુંક અમે આ ક રઆનમાું લોકો 
માટે દરેક પ્રકારના ઉદાહરણ આપી દીિા, 
જેથી લોકો તશખામણ પ્રાપ્િ કરી લે. 

لهقهْد  بْنها وه ره ا ِفْ  لِلنَهاِس  ضه ذه ِن  هَٰ   ِمْن  الُْقْراَٰ
ثهل   كَُلِ  لَهُهْم  مه َكهُرْونه   لَهعه  یهتهذه

28. ક રઆન અરબી ભાર્ામાું છે, જેમાું કોઇ 

ખામી નથી, જેથી લોકો (અલ્લાહની અવજ્ઞા 
કરવાથી) બચી જાય. 

نًا ِبَيًا قُْراَٰ ره ْْیه  عه لَهُهْم  ِعوهج   ِذْی  غه یهَتهُقْونه   لَهعه
 

29. અલ્લાહ િઆલા એક ઉદાહરણ વણગવી 
રહ્યો છે, િે (દાસ) વયક્તિ, જેના માલલક 

થવામાું પરસ્પર ઘણા લોકો ભાગીદાર છે, 

િથા બીજો િે વયક્તિ, જે ફતિ એક જ 

વયક્તિની માલલકી હઠેળ છે, શ ું આ બને્ન 

સરખા હોઇ શકે છે, અલ્લાહ િઆલા માટે જ 

દરેક પ્રકારની પ્રશુંસા છે, (આ ઉદાહરણથી 
વાિ સ્વાપટિટ થઇ ગઈ) િેમાુંથી ઘણા 
લોકો સમજિા નથી. 

به  ره ُ  ضه ثهًل  اّلَلَٰ هٓاءُ  فِْيهِ  َرهُجًل  مه ك  ُشره
ِكُسْونه  ُجًل  ُمتهشَٰ لهمًا وهره ُجل     سه   ههْل   لَِره
یَِٰن  ثهًل    یهْستهوِ مُْد   مه هلْحه ِ    ا ْكثهُرُهْم  بهْل   ّلِلََٰ ه  ا

 یهْعلهمُْونه  َله 

30. (હ ેપયગુંબર) ખરેખર િમને પણ મતૃ્્  
આવશે અને આ સૌ લોકો પણ મતૃ્્  પામશે. 

نَهكه  نَهُهْم  اِ ت  َوهاِ َيِ ؗ  مه یَُِتْونه  َمه

31. પછી િમે સૌ કયામિના દદવસે 

પોિાના પાલનહારની સામે ઝઘડો કરશો. 
نَهُكْم  ثَُمه  مهةِ  یهْومه  اِ بَُِكْم  ِعْنده  الِْقيَٰ   ره

ن   تهْختهِصمُْونه

32. િેના કરિાું વિારે જાલલમ કોણ હોઇ 

શકે છે, જે અલ્લાહ માટે જ ઠ્ઠું બોલે ? અને 

સાચો દીન જ્યારે િેની પાસે આવયો િો િેને 

જ ઠો ઠેરવે છે, શ ું આવા કાફીરો માટે જહન્નમ 

ઠેકાણ ું નથી ? 

هْظلهُم  فهمهْن  به  ِممَهْن  ا ِ  عهله  كهذه به  اّلَلَٰ َذه  وهكه
ْدِق  ه     اِذْ  ِبالَصِ ٓاءه هلهیْسه   جه نَهمه  ِفْ  ا هه  مهثًْوی جه
 لَِلْكَِٰفِریْنه 
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33. અને જે સાચો દીન લાવે અને જેણે િેને 

માની લીિો, આવા જ લોકો ડરવાવાળા છે. 

الَهِذْی  ٓاءه  وه ْدِق  جه قه  ِبالَصِ َده َٰٓى ِكه  ِبه    وهصه  اُول
 الْمَُتهُقْونه  ُهُم 

34. િેમના માટે િેમના પાલનહાર પાસે િે 

(દરેક) વસ્ત ઓ છે, જેની ઇચ્છા િે લોકો 
કરશે, સદાચારી લોકોનો આ જ બદલો છે. 

ا لهُهْم  ٓاُءْونه  َمه بَِِهْم    ِعْنده  یهشه لِكه   ره ُؤا ذَٰ ٓ زَٰ  جه
 الْمُْحِسِنْيه ۬  

35. જેથી અલ્લાહ િઆલા િેમનાથી, 
િેમના ખરાબ કૃત્યોને દૂર કરી દે , જે િેમણે 
કરી હિી અને જે સત્કાયો િે લોકોએ કયાગ 
છે, િેનો શે્રટઠ બદલો આપે. 

ره  ُ  لُِيكهَفِ ْ  اّلَلَٰ ه  عهْٰنُ هْسوها   ِملُْواعه  الَهِذْی  ا
یهْجِزیهُهْم  ُهْم  وه ِن  اهْجره هانُْوا الَهِذْی  ِباهْحسه  ك
 یهْعمهلُْونه 

36. શ ું અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓ 

માટે પરૂિો નથી ? અને આ લોકો િમને 

અલ્લાહ તસવાય બીજા બિાથી ડરાવી રહ્યા 
છે અને જેને અલ્લાહ ગ મરાહ કરી દે, િેને 

કોઈ દહદાયિ આપનાર નથી. 

هلهیْسه  ُ  ا ه     ِبكهاف   اّلَلَٰ ْبده َوِفُْونهكه   عه یُخه  وه
مهْن   دُْونِه     ِمْن  ِبالَهِذیْنه  ُ  یَُْضِلِل  وه  لهه   فهمها اّلَلَٰ
 ههاد    ِمْن 

37. અને જેને અલ્િેલાહ દહદાયિ આપી દે, 

િેને કોઇ ગ મરાહ કરી શકિો નથી, શ ું 
અલ્લાહ િઆલા તવજયી અને બદલો 
લેનાર નથી ? 

ْن  مه ُ  یَهْهدِ  وه هلهیْسه   َمُِضَل     ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ ُ  ا   اّلَلَٰ
ِزیْز   نِْتقهام    ِذی ِبعه  ا
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38. જો િમે િેમને પછૂશો કે આકાશો અને 

િરિીન ું સર્જન કોણે ક્ ું ? િો તન:શુંક િેઓ 

આ જવાબ આપશે કે “અલ્લાહ”એ. િમે 

િેમને કહી દો કે જરા જણાવો, જે લોકોને 

િમે અલ્લાહને છોડીને પોકારો છો, જો 
અલ્લાહ િઆલા મને ન કસાન પહોંચાડવા 
માુંગે, િો શ ું િમારા ઇલાહ મારા ન કસાનને 

હઠાવી શકે છે ? અથવા અલ્લાહ િઆલા 
મારા પર કૃપા કરવા ઈચ્છે, િો શ ું િમારા 
ઇલાહ િેની કૃપાને રોકી શકે છે ? િમે 

િેમને કહી દો કે અલ્લાહ મારા માટે પરૂિો 
છે, ભરોસો કરનારા િેના પર જ ભરોસો કરે 

છે. 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا لهقه  َمهْن  سه وَِٰت  خه مَٰ   الَسه
ُ    لهيهُقْولَُنه  وهاَْلهْرضه  ءهیُْتْم  قُْل   اّلَلَٰ هفهره ا  ا  َمه
ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  ادهِنه  اِْن  اّلَلَٰ هره ُ  ا  ِبُضَر   اّلَلَٰ
ُت  ُهَنه  ههْل  ِشفَٰ ه     كَٰ هوْ  ُضَرِ ادهِنْ  ا هره ْحمهة   ا  ههْل  ِبره
ُت  ُهَنه  ْحمهِته     ُممِْسكَٰ ْسِبه  قُْل   ره ُ    حه   اّلَلَٰ
َهُل  عهلهْيهِ   الْمُتهوهكَِلُْونه  یهتهوهك

39. િમે િેમને કહી દો કે, હ ેમારી કોમના 
લોકો ! િમે પોિાના િરીકા પર કમો કરિા 
રહો, હ ું પણ મારા િરીકા પર કમગ કરિો રહ ું, 
નજીકમાું જ િમે જાણી જશો. 

كهانهِتكُْم  عهلَٰ  اْعمهلُْوا یَٰقهْوِم  قُْل  ْ  مه   عهاِمل     اَِنِ
ْوفه   تهْعلهمُْونه   فهسه

40. કે કોના માટે અપમાનજનક અઝાબ 

આવશે અને કોના માટે હુંમેશાની માર હશે 

અને કોના માટે હુંમેશાની સજા હશે. 

ْن  اب   یَهاْتِْيهِ  مه یهِحَلُ  یَُْخِزیْهِ  عهذه   عهلهْيهِ  وه
اب    َمُِقْيم   عهذه

41. (હ ેપયગુંબર) અમે િમારા ઉપર આ 

દકિાબ લોકો માટે સત્ય સાથે ઉિારી છે, 

બસ ! જે વયક્તિ સત્ય માગગ પર આવી જાય, 

િે પોિે ફાયદો ઉઠાવશે અને જે ગ મરાહ 

થઇ જશે, િો િેની ગ મરાહીની (સજા) િેના 
પર જ છે. િમે િેમના જવાબદાર નથી. 

نَها   لْنها اِ هنْزه َقِ   ِبا لِلنَهاِس  الِْكتَٰبه  عهلهْيكه  ا   لْحه
ی فهمهِن  ْن   فهِلنهْفِسه     اْهتهدَٰ مه َله  وه َهمها ضه  فهاِن
ا    یهِضَلُ  ا    عهلهْيهه مه هنْته  وه ْ  ا ن  عهلههْْیِ  ِبوهِكْيل 
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42. અલ્લાહ જ છે, જે મતૃ્્ ના સમયે રૂહોને 

લઇ લે છે અને જેમન ું મતૃ્્  નથી થ્ ું 
િેમની રૂહ િેમની તનિંદ્રાના સમયે કાઢી લે 
છે, પછી જેના માટે મતૃ્્ નો તનણગય થઇ ગયો 
હોય િેની રૂહ િો રોકી લે છે અને બીજી 

(રૂહો)ને એક નક્કી કરેલ સમય સ િી છોડી દે 

છે, લચિંિન કરનારાઓ માટે આમાું ખરેખર 

ઘણી તશખામણો છે. 

 ُ هّلَلَٰ ا ِحْيه  اَْلهنُْفسه  یهتهوهَفه  ا ْوتِهه الَهِتْ  مه  لهْم  وه
ا    ِفْ  تهمُْت  نهاِمهه ا قهضَٰ  لَهِتْ ا فهُيمِْسُك   مه   عهلهْيهه
یُْرِسُل  الْمهْوته  ی وه ل   اِلَٰ   اَْلُْخرَٰ  َمً    اهجه   َمُسه
لِكه  ِفْ  اَِنه  َٰیَٰت   ذَٰ  یَهتهفهَكهُرْونه   لَِقهْوم    َله

43. શ ું િે લોકોએ અલ્લાહ િઆલા તસવાય 

(બીજાને) ભલામણ માટે નક્કી કયાગ છે ? 

િમે િેમને કહી દો કે િેમના અતિકારમાું 
કુંઈ હોય કે ન હોય, અને િેઓ સમજિા 
પણ ન હોય. (િો કેવી રીિે ભલામણ કરી 
શકશે?) 

هِم  ُذْوا ا تَهخه ِ  دُْوِن  ِمْن  ا ٓاءه    اّلَلَٰ لهوْ  قُْل   ُشفهعه هوه   ا
هانُْوا ْيـ ًا َوهَله  یهمِْلُكْونه  َله  ك  یهْعِقلُْونه  شه

44. િમે િેમને કહી દો કે ભલામણ અલ્લાહ 

માટે જ છે, આકાશો અને િરિીમાું િેની જ 

બાદશાહિ છે, િમે સૌ િેની જ િરફ પાછા 
ફેરવવામાું આવશો. 

ِ  قُْل  ََٰ ةُ  ّلَلِ فهاعه ِمْيًعا    الَشه وَِٰت  ُملُْك  لهه    جه مَٰ  الَسه
ُعْونه  اِلهْيهِ  ثَُمه   وهاَْلهْرِض     ُتْرجه

45. જ્યારે ફતિ અલ્લાહન ું નામ લેવામાું 
આવે, િો જે લોકો આલખરિ પર ઇમાન 

નથી રાખિા િેમના હૃદય નફરિ કરવા 
લાગ ેછે, અને જ્યારે અલ્લાહ તસવાય 

(બીજાના) નામ લેવામાું આવે િો િેમના 
હૃદય ખ શ થઇ જાય છે. 

اِذها ِكره  وه ُ  ذُ هُ   اّلَلَٰ   الَهِذیْنه  قُلُْوُب  اْشمهاهَزهْت  وهْحده
ةِ    یُْؤِمُنْونه  َله  اِذها  ِباَْلَِٰخره ِكره  وه   ِمْن  الَهِذیْنه  ذُ

 تهْبِشُرْونه یهْس  ُهْم  اِذها دُْونِه   
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46. િમે િેમને કહી દો કે, હ ેઅલ્લાહ ! 

આકાશો અને િરિીન ું સર્જન કરનાર, છૂપ ું-
જાહરેને જાણનાર, ત ું જ પોિાના બુંદાઓ 

વચ્ચે િે વાિોનો તનણગય કરીશ, જેમાું િેઓ 

િકરાર કરી રહ્યા હિા. 

وَِٰت  فهاِطره  اللََُٰهَمه  قُِل  مَٰ  عَِٰلمه  وهاَْلهْرِض  الَسه
ْيِب  ادهةِ وهالَشه  الْغه هنْته  هه  ِعبهاِدكه  بهْيه  تهْحكُُم  ا

ا ِفْ  هانُْوا مه  یهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  ك

47. જો જાલલમ લોકોને િરિીન ું પરૂ ું િન 

મળી જાય અને િેના જેટલ ું જ બીજ ું િન 

હોય, િો િેઓ કયામિના દદવસે ખરાબ 

અઝાબથી બચવા માટે દફદયો આપવા માટે 

િૈયાર થઇ જશે, િે દદવસે અલ્લાહ િરફથી 
િેમના માટે એવો અઝાબ જાહરે થશે, જેન ું 
િેઓ અન માન પણ નથી કરી શકિા. 

لهوْ  هَنه  وه لهمُْوا لِلَهِذیْنه   ا ا ظه ِمْيًعا  اَْلهْرِض  ِف  مه جه
ِمثْلهه   ه   َوه عه ْوا مه فْتهده اِب  ُسْوٓءِ  ِمْن  ِبه   َله  الْعهذه
مهِة    یهْومه  ا  الِْقيَٰ بهده ِ  َمِنه  لهُهْم   وه ا اّلَلَٰ   لهْم  مه

 یهْحتهِسُبْونه  یهُكْونُْوا

48. જે કુંઈ િે લોકોએ ક્ ું હત ું, િેની બરૂાઈ 

િેમના ઉપર આવી જશે અને જે 

(અઝાબ)ની મશ્કરી િે લોકો કરિા હિા, િે 

િેમને ઘેરાવમાું લઇ લેશે. 

ا بهده اَُٰت  لهُهْم  وه َيِ ا سه ُبْوا مه اقه  كهسه ا ِبِهْم  وهحه  َمه
هانُْوا  یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك

49. માનવીને જ્યારે કોઇ િકલીફ પહોંચે 
છે, િો અમને પોકારવા લાગ ેછે, પછી 
જ્યારે અમે િેના પર કોઇ કૃપા કરીએ, િો 
કહવેા લાગ ેછે કે આ િો મને ફતિ મારા 
જ્ઞાનના બદલામાું આપવામાું આવ્ ું છે, 

(વાિ એવી નથી) જો કે આ કસોટી છે, પરુંત   
ઘણા લોકો અજ્ઞાન છે. 

َسه  فهاِذها ا مه   اِذها ثَُمه   دهعهانها ؗ  ُضَر   نه اَْلِنْسه
هُ  َوهلْنَٰ نَهمها   قهاله   َمِنَها    نِْعمهةً  خه  عهلَٰ  اُْوتِیُْته   اِ
َِٰكَنه  ِِهه  بهْل   عِلْم     ل ُهْم  فِتْنهة  َوه ْكثهره ه  َله  ا

 یهْعلهمُْونه 

50. િેમના પહલેાના લોકો પણ આ જ વાિ 

કહી ચકૂ્યા છે, બસ ! િેમની ્ ક્તિ િેમને 

કુંઈ કામ ન આવી. 

ا قهْد  ا   قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  قهالههه هْغنَٰ  فهمه  ا
 ْ ا عهْٰنُ هانُْوا َمه  یهْكِسُبْونه  ك
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51. પોિાની કમાણીન ું ખરાબ પદરણામ 

િેમને મળીને રહ્ ું, અને િે લોકો માુંથી 
જેઓ જ લમ કરી રહ્યા છે, િે લોકો પણ 

પોિાના કાયોન ું ખરાબ પદરણામ મેળવી 
લેશે, આ લોકો (અમને) હરાવી નથી શકિા. 

ابهُهْم  اَُٰت  فهاهصه َيِ ا سه ُبْوا    مه الَهِذیْنه   كهسه لهمُْوا  وه  ظه
ءِ  ِمْن  ْ  هَٰ ُؤاَله ُيِصْيُُبُ اَُٰت  سه َيِ ا سه ُبْوا    مه  كهسه
ا مه  ِبمُْعِجِزیْنه  ُهْم  وه

52. શ ું િેમને ખબર નથી કે અલ્લાહ 

િઆલા જેના માટે ઇચ્છે, િેની રોજી પ ટકળ 

કરી દે છે અને જેના માટે ઈચ્છે િેની રોજી 

િુંગ કરી દે છે. ઈમાન લાવવાવાળાઓ માટે 

આમાું તનશાનીઓ છે. 

لهْم  هوه ا ا هَنه  یهْعلهمُْو  ه  ا   لِمهْن   الَرِْزقه  یهْبُسُط  اّلَلَٰ
ٓاءُ  یهْقِدُر    یَهشه لِكه  ِفْ  اَِنه   وه َٰیَٰت   ذَٰ   لَِقهْوم   َله

ن   یَُْؤِمُنْونه

53. િમે લોકોને કહી દો, કે હ ેમારા બુંદાઓ 

! જે લોકોએ પોિાના પર અતિરેક કયો છે, 

િમે અલ્લાહની કૃપાથી તનરાશ ન થઇ 

જાઓ, ખરેખર અલ્લાહ િઆલા દરેક 

ગ નાહ માફ કરી દે છે, કારણકે િે ખબૂ જ 

માફ કરવાવાળો, દયાળુ છે. 

فُْوا الَهِذیْنه  یَِٰعبهاِدیه  قُْل  لَٰ   اهْسره هنُْفِسِهْم  عه  ا
ِ    َرهْحمهةِ  ِمْن  تهْقنهُطْوا َله  ه  اَِنه   اّلَلَٰ  یهْغِفرُ  اّلَلَٰ

نُْوبه  ِمْيًعا    الَذُ ُفوْرُ  اِنَهه    جه ِحْيُم  ُهوهالْغه  الَره

54. િમે પોિાના પાલનહાર િરફ ઝૂકી 
જાઓ અને િેના આદેશોન ું પાલન કરિા 
રહો, િમારા પર અઝાબ આવિા પહલેાું, 
અને પછી િમારી મદદ કરવામાું નહીં 
આવે. 

هنِیُْبْو ا ا بَِكُ  اِلَٰ  وه هْسلِمُْوا ْم ره ا هْن  قهْبِل  ِمْن  لهه    وه  ا
اُب  یَهاْتِيهُكُم  ذه ُرْونه  َله  ثَُمه  الْعه  ُتْنصه

55. અને જે કઈ િમારી િરફ િમારા 
પાલનહાર પાસેથી ઉિ્ ું છે, િે ઉત્તમ 

વાિોન ું અન સરણ કરો, િમારા પર 

અચાનક અઝાબ આવિા પહલેા અને 

િમને ખબર પણ ન પડે. 

تَهِبُعْو ا ا نه  وه هْحسه ا   ا ُنِْزله  مه بَُِكْم  َمِْن  اِلهْيُكْم  ا  َره
هْن  قهْبِل  َمِْن  اُب  یَهاْتِيهُكُم  ا ذه هنُْتْم  الْعه  بهْغتهًة َوها
 تهْشُعُرْونه   َله 
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56. (એવ ું ન થાય કે) િે સમયેકોઇ વયક્તિ 

કહવેા લાગ,ે હાય અફસોસ ! એ વાિ પર, કે 

મેં અલ્લાહ િઆલાના અતિકારમાું 
બેદરકારી કરી અને હ ું િો મશ્કરી 
કરનારાઓ માુંથી હિો. 

هْن  ٰتَٰ  نهْفس   تهُقْوله  ا ْسره ا عهلَٰ  یََٰحه ْطُت  مه   ِفْ  فهَره
ِْب  نٌۢ ِ  جه اِْن  اّلَلَٰ ِخِریْنه   لهِمنه  ُكْنُت  وه  الَسَٰ

57. અથવા આવ ું કહ ેકે જો અલ્લાહ મને 

દહદાયિ આપિો, િો હ ું પણ પરહજેગાર 

લોકો માુંથી હોિ. 

هوْ  هَنه  لهوْ   تهُقْوله  ا ه  ا ىِنْ  اّلَلَٰ   ِمنه  لهُكْنُت  ههدَٰ
 الْمَُتهِقْيه  

58. અથવા અઝાબ જોઇને કહવેા લાગ,ે 

કદાચ ! કે કોઇ પણ રીિે હ ું પાછો ફરી શકિો 
હોિ, િો હ ું પણ સદાચારી લોકો માુંથી થઇ 

જાિ. 

هوْ  ی ِحْيه  تهُقْوله  ا ابه  تهره ذه هَنه  لهوْ  الْعه ةً  ِلْ   ا  كهَره
ُكْونه   الْمُْحِسِنْيه  ِمنه  فهاه

59. (અલ્લાહ કહશેે) હાું, કેમ નદહ, િારી 
પાસે મારી આયિો પહોંચી હિી, જેને િે 

જ ઠલાવી અને ઘમુંડ કરિો રહ્યો અને ત ું 
કાદફરો માુંથી હિો. 

ٓاءهْتكه  قهْد  بهلَٰ  یَِٰتْ  جه بْته  اَٰ ا فهكهَذه   ِبهه
ْته   ِریْنه الْكَٰفِ  ِمنه  وهُكْنته  وهاْستهْكَبه

60. અને જે લોકોએ અલ્લાહ પર જૂઠાણ ું 
બાુંધ્્ ું છે, કયામિના દદવસે િમે જોઈ લેશો 
કે િેમના ચહરેા કાળાું પડી જશે, શ ું ઘમુંડી 
લોકોન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ નથી ? 

یهْومه  مهةِ  وه ی الِْقيَٰ بُْوا الَهِذیْنه  تهره ِ  عهله  كهذه  اّلَلَٰ
هلهیْسه   َمُْسوهدَهة     ُوُجْوُهُهْم  نَهمه  ِفْ  ا هه  مهثًْوی جه

یْنه  ِ  لَِلْمُتهكهََبِ

61. અને જે લોકો અલ્લાહથી ડરિા રહ્યા, 
િેમને અલ્લાહ િઆલા િેમની સફળિાના 
(કારણે) દરેક જગ્યાએથી બચાવી લેશે, ન 

િો િેમને કોઇ દ :ખ સ્પશગ કરી શકશે અને ન 

િો િેઓ તનરાશ થશે. 

یُنهَجِ  ُ  وه تَهقهوْ  الَهِذیْنه  اّلَلَٰ تِِهْم ؗ  اا  َله   ِبمهفهازه
ُهُم  ْوٓءُ  یهمهَسُ نُْونه  ُهْم  وهَله  الَسُ  یهْحزه
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62. અલ્લાહ દરેક વસ્ત ન ું સર્જન કરનાર છે 

અને િે જ દરેક વસ્ત ની દેખરેખ રાખનાર 

છે. 

 ُ هّلَلَٰ الُِق  ا ء  ؗ  كَُلِ  خه ْ ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   َشه ْ   َشه
 َوهِكْيل  

63. આકાશો અને િરિીના (ખજાનાની) 
ચાવીઓનો માલલક િે જ છે. જે-જે લોકોએ 

અલ્લાહની આયિોનો ઇન્કાર કયો, િે જ 

ન કસાન ઉઠાવનારા છે. 

قهالِْيُد  لهه   وَِٰت  مه مَٰ الَهِذیْنه   وهاَْلهْرِض    الَسه  وه
ِ  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا َٰٓى ِكه  اّلَلَٰ ن  ُهُم  اُول ِسُرْونه  الْخَٰ

64. િમે િેમને કહી દો કે, હ ેઅજ્ઞાની લોકો ! 
શ ું િમે મને અલ્લાહને છોડીને અન્યની 
બુંદગી કરવાની સલાહ આપી રહ્યા છો ? 

ْْیه  قُْل  هفهغه ِ  ا ْ   اّلَلَٰ َنِ هْعُبُد  تهاُْمُرْوٓ ا ا هیَُهه  ا
ِهلُْونه   الْجَٰ

65. જો કે િમારી િરફ અને િમારાથી 
પહલેાના (દરેક પયગુંબરો) િરફ વહી 
કરવામાું આવી છે કે જો િમે તશકગ  કરશો િો 
ખરેખર િમારા કમો વયથગ થઇ જશે અને 

ખરેખર િમે ન કસાન ઉઠાવનારા માુંથી 
બની જશો. 

لهقهْد  اِله  اِلهْيكه  اُْوِحه  وه  قهْبِلكه    ِمْن  الَهِذیْنه  وه
ْن  ْكته  لهى ِ َنه  اهْشره مهلُكه   لهيهْحبهطه لهتهُكْونهَنه  عه   وه
ِسِریْنه  ِمنه   الْخَٰ

66. પરુંત   િમે અલ્લાહની જ બુંદગી કરો 
અને આભાર વયતિ કરનારાબુંદા બનીને 

રહો. 

ه  بهِل  ِكِریْنه   َمِنه  وهُكْن  فهاْعُبْد  اّلَلَٰ  الَشَٰ

67. અને િે લોકોએ અલ્લાહની કદર ન 

કરી, જેવ ું કે િેની કદર કરવાનો હક છે, 

કયામિના દદવસે સુંપણૂગ િરિી િેની 
મ ઠ્ઠીમાું હશે અને સુંપણૂગ આકાશો િેના 
જમણા હાથમાું લપેટાયેલા હશે, િે પતવત્ર 

અને સવોચ્ચ છે, િે દરેક વસ્ત થી, જેને 

લોકો ભાગીદાર ઠેરવે છે. 

ا مه ُروا وه ه  قهده َقه  اّلَلَٰ ۬   حه ِمْيًعا وهاَْلهْرُض   قهْدِره     جه
ُته   وَُٰت  الِْقيَٰمهةِ  یهْومه  قهْبضه مَٰ ٌۢ  وهالَسه یََٰت  ْطوِ  مه
نهه    ِبيهِمیِْنه     لَٰ  ُسْبحَٰ مَها وهتهعَٰ  یُْشِرُكْونه   عه
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68. અને જ્યારે સરૂ ફુંકી દેવામાું આવશે, િો 
આકાશો અને િરિીવાળા બેભાન થઇ પડી 
જશે, તસવાય અલ્લાહ જેને બચાવા ઇચ્છે, 

પછી બીજી વખિ સરૂ ફુંકવામાું આવશે, 

બસ ! િેઓ અચાનક ઊભા થઇ જોવા 
લાગશે. 

وْرِ  ِف  وهنُِفخه  ِعقه  الَصُ ْن  فهصه وَِٰت  ِف  مه مَٰ  الَسه
ْن  مه ْن  اََِله  اَْلهْرِض  ِف   وه ٓاءه  مه ُ    شه  نُِفخه   ثَُمه   اّلَلَٰ
ی فِْيهِ   یَهْنُظُرْونه   قِيهام   ُهْم  فهاِذها اُْخرَٰ

69. અને િરિી પોિાના પાલનહારના 
નરૂથી પ્રકાતશિ થઇ જશે, કમગનોંિ હાજર 

કરવામાું આવશે, પયગુંબરો અને 

સાક્ષીઓને લાવવામાું આવશે અને લોકો 
વચ્ચે સત્યિાથી તનણગય કરી દેવામાું 
આવશે, અને િેમના પર અત્યાચાર 

કરવામાું નહીં આવે. 

قهِت  اهْشره ا ِبُنوْرِ  اَْلهْرُض  وه بَِهه ُوِضعه  ره ُب  وه  الِْكتَٰ
ءه  ه  وهِجاْیٓ ٓاءِ  ِبالنَهِبَي  ههده ْ  وهقُِضه  وهالَشُ ُ  بهْيٰنه
َقِ   یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  ِبالْحه

70. અને જે વયક્તિએ જે કુંઈ ક્ ું છે, િેને 

ભરપરૂ આપવામાું આવશે, જે કુંઈ લોકો કરી 
રહ્યા છે અલ્લાહ િેને ખબૂ સારી રીિે જાણે 
છે. 

ُوفَِيهْت  ا نهْفس   كَُلُ  وه ِملهْت  َمه هعْلهُم  عه  ِبمها وهُهوها
ن  لُْونه  یهْفعه
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71. કાદફરોના જૂથના જૂથ જહન્નમ િરફ 

હાુંકવામાું આવશે, જ્યારે િેઓ જહન્નમ પાસે 

પહોંચી જશે િો િેના દ્વાર િેમના માટે ખોલી 
નાુંખવામાું આવશે અને ત્યાુંના દેખરેખ 

કરનાર િેમને સવાલ કરશે કે, શ ું િમારી 
પાસે િમારા માુંથી પયગુંબર નહિા આવયા 
? જે િમારી સામે િમારા પાલનહારની 
આયિો પઢિા હિા અને િમને આજના 
દદવસની મ લાકાિથી સચેિ કરિા હિા ? 

િે લોકો જવાબ આપશે કે હાું, કેમ નદહ, 

પરુંત   કાદફરો માટે અઝાબનો તનણગય સાલબિ 

થઇ ગયો. 

ا الَهِذیْنه  وهِسْيقه  نَهمه  اِلَٰ  كهفهُرْو  هه ًرا    جه   ُزمه
َتَٰ   ٓاُءْوهها اِذها حه ْت  جه ا فُِتحه هبْوهابُهه  لهُهْم   وهقهاله  ا

ا   نهُتهه زه هلهْم  خه  یهْتلُْونه  َمِْنُكْم  ُرُسل   یهاْتِكُْم  ا
یَِٰت  عهلهْيُكْم  بَُِكْم  اَٰ یُْنِذُرْونهُكْم  ره  لِقهٓاءه  وه
ا    یهْوِمكُْم  ذه َِٰكْن  بهلَٰ  قهالُْوا  هَٰ ل َقهْت  وه هلِمهةُ  حه  ك
اِب  ذه  الْكَِٰفِریْنه  عهله  الْعه

72. િેમને કહવેામાું આવશે, હવે જહન્નમના 
દ્વારમાું દાખલ થઇ જાઓ, િમે ત્યાું હુંમેશા 
રહશેો , બસ ! ઘમુંડી લોકોન ું ઠેકાણ ું ઘણ ું જ 

ખરાબ છે. 

ا قِْيله  هبْوهابه  ادُْخلُْو  نَهمه  ا هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ   فِْيهه
ثْوهی فهِبْئسه  یْنه  مه ِ  الْمُتهكهََبِ

73. અને જે લોકો પોિાના પાલનહારથી 
ડરિા હિા, િેમના જૂથના જૂથ જન્નિ િરફ 

લઇ જવામાું આવશે, ત્યાું સ િી કે જ્યારે 

િેની પાસે આવી જશે અને દ્વાર ખોલી 
દેવામાું આવશે અને ત્યાુંના દેખરેખ કરનાર 

િેમને કહશેે કે િમારા ઉપર સલામિી છે, 

િમે પ્રસન્ન રહો, અને હુંમેશા માટે જન્નિમાું 
દાખલ થઇ જાવ. 

تَهقهْوا الَهِذیْنه  وهِسْيقه  بَهُهْم  ا نَهةِ  اِله  ره ًرا    الْجه   ُزمه
َتَٰ   ٓاُءْوهها اِذها حه ْت  جه فُِتحه ا وه هبْوهابُهه  وهقهاله  ا
زه  لهُهْم  اخه َٰم   نهُتهه ل   ِطْبُتْم  عهلهْيُكْم  سه

لِِدیْنه  فهادُْخلُْوهها  خَٰ
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74. િે લોકો કહશેે કે િે અલ્લાહનો આભાર, 

જેણે અમને આપવામાું આવેલ પોિાન ું 
વચન પરૂ ું ક્ ું અને અમને આ િરિીના 
વારસદાર બનાવી દીિા કે જન્નિમાું જ્યાું 
ઇચ્છીએ, ત્યાું પોિાની જગ્યા બનાવી 
લઇએ, બસ ! કમગ કરનારાઓનો કેટલો 
સારો બદલો છે. 

مُْد  وهقهالُوا ِ  الْحه قهنها الَهِذْی  ّلِلََٰ ده ه   صه  وهعْده
هنها ث هْوره ا ُ  اَْلهْرضه  وه نَهةِ  ِمنه  نهتهبهَوها ْيُث  الْجه  حه
ٓاُء    ِمِلْيه  اهْجرُ  فهِنْعمه   نهشه  الْعَٰ

75. અને (િે દદવસે) િમે ફદરશ્િાઓને 

અલ્લાહના અશગની આસપાસ, વત ગળ 

બનાવીને પોિાના પાલનહારની પ્રશુંસા 
અને િસ્બીહ કરિા જોશો અને િેમની વચ્ચે 
ન્યાય પવૂગક ફેંસલો કરી દેવામાું આવશે 

અને કહી દેવામાું આવશે કે દરેક પ્રકારની 
પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે, જે સમગ્ર 

સષૃ્ટટનો પાલનહાર છે. 

كهةه  وهتهرهی َٰٓى ِ ٓافَِْيه  الْمهل ْوِل  ِمْن  حه  ْرِش الْعه  حه
ُحْونه  بَِ مْدِ  یُسه بَِِهْم    ِبحه ْ  وهقُِضه   ره ُ   بهْيٰنه
َقِ  مُْد  وهقِْيله  ِبالْحه ِ  الْحه َبِ  ّلِلََٰ ن  ره لهِمْيه  الْعَٰ
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અલ-મુતમન  غافر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ ્ ٓم    حَٰ

2. આ દકિાબ અલ્લાહ િરફથી ઉિારવામાું 
આવી છે, જે તવજયી અને બધ ું જ 

જાણવાવાળો છે. 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ  ِمنه  الِْكتَٰ ِزیْزِ  اّلَلَٰ ِلْيِم   الْعه  الْعه

3. િે ગ નાહ માફ કરવાવાળો, િૌબા કબલૂ 

કરવાવાળો, સખિ અઝાબ આપનાર અને 

ઘણો જ કૃપાળુ િેમજ શક્તિશાળી છે. િેના 
તસવાય કોઇ ઇલાહ નથી, િેની િરફ જ 

(સૌને) પાછા ફરવાન ું છે. 

نٌِْۢب  غهافِرِ  قهاِبِل  الَذه ِدیْدِ  الَتهْوِب  وه  الِْعقهاِب    شه
ْوِل    ِذی َٰهه  َله    الَطه  الْمهِصْْیُ  اِلهْيهِ   ُهوه   اََِله  اِل

4. અલ્લાહ િઆલાની આયિો બાબિે િે જ 

લોકો ઝઘડો કરે છે જેઓ કાદફર છે, બસ ! િે 

લોકોન ું શહરેમાું હરવ ું-ફરવ ું િમને િોખોમાું 
ન નાખી દે. 

ا اِدُل  مه ْ   یُجه یَِٰت  ِف ِ  اَٰ  فهله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اََِله  اّلَلَٰ
ْ  یهْغُرْركه  ِد   ِف  تهقهلَُُُبُ  الِْبله

5. િેમના પહલેા નહૂની કોમ અને 

(પયગુંબરોના તવરોિી) કેટલાય જૂથોએ 

િેમને જ ઠલાવયા અને દરેક કોમે પોિાના 
પયગુંબરને કેદી બનાવવાનો તવચાર કયો 
અને અસત્યથી સાથે ઝઘડો કરવા લાગ્યા, 
જેથી અસત્ય સત્યને હરાવી શકે, બસ ! મેં 
િે લોકોને પકડી લીિા, િો જોઈ લો, મારી 
સજા કેવી હિી? 

بهْت  َذه اُب  نُْوح   قهْوُم  قهْبلهُهْم  كه ْ  وهاَْلهْحزه   ِمنٌۢ
ُسْولِِهْم  اَُمهة    كَُلُ  وهههمَهْت  بهْعِدِهْم    ِبره
لُْوا لِيهاُْخُذْوهُ  ده  ِبهِ   لُِيْدِحُضْوا ِبالْبهاِطِل  وهجَٰ
َقه  ْذُتُهْم  الْحه هانه  فهكهْيفه  فهاهخه  ِعقهاِب  ك
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6. અને આવી જ રીિે િમારા પાલનહારનો 
આદેશ િે લોકો માટે સાલબિ થઇ ગયો જેઓ 

કાદફર હિા, અને િેઓ જ જહન્નમી છે. 

لِكه  َقهْت  وهكهذَٰ هلِمهُت  حه بَِكه  ك  الَهِذیْنه  عهله  ره
ا هنَهُهْم  كهفهُرْو  ُب  ا  النَهارِ  اهْصحَٰ

7. જે (ફદરશ્િાઓએ) અશગને ઉઠાવી રાખ્્ ું 
છે, અને જે િેની આજ બાજ  છે, િે સૌ 
પોિાના પાલનહારની િસ્બીહ પ્રશુંસા સાથે 

કરી રહ્યા છે અને િેના પર ઈમાન િરાવે છે 

અને ઈમાનવાળાઓ માટે માફી માુંગે છે 

અને કહ ેછે કે, હ ેઅમારા પાલનહાર ! િેં 
પોિાની રહમિ અને જ્ઞાન વડે દરેક વસ્ત ને 

ઘેરાવમાું લઇ રાખી છે, બસ ! જે લોકોએ 

િૌબા કરી અને િારા માગગન ું અન સરણ 

ક્ ું, િેમને માફ કરી દે, અને િેમને 

જહન્નમના અઝાબથી પણ બચાવી લે. 

هلَهِذیْنه  ْن  الْعهْرشه  یهْحِملُْونه  ا مه ْولهه   وه   حه
ُحْونه  بَِ مْدِ  یُسه بَِِهْم  ِبحه یُْؤِمُنْونه  ره   ِبه   وه

یهْستهْغِفُرْونه  ُنْوا    لِلَهِذیْنه   وه مه بَهنها  اَٰ  وهِسْعته  ره
ء   كَُله  ْ  تهابُْوا لِلَهِذیْنه  فهاْغِفرْ  َرهْحمهًة َوهعِلْمًا َشه

تَهبهُعْوا ا ابه  وهقِِهْم  ِبْيلهكه سه  وه ِحْيِم  عهذه  الْجه

8. હ ેઅમારા પાલનહાર ! ત ું િે લોકોને 

હુંમેશા રહવેાવાળી જન્નિોમાું પ્રવેશ આપ, 

જેન ું વચન િેં િેમને આપ્્ ું છે અને િેમના 
બાપ-દાદાઓ, િેમની પત્નીઓ અને સુંિાન 

માુંથી (પણ) િે (બિા) ને જેઓ સત્કાયો કરે 

છે, િેમને પણ. તન:શુંક ત ું તવજયી અને 

દહકમિવાળો છે. 

بَهنها هدِْخلُْهْم  ره ا نََِٰت  وه  وهعهْدتَهُهْم  الَهِتْ  عهْدِن  جه
ْن  مه لهحه  وه بهٓاى ِِهْم  ِمْن  صه هْزوهاِجِهْم  اَٰ ا  وه

   ْ یََٰهَِتِ نَهكه   وهذَُرِ هنْته  اِ ِزیْزُ  ا ِكْيُم   الْعه  الْحه

9. િેમને દ ટકમોથી પણ સ રલક્ષિ રાખ, િે 

દદવસે િેં જેમને દ ટકમોથી બચાવી લીિા 
છે, િેના પર િેં કૃપા કરી અને ભવય 

સફળિા આ જ છે. 

قِِهُم  اَِٰت    وه َيِ ْن   الَسه مه اَِٰت  تهِق  وه َيِ ذ   الَسه ى ِ  یهْومه
ِحمْتهه     فهقهْد  لِكه   ره ِظْيُمن  ُهوهالْفهوْزُ  وهذَٰ  الْعه
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10. તન:શુંક જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું, (કયામિના 
દદવસે) િેમને પોકારી કહવેામાું આવશે કે 

આજે જેટલો ગ સ્સો િમને િમારા પર આવી 
રહ્યો છે, અલ્લાહને િમારા પર િેના કરિા 
વિારે ગ સ્સો આવિો હિો, જ્યારે િમને 

ઈમાન િરફ બોલાવવામાું અને િમે િેનો 
ઇન્કાર કરિા હિા. 

ِ  لهمهْقُت  یُنهادهْونه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُ  اّلَلَٰ ْكَبه  اه
ْقِتكُْم  ِمْن  كُْم  َمه ْونه  اِذْ  اهنُْفسه   اِله  ُتْدعه

 فهتهْكُفُرْونه  اَْلِیْمهاِن 

11. િેઓ કહશેે કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! િેં 
અમને બે વખિ મતૃ્્  આપ્્ ું અને બે વખિ 

જીવન આપ્્ ું, હવે અમે પોિાના 
અપરાિનો એકરાર કરીએ છીએ, િો શ ું હવે 

કોઇ રસ્િો છટકારા માટે છે ? 

تَهنها بَهنها  ره  قهالُْوا همه ثْنهتهْيِ  ا هْحيهْيتهنها  ا ا ثْنهتهْيِ  وه   ا
ا فْنه ه ْل  ِبُذنُْوِبنها فهاْعَته  َمِْن  ُخُرْوج   اِلَٰ  فههه
ِبْيل    سه

12. (જવાબ આપવામાું આવશે) િમારી 
આવી પદરક્સ્થતિ એટલા માટે છે, જ્યારે 

િમને એક અલ્લાહ િરફ બોલાવવામાું 
આવિા િો િમેં ઇન્કાર કરિા હિા અને જો 
િેની સાથે કોઈ ભાગીદાર બનાવવામાું 
આવિો િો િેને િમે માની લેિા હિા, હવે 

તનણગય િો િેના જ હાથમાું છે, જે સવોચ્ચ 

અને પ્રતિષ્ટઠિ છે. 

لِكُْم  َهه   ذَٰ ُ  دُِعه  اِذها ِباهن ه   اّلَلَٰ   كهفهْرُتْم    وهْحده
اِْن  ْك  وه ِ  فهالُْحكُْم   ُتْؤِمُنْوا    ِبه   یَُْشره ِلَِ  ّلِلََٰ  الْعه

 الْكهِبْْیِ 

13. િે જ છે, જે િમને પોિાની તનશાનીઓ 

બિાવે છે અને િમારા માટે આકાશ માુંથી 
રોજી ઉિારે છે, તશખામણ િો ફતિ િે જ 

લોકો પ્રાપ્િ કરે છે, જેઓ (અલ્લાહ િરફ) 

તવનમ્રિા દાખવે છે. 

یَِٰته   یُِریُْكْم  ُهوهالَهِذْی  ُِل  اَٰ َ یَُنه   َمِنه  لهُكْم  وه
مهٓاءِ ا ا  ِرْزقًا    لَسه مه َكهرُ  وه ْن  اََِله  یهتهذه  یَُِنْيُب  مه
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14. િમે અલ્લાહને િેના માટે દીનને 

તવતશટટ બનાવી, પોકારિા રહો, ભલેને 

કાદફરોને ખરાબ લાગે. 

ه  فهادُْعوا یْنه  لههُ  ُمْخِلِصْيه  اّلَلَٰ لهوْ  الَدِ ِرهه  وه  كه
 الْكَِٰفُرْونه 

15. િે સવોચ્ચ, દરજ્જાવાળો અશગનો 
માલલક છે, િે પોિાના બુંદાઓ માુંથી જેને 

ઇચ્છે િેના પર વહી ઉિારે છે, જેથી િેઓ 

લોકોને મ લાકાિના દદવસથી સચેિ કરે. 

فِْيعُ  ِت  ره رهجَٰ ْرِش    ذُو الَده ْوحه  یُلِْق   الْعه  الَرُ
هْمِره   ِمْن  ْن  عهلَٰ  ا ٓاءُ  مه  لِیُْنِذره   ِعبهاِده   ِمْن  یَهشه
 ِق  الَتهله  یهْومه 

16. જે દદવસે સૌ સપાટ મેદાનમાું હશે, 

િેમની કોઇ વાિ અલ્લાહથી છૂપી નહીં રહ,ે 

(પછૂવામાું આવશે) આજે કોની બાદશાહિ 

છે ? (અને પોિે જ કહશેે) એક અલ્લાહની, 
જે દરેક પર પ્રભ ત્વ િરાવે છે. 

۬   ُهْم  یهْومه  ِ  عهله  یهْخفَٰ  َله   بَِٰرُزْونه   ْ  اّلَلَٰ  ِمْٰنُ
ء     ْ ِ   الْيهْومه    الْمُلُْك  لِمهِن   َشه  الْوهاِحدِ  ّلِلََٰ
اِر   الْقهَهه

17. આજે દરેકને િેની કરણીન ું વળિર 

આપવામાું આવશે, કોઈના પર ઝલ્મ નહીં 
થાય, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ 

ઝડપથી દહસાબ લેવાવાળો છે. 

هلْيهْومه  ی ا بهْت    ِبمها نهْفس    كَُلُ  ُتْجزَٰ  َله   كهسه
ه  اَِنه   الْيهْومه    ُظلْمه  ِریْعُ   اّلَلَٰ اِب   سه  الِْحسه

18. અને (હ ેનબી) િેમને નજીક આવનારા 
(કયામિના) દદવસથી સચેિ કરી દો, 
જ્યારે હૃદય, ગળા સ િી પહોંચી જશે અને 

દરેક લોકો ચપૂ હશે, (િે દદવસે) ઝાલલમ 

લોકોનો કોઇ તમત્ર હશે અને ન કોઇ 

ભલામણ કરનાર હશે, કે જેમની વાિ 

માનવામાું આવે. 

هنِْذْرُهْم  ا ی الُْقلُْوُب  اِذِ  اَْلَِٰزفهةِ  یهْومه  وه  لهده
نهاِجرِ  ۬   الْحه ِظِمْيه   ا  كَٰ لِِمْيه  مه ِمْيم    ِمْن  لِلَظَٰ حه

ِفْيع   َوهَله  اعُ   شه  یَُطه

19. િે નજરોની લખયાનિને પણ જાણે છે, 

અને હૃદયોની છૂપી વાિોને (પણ) જાણે છે. 

ٓاى ِنهةه  یهْعلهُم  ا اَْلهْعُيِ  خه مه ُدْوُر   ُتْخِف  وه الَصُ
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20. અને અલ્લાહ િઆલા ન્યાય પવૂગક 

ફેંસલો કરશે, અને અલ્લાહને છોડીને, જેમને 

આ લોકો પોકારે છે, િેઓ કોઈ તનણગય નથી 
કરી શકિા. ખરેખર અલ્લાહ િઆલા ખબૂ 

સારી રીિે સાુંભળવાવાળો, જોવાવાળો છે. 

 ُ َقِ    یهْقِضْ  وهاّلَلَٰ الَه   ِبالْحه  ِمْن  یهْدُعْونه  ِذیْنه وه
ء     یهْقُضْونه  َله  دُْونِه   ْ ه  اَِنه   ِبَشه ِمْيعُ  اّلَلَٰ  ُهوهالَسه

ن   الْبهِصْْیُ

21. શ ું આ લોકોએ િરિી પર હરીફરીને 

નથી જો્ ું કે જે લોકો િેમનાથી પહલેા હિા 
િેમની દશા કેવી થઇ ? િે લોકો િેમના 
કરિા વિારે શક્તિશાળી હિા અને િરિી 
પર પ્રબળ તનશાનીઓ પણ િેમના કરિા 
વિારે છોડીને ગયા છે, બસ ! અલ્લાહએ 

િેમને િેમના ગ નાહોના કારણે પકડી લીિા 
અને િેમને અલ્લાહના અઝાબથી 
બચાવનાર કોઇ ન હત ું. 

لهْم  هوه ْوا ا   كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  هانُْوا الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ  ك هانُْوا  قهْبِلِهْم    ِمْن  ك  ك
َده  ُهْم  ْ  اهشه هاًرا ِمْٰنُ ث   اَْلهْرِض  ِف  قَُوهةً َوهاَٰ

ُهُم  ذه ُ  فهاهخه ا  ِبُذنُْوِبِهْم    اّلَلَٰ مه هانه  وه   َمِنه  لهُهْم  ك
 ِ  َوهاق   ِمْن  اّلَلَٰ

22. આ એટલા માટે કે િેમની પાસે િેમના 
પયગુંબર સ્પટટ તનશાનીઓ લઇને આવયા 
હિા, િેઓએ િેનો ઇન્કાર કયો, બસ ! 

અલ્લાહએ િેમને પકડી લીિા,, તન:શુંક િે 

શક્તિશાળી અને સખિ અઝાબ આપનાર 

છે. 

لِكه  َهُهْم  ذَٰ هانهْت  ِباهن ْ  ك  ُرُسلُُهْم  تَهاْتهِْْیِ
ِت  ُهُم  فهكهفهُرْوا ِبالْبهیَِنَٰ ذه ُ    فهاهخه نَهه    اّلَلَٰ  قهوَِی   اِ
ِدیُْد   الِْعقهاِب  شه

23. અને અમે મસૂાને પોિાની આયિો અને 

સ્પટટ પ રાવા સાથે મોકલ્યા. 
لهقهْد  لْنها وه هْرسه ن   ِباَٰیَِٰتنها ُمْوسَٰ  ا   وهُسلْطَٰ
ِبْي     َمُ

24. દફરઔન, હામાન અને કારૂન િરફ, 

પરુંત   િે લોકોએ કહ્ ું, (આ િો) જાદ ગર અને 

જ ઠ્ઠો છે. 

ْونه  اِلَٰ  الُْوا وهقهاُرْونه  وهههامَٰنه  فِْرعه ِحر   فهقه  سَٰ
اب   َذه  كه
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25. બસ ! જ્યારે િેઓ િેમની પાસે અમારા 
િરફથી સત્ય લઇને આવયા, િો િે લોકોએ 

કહ્ ું કે જે લોકો ઈમાન લાવી મસૂા સાથે 

મળી ગયા છે,િેમના બાળકોને મારી નાુંખો 
અને િેમની બાળકીઓને જીતવિ રાખો 
પરુંત   કાદફરોની આ ્ ક્તિ િો અસફળ રહી. 

ٓاءهُهْم   فهلهمَها َقِ  جه  قهالُوا ِعْنِدنها ِمْن  ِبالْحه
ا هبْنهٓاءه  اقُْتلُْو  ُنْوا الَهِذیْنه  ا مه ه   اَٰ عه  وهاْستهْحُيْوا مه

ُهْم    ٓاءه ا  نِسه مه ْيُد  وه َٰل    ِفْ  اََِله  الْكَِٰفِریْنه  كه ل ضه
 

26. અને દફરઔને કહ્ ું કે મને છોડી દો કે 

જેથી હ ું પોિે મસૂા ને કિલ કરી દઉ અને િે 

િેના પાલનહારને પોકારી જોય લે, મને 

ભય છે કે આ િમારો દીન બદલી નાખશે 

અથવા શહરેમાું કોઇ તવદ્રોહ ફેલાવશે. 

ْوُن  وهقهاله  هقُْتْل  ذهُرْوِنْ   فِْرعه لْيهْدعُ  ُمْوسَٰ  ا  وه
بَهه     ْ    ره اُف  اَِنِ هْن  اهخه له  ا هوْ  ِدیْنهُكْم  یَُبهَدِ هْن  ا  ا
اده  اَْلهْرِض  ِف  یَُْظِهره   الْفهسه

27. મસૂાએ કહ્ ું કે હ ું મારા અને િમારા 
પાલનહારના શરણમાું આવ ું છું, િે દરેક 

ઘમુંડ કરનાર વયક્તિથી, જે દહસાબના 
દદવસ પર ઈમાન નથી િરાવિો. 

ْ  ُمْوسَٰ   وهقهاله  ْ  عُْذُت  اَِنِ َبِ بَُِكْم  ِبره   كَُلِ  َمِْن  وهره
اِبن  ِبيهْوِم  یُْؤِمُن  ََله  ُمتهكهََبِ    الِْحسه
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28. અને (િે સમયે) દફરઔનના ક ટ ુંબ 

માુંથી એક ઈમાનવાળો વયક્તિ, જે પોિાન ું 
ઈમાન છૂપાવી રહ્યો હિો, કહ્ ું કે શ ું િમે 

એક વયક્તિને ફતિ આટલી વાિ માટે કિલ 

કરો છો કે િે કહ ેછે, કે મારો પાલનહાર 

અલ્લાહ છે અને િેં િમારા પાલનહાર 

િરફથી સ્પટટ તનશાનીઓ લઇને આવયો 
છે? અને જો િે જ ઠો હોય, િો િેના જૂઠ (ની 
સજા) િેના માટે જ છે અને જો િે સાચો હોય 

િો િેં જે (અઝાબ)ન ું વચન િમને આપી 
રહ્યો છે, િેમાુંથી કુંઈક િો િમારા પર આવી 
પહોંચશે, અલ્લાહ િઆલા િેને માગગ નથી 
બિાવિો, જે અતિરેક કરનાર અને જ ઠો 
હોય. 

۬   رهُجل   وهقهاله  ِل  َمِْن   َمُْؤِمن    ْونه  اَٰ  یهْكُتُم  فِْرعه
تهْقُتلُْونه  اِیْمهانهه    ه ُجًل  ا هْن  ره ه  یَهُقْوله  ا َبِ ُ  ره  اّلَلَٰ
قهْد  ٓاءهُكْم  وه ِت  جه بَُِكْم    ِمْن  ِبالْبهیَِنَٰ اِْن   َره  یَهُك  وه
هاِذبًا لهْيهِ  ك ِذبُه     فهعه اِْن   كه اِدقًا یَهُك  وه   صه

ه  اَِنه   یهِعُدُكْم    الَهِذْی  بهْعُض  یَُِصْبُكْم   َله  اّلَلَٰ
ْن  یهْهِدْی  اب   ُهوهُمْسِرف   مه َذه  كه

29. હ ેમારી કોમના લોકો ! આજના દદવસે 

બાદશાહિ િમારી છે કે આ િરિી પર િમે 

તવજયી છો, પરુંત   જો અલ્લાહનો અઝાબ 

આવી જશે િો આપણી મદદ કોણ કરશે? 

દફરઔને કહ્ ું, કે હ ું િો િમને િે જ સચૂન 

કરી રહ્યો છું, જે હ ું જોઇ રહ્યો છું અને હ ું િો 
િમને ભલાઇનો માગગ જ બિાવી રહ્યો છું. 

ِهِریْنه   الْيهْومه  الْمُلُْك  لهُكُم  یَٰقهْوِم    ِف  ظَٰ
ْ  یَهْنُصُرنها فهمهْن   اَْلهْرِض ؗ  ِ  بهاِْس  ِمنٌۢ  اِْن  اّلَلَٰ
نها    ٓاءه ْوُن   قهاله   جه ا   فِْرعه ا   اََِله  اُِریُْكْم  مه ی مه هرَٰ  ا
ا   مه هْهِدیُْكْم  وه ِبْيله  اََِله  ا ادِ  سه شه  الَره

30. અને જે વયક્તિ ઈમાન લાવયો હિો િેણે 
કહ્ ું, હ ેમારી કોમના લોકો ! મને િો ભય છે 

કે િમારા પર પણ એવો દદવસ ન આવી 
જાય, જે દદવસ (પયગુંબરોના તવરોિી) 
લોકો પર આવયો હિો. 

مهنه  الَهِذْی   وهقهاله  ْ   یَٰقهْوِم  اَٰ اُف  اَِنِ  عهلهْيُكْم  اهخه
اِب   یهْوِم  َمِثْله   اَْلهْحزه
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31. જેવ ું કે નહૂ, આદ અને ર્મદૂની કોમ 

િથા ત્યાર પછી આવનારી કોમોની (દશા 
થઇ) હિી, અલ્લાહ પોિાના બુંદાઓ પર 

સહજે પણ ઝલ્મ કરિો નથી. 

همُْوده  نُْوح   قهْوِم  دهاِْب  ِمثْله  الَهِذیْنه  وهعهاد  َوهث  وه
 ْ ا  بهْعِدِهْم    ِمنٌۢ مه ُ  وه  ِعبهاِد لَِلْ  ُظلْمًا یُِریُْد  اّلَلَٰ

32. હ ેમારી કોમ ! અને હ ું િમારા માટે શોર-

બકોરના દદવસથી ડર ું છું. 
یَٰقهْوِم  ْ   وه اُف  اَِنِ  التَهنهاِد   یهْومه  عهلهْيُكْم  اهخه

33. જે દદવસે િમે પીઠ ફેરવી પાછા ફરશો 
પરુંત   િમને અલ્લાહથી બચાવનાર કોઇ 

નહીં હોય અને જેને અલ્લાહ ગ મરાહ કરી દે, 

િેને સત્ય માગગ બિાવનાર કોઇ નથી. 

ا  ُمْدِبِریْنه    ُتوهلَُْونه  یهْومه  ِ  َمِنه  لهُكْم  مه   ِمْن  اّلَلَٰ
ْن   عهاِصم     مه ُ  یَُْضِلِل  وه  ههاد   ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ

34. અને આ પહલેા િમારી પાસે ્સૂ ફ 

સ્પટટ પ રાવા લઇને આવયા હિા, િો પણ 

િમે િેમના લાવેલા (પ રાવા)માું શુંકા કરિા 
રહ્યા, ત્યાું સ િી કે જ્યારે િેમન ું મતૃ્્  થઇ 

ગ્ ું િો કહવેા લાગ્યા, િેમના પછી અલ્લાહ 

કોઇ પયગુંબરને મોકલશે જ નહીં, આવી જ 

રીિે અલ્લાહ િઆલા િે દરેક વયક્તિને 

ગ મરાહ કરે છે, જે હદ વટાવી જનાર અને 

શુંકા કરવાવાળો હોય. 

لهقهْد  ٓاءهُكْم  وه  ِبالْبهیَِنَِٰت  قهْبُل  ِمْن  ُف یُْوُس  جه
َك   ِفْ  ِزلُْتْم  فهمها ٓاءهُكْم  َمِمَها شه َتَٰ    ِبه     جه  اِذها حه
ُ  یَهْبعهثه  لهْن  قُلُْتْم  ههلهكه  ْ  اّلَلَٰ ُسْوًَل    بهْعِده   ِمنٌۢ   ره
لِكه  ُ  یُِضَلُ  كهذَٰ ْن  اّلَلَٰ ْرتهاُب ۬   ُهوهُمْسِرف   مه  َمُ

35. જેઓ અલ્લાહની આયિોમાું ઝઘડો કરે 

છે, િેમની પાસે કોઈ પ રાવા નથી આવયા 
છિાું પણ, આ વસ્ત  અલ્લાહ અને 

ઈમાનવાળાઓની નજીક ખબૂ જ 

નારાજગીની વાિ છે, અલ્લાહ િઆલા 
આવી જ રીિે દરેક અહુંકારી અને તવદ્રોહીના 
હૃદય પર મહોર લગાવી દે છે. 

اِدلُْونه  ۬ ِ۬الَهِذیْنه  ْ   یُجه یَِٰت  ِف ِ  اَٰ ْْیِ  اّلَلَٰ ن    ِبغه   ُسلْطَٰ
هُىْ  تَٰ ه ْقًتا كهَُبه      ا ِ  ِعْنده  مه  الَهِذیْنه  وهِعْنده  اّلَلَٰ
ُنْوا    مه لِكه   اَٰ ُ  یهْطبهعُ  كهذَٰ  قهلِْب  كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ
بَهار   ُمتهكهََبِ    جه
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36. દફરઔને કહ્ ું, હ ેહામાન ! મારા માટે 

એક ઊંચી ઈમારિ બનાવ, કદાચ હ ું 
આકાશોના દ્વાર સ િી પહોચી શક ું. 

ْوُن  وهقهاله  امَُٰن  فِْرعه ْرًحا  ِلْ  ابِْن  یَٰهه ْ   صه َلِ  لَهعه
هبْلُغُ   اَْلهْسبهابه   ا

37. અને મસૂાના ઇલાહ િરફ ઝાુંકી શક  
અને હ ું િો િેને જ ઠ્ઠો સમજ ું છું અને આવી જ 

રીિે દફરઔનન ું ખરાબ વિગન િેને સાર ું 
લાગવા લાગ્્ ું અને માગગથી રોકી દેવામાું 
આવયો અને દફરઔનની દરેક ્ ક્તિઓમાું 
િેની પોિાની જ નટટિા (છપાયેલી) હિી. 

وَِٰت  اهْسبهابه  مَٰ ِلعه  الَسه َٰهِ  اِلَٰ   فهاهَطه ْ   ُمْوسَٰ  اِل اَِنِ  وه
هُظنَُه   هاِذبًا    َله لِكه   ك ْونه  ُزیَِنه  وهكهذَٰ   ُسْوٓءُ  لِِفْرعه
مهلِه   ِن  وهُصَده  عه ِبْيِل    عه ا  الَسه مه ْيُد  وه   كه

ْونه  ن  ِفْ  اََِله  فِْرعه  تهبهاب 

38. અને િે ઈમાનવાળા વયક્તિએ કહ્ ું, કે 

હ ેમારી કોમના લોકો ! િમે માર ું અન સરણ 

કરો, હ ું સત્ય માગગ િરફ િમને માગગદશગન 

આપીશ. 

مهنه  الَهِذْی   وهقهاله  تَهِبُعْوِن  یَٰقهْوِم  اَٰ هْهِدُكْم  ا  ا
ِبْيله  اِد   سه شه  الَره

39. હ ેમારી કોમના લોકો ! આ દ તનયાન ું 
જીવન િો બસ થોડાક જ દદવસ છે અને 

તન:શુંક હુંમેશા રહવેાવાળુું ઘર િો 
આલખરિન ું જ છે. 

نَهمها یَٰقهْوِم  ِذهِ  اِ وةُ  هَٰ يَٰ ا الْحه نْيه تهاع  ؗ  الَدُ اَِنه   مه  وه
ةه  اِر  دهارُ  ِِهه  اَْلَِٰخره  الْقهره

40. અને જે વયક્તિ બ રાઈ કરશે, િેને િે 

પ્રમાણે જ બદલો આપવામાું આવશે અને જે 

નેક અમલ કરશે, ભલેને પ ર ર્ હોય અથવા 
સ્ત્રી પરુંત   શરિ એ કે િેઓ ઈમાન િરાવિા 
હોવા જોઈએ, િો આવા લોકો જન્નિમાું જશે 

અને િેમને ત્યાું પ ટકળ રોજી આપવામાું 
આવશે. 

ْن  ِمله  مه یَِئهةً  عه ی فهله  سه ا    اََِله  یُْجزَٰ  مهْن   ِمثْلههه   وه
ِمله  الًِحا عه هوْ  ذهكهر   َمِْن  صه ُنْثَٰی ا  وهُهوهُمْؤِمن   ا

َٰٓى ِكه  نَهةه  یهْدُخلُْونه  فهاُول ا یُْرزهقُْونه  الْجه  فِْيهه
ْْیِ  اب   ِبغه  ِحسه
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41. હ ેમારી કોમ ! શ ું વાિ છે કે હ ું િો િમને 

નજાિ િરફ બોલાવી રહ્યો છું અને િમે મને 

જહન્નમ િરફ બોલાવી રહ્યા છો. 

یَٰقهْوِم  ا وه هدُْعْوُكْم  ِلْ   مه وةِ  اِله  ا   النَهجَٰ
تهْدُعْونهِنْ    النَهاِر   اِله  وه

42. િમે મને અલ્લાહનો ઇન્કાર કરવાન ું 
કહી રહ્યા છો અને િેનો ભાગીદાર ઠેરવવાન ું 
કહી રહ્યા છો, જેન ું જ્ઞાન મારી પાસે નથી 
અને હ ું િમને તવજયી, માફ કરનાર (ઇલાહ) 

િરફ બોલાવી રહ્યો છું. 

ْكُفره  تهْدُعْونهِنْ  ِ  َِله ا ِبه   وهاُْشِركه  ِباّلَلَٰ  لهیْسه  مه
هنها  عِلْم  ؗ  ِبه   ِلْ  ا هدُْعْوُكْم  وه ِزیْزِ  اِله  ا   الْعه

َفهاِر   الْغه

43. આ ચોક્કસ વાિ છે કે િમે મને જેની 
િરફ બોલાવી રહ્યા છો, િેઓ ન િો 
દ તનયામાું પોકારવાને લાયક છે અને ન 

આલખરિમાું અને એ કે આપણે સૌએ 

અલ્લાહ િરફ જ પાછા ફરવાન ું છે અને હદ 

વટાવી જનારા લોકો જ જહન્નમી છે. 

مه  َله  ره هنَهمها جه  دهْعوهة   لهه   لهیْسه  اِلهْيهِ  تهْدُعْونهِنْ   ا
نْيها ِف  ةِ  ِف  وهَله  الَدُ هَنه  اَْلَِٰخره ا دَهنها   وه ره ِ  اِله  مه   اّلَلَٰ

هَنه  ا ُب  ُهْم  الْمُْسِرفِْيه  وه  النَهاِر  اهْصحَٰ

44. જે કઈ હ ું િમને કહી રહ્યો છું, નજીકમાું 
જ િેને યાદ કરશો, હ ું મારો મ કદ્દમો 
અલ્લાહને સોંપ  છું, ખરેખર અલ્લાહ 

િઆલા પોિાના બુંદાઓને જોઈ રહ્યો છે. 

تهْذُكُرْونه  ا   فهسه هقُْوُل  مه اُفهَوُِض   لهُكْم    ا هْمِرْی   وه  ا
ِ    اِله  ه  اَِنه   اّلَلَٰ ٌۢ  اّلَلَٰ  ِبالِْعبهاِد  بهِصْْی 

45. િે લોકોએ જે ્ ક્તિઓ આ ઈમાનવાળા 
વયક્તિ તવર દ્ધ કરી હિી, અલ્લાહએ િેને 

િેનાથી બચાવી લીિો, અને 

દફરઔનવાળાઓ જ સખિ અઝાબમાું પડી 
ગયા. 

ُ  فهوهقَٰىهُ  اَِٰت  اّلَلَٰ َيِ ا سه كهُرْوا مه اقه  مه  ِباَِٰل  وهحه
ْونه  اِب   ُسْوٓءُ  فِْرعه ذه  الْعه
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46. િે લોકો પ્રત્યેક સવાર-સાુંજ અલ્લાહની 
સામે આ લોકોને હાજર કરવામાું આઅવે છે, 

અને જે દદવસે કયામિ આવી જશે, 

(કહવેામાું આવશે કે) દફરઔનના લોકોને 

સખિ અઝાબમાું નાુંખો. 

هلنَهارُ  ُضْونه  ا ا یُْعره ِشَيًا    غُُدَوًا عهلهْيهه یهْومه   وهعه  وه
ُة  تهُقْوُم  اعه ا الَسه ْونه فِرْ  اَٰله  اهدِْخلُْو  َده  عه  اهشه

اِب  ذه  الْعه

47. અને જ્યારે િેઓ જહન્નમમાું એકબીજા 

સાથે ઝઘડો કરશે િો નબળા લોકો અહુંકારી 
લોકોને કહશેે કે અમે િો (દ તનયામાું) િમાર ું 
અન સરણ કરિા હિા, િો શ ું હવે િમે 

અમારા પરથી આગનો કોઇ ભાગ દૂર કરી 
શકો છો. 

اِذْ  ْونه  وه ٓاَجُ ُٓؤا ُقْوُل فهيه  النَهارِ  ِف  یهتهحه فَٰ عه  الَضُ
ا لِلَهِذیْنه  ْو  ُ ْل  تهبهًعا لهُكْم  ُكنَها اِنَها اْستهْكَبه  فههه
هنُْتْم  ْغُنْونه  ا نَها َمُ  النَهارِ  َمِنه  نهِصیًْبا عه

48. િે અહુંકારી લોકો જવાબ આપશે કે 

આપણે સૌ આ આગમાું છે, અલ્લાહ િઆલા 
પોિાના બુંદાઓ વચ્ચે તનણગય કરી ચકૂ્યો 
છે. 

ا الَهِذیْنه  قهاله  ْو  ُ ا     كَُل    اِنَها اْستهْكَبه ه  اَِنه   فِْيهه   اّلَلَٰ
كهمه  قهْد   الِْعبهاِد  بهْيه  حه

49. અને (દરેક) જહન્નમી લોકો ભેગા મળી, 
જહન્નમના ચોકીદારોને કહશેે કે િમે જ 

પોિાના પાલનહારને દ આ કરો કે િે એક 

દદવસ િો અમારા અઝાબમાું ઘટાડો કરે. 

نهةِ  النَهارِ  ِف  الَهِذیْنه  وهقهاله  زه نَهمه  لِخه هه   ادُْعْوا جه
بَهُكْم  ْف  ره َفِ نَها یُخه اِب  َمِنه  یهْوًما عه ذه  الْعه

50. િે જવાબ આપશે કે શ ું િમારી પાસે 

િમારા પયગુંબર ચમત્કાર લઇ નહિા 
આવયા ? િેઓ કહશેે કેમ નહીં (જરૂર આવયા 
હિા), િેઓ કહશેે કે પછી િમે જ દ આ કરો 
અને કાદફરોને દ આ વયથગ થઇ જશે. 

لهْم  قهالُْو ا هوه ِت    ُرُسلُُكْم  تهاْتِْيُكْم  تهُك  ا  ِبالْبهیَِنَٰ
ا  فهادُْعْوا    قهالُْوا  بهلَٰ    قهالُْوا مه ُؤا وه ٓ   دُعَٰ

ن  ِفْ  اََِله  الْكَِٰفِریْنه  َٰل  ل  ضه
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51. તન:શુંક અમે પોિાના પયગુંબરોની 
અને ઈમાનવાળાઓની દ તનયામાું પણ 

મદદ કરીએ છીએ અને અને િે દદવસે પણ 

જરૂર મદદ કરીશ ું, જ્યારે સાક્ષી આપનારા 
ઊભા થશે. 

نَها الَهِذیْنه  ُرُسلهنها لهنهْنُصرُ  اِ ُنْوا وه مه وةِ  ِف  اَٰ يَٰ  الْحه
نْيها یهْومه  الَدُ ادُ   یهُقْوُم  وه  اَْلهْشهه

52. જે દદવસે જાલલમોને િેમના બહાના કુંઈ 

ફાયદો નહીં પહોંચાડે, િેમના માટે લઅનિ 

(દફટકાર) જ હશે અને િેમના માટે ખરાબ 

ઘર હશે. 

لِِمْيه  یهْنفهعُ  َله  یهْومه  ُتُهْم  الَظَٰ ْعِذره لهُهُم  مه  وه
لهُهْم  اللَهْعنهةُ  اِر  ُسْوٓءُ  وه  الَده

53. અમે મસૂાને દહદાયિ આપી, અને બની 
ઇસ્રાઇલને દકિાબ (િોરાિ) ના વારસદાર 

બનાવયા. 

لهقهْد  تهیْنها وه یالْ ُمْوسه  اَٰ ثْنها ُهدَٰ هْوره ا   بهِنْ   وه
ٓاِءیْله   الِْكتَٰبه   اِْسره

54. જે બ દ્ધદ્ધશાળી લોકો માટે દહદાયિ અને 

તશખામણ હિી. 
ی ُهًدی  اَْلهلْبهاِب  َِلُوِل  وهِذْكرَٰ

55. બસ ! હ ેપયગુંબર િમે િીરજ રાખો, 
તન:શુંક અલ્લાહન ું વચન સાચ ું છે, િમે 

પોિાના ગ નાહોની માફી માુંગિા રહો. અને 

સવાર-સાુંજ પોિાના પાલનહારની િસ્બીહ 

અને પ્રશુંસા કરિા રહો. 

ِ  وهعْده  اَِنه  فهاْصَِبْ  َق   اّلَلَٰ نٌِْۢبكه  وهاْستهْغِفرْ  حه  لِذه
ْح  بَِ مْدِ  وهسه بَِكه  ِبحه َِشَِ  ره  وهاَْلِبْكهاِر   ِبالْعه
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56. જે લોકો પોિાની પાસે કોઇ પ રાવા ન 

હોવા છિાું, અલ્લાહની આયિો બાબિે 

ઝઘડો કરે છે, િેમના હૃદયોમાું અહુંકાર 

તસવાય કુંઈ નથી, િેઓ િે પદ પ્રાપ્િ કરી 
શકિા નથી (જેની િેઓ ઈચ્છા કરી રહ્યા 
છે.) િો િમે (િેમની ્ ક્તિઓથી) અલ્લાહન ું 
શરણ માુંગિા રહો, તન:શુંક િે સુંપણૂગ 
સાુંભળવાવાળો અને બધ ું જ જોવાવાળો છે. 

اِدلُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ْ   یُجه یَِٰت  ِف ِ  اَٰ ْْیِ  اّلَلَٰ   ِبغه
ن   هُىْ    ُسلْطَٰ تَٰ ه ا ِكَْب   اََِله  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  اِْن   ا   َمه
ِ    فهاْستهِعذْ   ِببهالِِغْيِه    ُهْم  نَهه    ِباّلَلَٰ  اِ

ِمْيعُ   الْبهِصْْیُ  ُهوهالَسه

57. આકાશ અને િરિીન ું સર્જન, ખરેખર, 

માનવીના સર્જન કરિા ઘણ ું મોટ ું કાયગ છે, 

પરુંત   ઘણા લોકો જાણિા નથી. 

لُْق  وَِٰت  لهخه مَٰ ُ  وهاَْلهْرِض  الَسه ْكَبه لِْق  ِمْن  اه   خه
َِٰكَنه  النَهاِس  ل ْكثهره  وه ه  یهْعلهمُْونه  َله  النَهاِس  ا

58. દૃષ્ટટહીન અને જોનાર સરખા નથી, 
અને જેઓ ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો 
કયાગ, િેઓ દ રાચારી (જેવા નથી). િમે 

(ખબૂ જ) ઓછી તશખામણ પ્રાપ્િ કરો છો. 

ا مه ۬   اَْلهْعمَٰ  یهْستهوِی وه الْبهِصْْیُ   الَهِذیْنه   وه  وه
ُنْوا مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ ُء    وهَله  الَصَٰ  قهِلْيًل   الْمُِسْٓ
ا َكهُرْونه  َمه  تهتهذه

59. તન:શુંક કયામિ આવશે જ, જેમાું કોઈ 

શુંકા નથી, પરુંત   ઘણા લોકો ઈમાન નથી 
લાવિા. 

ةه  اَِنه  اعه َٰتِيهة   الَسه یْبه  ََله  َله ا ره َِٰكَنه  فِْيهه ل   وه
ْكثهره  ه  یُْؤِمُنْونه  َله  النَهاِس  ا

60. અને િમારા પાલનહારનો આદેશ છે કે 

િમે મને પોકારો, હ ું િમારી દ આ કબલૂ 

કરીશ, તન:શુંક જે લોકો મારી બુંદગીથી 
ઘમુંડ કરે છે, િે નજીકમાું જ અપમાતનિ 

થઇ જહન્નમમાું પહોંચી જશે. 

بَُُكُم  وهقهاله  هْستهِجْب  ادُْعْوِنْ   ره  اَِنه   لهُكْم     ا
ْونه  الَهِذیْنه  ْن  یهْستهْكَِبُ   ِعبهادهِٰتْ  عه

يهْدُخلُْونه  نَهمه  سه هه ن  جه  دَِٰخِریْنه
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61. અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે રાિ 

બનાવી, કે િમે િેમાું આરામ કરો અને 

દદવસને પ્રકાતશિ બનાવયો, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા લોકો માટે કૃપાળુ અને 

દયાળુ છે. પરુંત   ઘણા લોકો આભાર નથી 
માનિા. 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی  ا عه  فِْيهِ   لِتهْسكُُنْوا  الَهْيله  لهُكُم  جه
اره  ه  اَِنه   ُمْبِصًرا    وهالنَههه  عهله  فهْضل   لهُذوْ  اّلَلَٰ
َِٰكَنه  النَهاِس  ل ْكثهره  وه ه  یهْشكُُرْونه  َله  النَهاِس  ا

62. આ જ છે. િમારો પાલનહાર, દરેક 

વસ્ત નો સર્જનહાર, િેના તસવાય કોઇ ઇલાહ 

નથી, પછી િમે ક્યાું જઇ રહ્યા છો ? 

لِكُُم  ُ  ذَٰ بَُُكْم  اّلَلَٰ الُِق  ره ء     كَُلِ  خه ْ َٰهه  َله    َشه  اََِله  اِل
 ُتْؤفهُكْونه  فهاهَنَٰ   ُهوه ؗ 

63. આવી જ રીિે િે લોકોને પણ પથભ્રટટ 

કારી દેવામાું આવયા, જેઓ અલ્લાહની 
આયિોનો ઇન્કાર કરિા હિા. 

لِكه  هانُْوا الَهِذیْنه  یُْؤفهُك  كهذَٰ ِ  ِباَٰیَِٰت  ك  اّلَلَٰ
ُدْونه   یهْجحه

64. અલ્લાહ જ છે, જેણે િમારા માટે 

િરિીને રહવેાની જગ્યા અને આકાશને છિ 

બનાવ્ ું અને િમારા ચહરેા બનાવયા અને 

ખબૂ જ સ ુંદર બનાવયા અને િમને ઉત્તમ 

વસ્ત ઓ ખાવા માટે આપી, આ જ અલ્લાહ 

િમારો પાલનહાર છે, બસ ! ખબૂ જ 

બરકિવાળો અનેસમગ્ર સષૃ્ટટનો 
પાલનહાર. 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی  ا عه اًرا  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه قهره
مهٓاءه  ُكْم  َوهالَسه َوهره نه  ِبنهٓاًء َوهصه ُكْم  فهاهْحسه   ُصوهره
زهقهُكْم  ِت    َمِنه  وهره یَِبَٰ لِكُُم   الَطه ُ  ذَٰ ۬   اّلَلَٰ بَُُكْم     ره
كه  ه ُ  فهتهَبَٰ َبُ  اّلَلَٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ

65. િે જ જીવુંિ છે, િેના તસવાય કોઇ ઇલા 
નથી, બસ ! િમે તનખાલસિાથી િેની 
બુંદગી કરો અને િેને પોકારો. દરેક 

પ્રકારની પ્રશુંસા અલ્લાહ માટે જ છે, જે 

સમગ્ર સષૃ્ટટનો પાલનહાર છે. 

 َُ َٰهه  َله   ُهوهالْحه  لههُ  ُمْخِلِصْيه  ُهوهفهادُْعْوهُ  اََِله  اِل
یْنه    مُْد   الَدِ هلْحه ِ  ا َبِ  ّلِلََٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ
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66. િમે િમને કહી દો કે મને િેમની 
બુંદગી કરવાથી રોકવામાું આવયો છે, જેમને 

િમે અલ્લાહ તસવાય પોકારો છો, એટલા 
માટે કે મારી પાસે મારા પાલનહારના સ્પટટ 

પ રાવા આવી ગયા છે, મને આદેશ મળ્યો 
છે કે હ ું સમગ્ર સષૃ્ટટના પાલનહારન ું 
અન સરણ કરવાવાળો બની જઉં. 

ْ  قُْل  هْن  نُِهْيُت  اَِنِ هْعُبده  ا   ِمْن  تهْدُعْونه  الَهِذیْنه  ا
ِ  دُْوِن  ِنه  لهمَها اّلَلَٰ ٓاءه ُت  جه ْ ؗ  ِمْن  الْبهیَِنَٰ َبِ   َره

اُِمْرُت  هْن  وه َبِ  اُْسِلمه  ا لهِمْيه  لِره  الْعَٰ

67. િે જ છે, જેણે િમાર ું સર્જન માટી વડે, 

પછી ટીપાું વડે, પછી જામેલા લોહી વડે ક્ ું, 
પછી િમને બાળકના રૂપ (માિાના પેટ 

માુંથી) કાઢે છે, પછી (િમારો તવકાસ કરે 

છે), િમે પ ખ્િવયે પહોંચી જાવ, પછી વદૃ્ધ 

બની જાવ, િમારા માુંથી કેટલાક આ પહલેાું 
જ મતૃ્્  પામે છે, (િે િમને છોડી દે છે) જેથી 
િમે નક્કી કરેલ સમય સ િી પહોંચી જાવ 

અને જેથી િમે તવચાર કરી લો. 

لهقهُكْم  ُهوهالَهِذْی  اب   َمِْن  خه   نَُْطفهة   ِمْن  ثَُمه  ُتره
  ثَُمه  ِطْفًل  یُْخِرُجكُْم  ثَُمه   عهلهقهة   ِمْن  ثَُمه 

ا ُكْم  لِتهْبلُُغْو  هُشَده   ُشُيْوًخا    لِتهُكْونُْوا ثَُمه  ا
ِمْنُكْم  ا قهْبُل  ِمْن  یَُتهوهَفَٰ  َمهْن  وه لِتهْبلُُغْو  ًل  وه هجه   ا
َمً  لَهُكْم  َمُسه لهعه  تهْعِقلُْونه  وه

68. િે જ છે, જે િમને જીતવિ કરે છે અને 

મતૃ્્  આપે છે, પછી જ્યારે િે કોઇ કામ 

કરવા ઇચ્છે છે, િો ફતિ આટલ ું જ કહ ેછે કે 

થઇ જા, બસ િે થઇ જાય છે. 

یُِمْيُت    یُْح   ُهوهالَهِذْی  هْمًرا قهضَٰ   فهاِذها  وه َهمها  ا   فهاِن
 فهيهُكْوُنن  ُكْن  لهه   یهُقْوُل 

69. શ ું િમે િેમને નથી જોયા, જે 

અલ્લાહની આયિો તવશે ઝઘડો કરે છે, 

િેઓ ક્યાું ફેરવવામાું આવે છે ? 

هلهْم  اِدلُْونه  الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا ْ   یُجه یَِٰت  ِف ِ  اَٰ     اّلَلَٰ
هَنَٰ  فُْونه  ا  یُْصره
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70. િે લોકોએ આ દકિાબ (ક રઆન)નો 
ઇન્કાર કયો અને િે દકિાબોનો પણ ઇન્કાર 

કયો, જે અમે અમારા પયગુંબરો સાથે 

મોકલી હિી, િેમને નજીકમાું જ સત્યિાની 
ખબર પડી જશે. 

بُْوا الَهِذیْنه  َذه ِب  كه ِبمها   ِبالِْكتَٰ لْنها وه هْرسه  ِبه   ا
  ۬ ا ۛ ْوفه   ُرُسلهنه  یهْعلهمُْونه   فهسه

71. જ્યારે િેમના ગળામાું પટ્ટા હશે અને 

એવી સાુંકળો હશેમ જેનાથી િેમને 

ઘસેડવામા આવશે. 

َُٰل  اِذِ  ْ   اَْلهغْل هْعنهاقِِهْم  ِف َِٰسُل    ا ل   وهالَسه
ُبْونه    یُْسحه

72. ઉકળિા પાણીમાું અને પછી જહન્નમની 
આગમાું બાળવામાું આવશે, 

مِ  ِف  ۬  الْحه ُرْونه   النَهارِ  ِف  ثَُمه   ْيِم    یُْسجه

73. પછી િેમને પછૂવામાું આવશે કે જેમને 

િમે ભાગીદાર ઠેરવિા હિા િેઓ ક્યાું છે ? 

هیْنه  لهُهْم  قِْيله  ثَُمه  ا ا  ُتْشِرُكْونه   ُكنُْتْم  مه

74. જેઓ અલ્લાહ તસવાય (ઇલાહ) હિા, 
િેઓ કહશેે કે િે િો અમારાથી અળગા થઇ 

ગયા, પરુંત   અમે િે પહલેા કોઇને પણ 

પોકારિા ન હિા, અલ્લાહ િઆલા આવી 
જ રીિે કાફીરોને પથભ્રટટ કરે છે. 

ِ    دُْوِن  ِمْن  لَُْوا  قهالُْوا  اّلَلَٰ نَها ضه   نهُكْن  لَهْم  بهْل  عه
ْيـ ًا    قهْبُل  ِمْن  نَهْدُعْوا لِكه   شه ُ  یُِضَلُ  كهذَٰ  اّلَلَٰ

 الْكَِٰفِریْنه 

75. (પછી િેમને કહવેામાું આવશે કે) આ 

બદલો છે, િે વસ્ત નો, જેમાું િમે િરિી પર 

મગ્ન હિા અને ઈિરાિા હિા. 

لِكُْم  ُحْونه  ُكنُْتْم  ِبمها ذَٰ ْْیِ  اَْلهْرِض  ِف  تهْفره  ِبغه
َقِ  ِبمها الْحه ُحْونه   ُكنُْتْم  وه  تهمْره

76. હવે જહન્નમમાું દ્વારથી દાખલ થઇ જાવ, 

િમે ત્યાું હુંમેશા રહશેો, ઘમુંડ કરનારાઓ 

માટે કેટલી ખરાબ જગ્યા છે . 

هبْوهابه  اُدُْخلُْو ا نَهمه  ا هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ   فِْيهه
ثْوهی فهِبْئسه  یْنه  مه ِ  الْمُتهكهََبِ
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77. (હ ેપયગુંબર) બસ ! િમે િીરજ રાખો, 
અલ્લાહન ું વચન ખરેખર સાચ ું છે, િેમને 

અમે જે (અઝાબન ું) વચન આપ્્ ું છે, 

િેમાુંથી અમે થોડ ક (િમારા જીવનમાું જ) 

બિાવીએ અથવા (િે પહલેા) અમે િમને 

મતૃ્્  આપીએ, (અને િેમને પછી આઝાબ 

આપીએ) છેવટે િેમને અમારી િરફ જ 

પાછા ફરવાન ું છે. 

ِ  وهعْده  اَِنه  فهاْصَِبْ  َق     اّلَلَٰ ا  حه  نُِریهنَهكه  فهاَِمه
هوْ  نهِعُدُهْم  الَهِذْی  بهْعضه   فهاِلهیْنها نهتهوهفَهیهنَهكه  ا

ُعْونه    یُْرجه

78. તન:શુંક અમે િમારા કરિા પહલેા પણ 

ઘણા પયગુંબરો મોકલી ચકૂ્યા છીએ, 

જેમાુંથી કેટલાકના (દકસ્સા) અમે િમને 

બિાવી ચકૂ્યા છીએ અને િેમાુંથી 
કેટલાકના િો અમે િમને નથી બિાવયા 
અને કોઇ પયગુંબરને (અતિકાર) નહિો કે 

કોઇ મ અત્જઝો અલ્લાહની પરવાનગી વગર 

લાવી બિાવે, પછી જે સમયે અલ્લાહનો 
આદેશ આવશે, સત્ય સાથે તનણગય કરી 
દેવામાું આવશે અને િે જગ્યા પર અસત્ય 

લોકો ન કસાનમાું રહશેે. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه ْ  قهْبِلكه  َمِْن  ُرُسًل  ا  َمهْن   ِمْٰنُ
ْصنها ْ  عهلهْيكه  قهصه ِمْٰنُ  نهْقُصْص  لَهْم  َمهْن  وه
ا  عهلهْيكه    مه هانه  وه ُسْول   ك هْن  لِره ه  ا  اََِله  ِباَٰیهة   یَهاِْٰت
ِ    ِباِذِْن  ٓاءه  فهاِذها  اّلَلَٰ هْمرُ  جه ِ  ا َقِ  قُِضه  اّلَلَٰ   ِبالْحه
ِسره  ن  ُهنهالِكه  وهخه  الْمُْبِطلُْونه

79. અલ્લાહ િે છે, જેણે િમારા માટે ઢોર 

બનાવયા, જેમાુંથી કેટલાકની િમે સવારી 
કરો છો અને કેટલાકને િમે ખાઓ છો. 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی  ا عه امه  لهُكُم  جه ُبْوا اَْلهنْعه كه ْ  لَِته
ا ا ِمْنهه ِمْنهه ؗ  وه  تهاْكُلُْونه

80. િમારા માટે િેમાું બીજા ઘણાું 
ફાયદાઓ છે, જ્યાું જવાની ઈચ્છા હોય ત્યાું 
િમે િેના પર સવારી કરી પહોચી જાઓ 

છો, અને િમે િે ઢોરો પર અને હોડીમાું 
મ સાફરી કરો છે. 

لهُكْم  ا وه لِتهْبلُُغْوا نهافِعُ مه  فِْيهه ا وه ةً  عهلهْيهه اجه  حه
ا ُصُدْوِرُكْم  ِفْ    الُْفلِْك  وهعهله  وهعهلهْيهه

 ُتْحمهلُْونه  
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81. અલ્લાહ િમને પોિાની તનશાનીઓ 

બિાવે છે, બસ ! િમે અલ્લાહની કેવી કેવી 
તનશાનીઓને ઇન્કાર કરશો. 

یُِریُْكْم  ۬   وه یَِٰته    یَِٰت  فهاهَیه   اَٰ ِ  اَٰ  ُتْنِكُرْونه  اّلَلَٰ

82. શ ું િે લોકોએ િરિી પર હરીફરીને જો્ ું 
નથી કે જે લોકો િેમના પહલેા હિા, િેમની 
દશા કેવી થઇ ? જેઓ િેમના કરિા 
સુંખ્યામાું વિારે હિા, શક્તિશાળી અને 

િરિી પર ઘણા બિાું ભવય અવશેર્ો છોડી 
ગયા છે, િેમના િે કાયોએ કુંઈ ફાયદો ન 

પહોંચાડયો. 

هفهلهْم  ْوا ا   كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  ا  قهْبِلِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ  ك هانُْو  ْكثهره  ك ه  ا

 ْ َده  ِمْٰنُ اهشه هاًرا وه ث هْغنَٰ   فهمها   اَْلهْرِض  ِف  قَُوهةً َوهاَٰ  ا
 ْ ا عهْٰنُ هانُْوا َمه  یهْكِسُبْونه  ك

83. બસ ! જ્યારે પણ િેમની પાસે િેમના 
પયગુંબર સ્પટટ તનશાનીઓ લઇને આવયા, 
િો આ લોકો પોિાની પાસેના જ્ઞાન પર 

ઇિરાવા લાગ્યા, છેવટે જે (અઝાબ)ની 
મશ્કરી કરિા હિા, િે જ િેમના પર આવી 
ગયો. 

ْتُهْم   فهلهمَها ٓاءه ِت  ُرُسلُُهْم  جه  ِبمها فهِرُحْوا ِبالْبهیَِنَٰ
ُهْم  اقه  الِْعلِْم  َمِنه  ِعْنده ا ِبِهْم  وهحه هانُْوا َمه  ِبه   ك

 یهْستهْهِزُءْونه 

84. અમારો અઝાબ જોઇ કહવેા લાગ્યા કે 

અમે એક અલ્લાહ પર ઈમાન લાવયા અને 

જે જે લોકોને અમે િેના ભાગીદાર ઠેરવિા 
રહ્યા, િે સૌનો ઇન્કાર કરીએ છીએ. 

هْوا فهلهمَها ا نها ره ا بهاْسه نَها قهالُْو  مه ِ  اَٰ ه   ِباّلَلَٰ  وهْحده
 ُمْشِرِكْيه  ِبه   ُكنَها ِبمها نهاوهكهفهرْ 

85. પરુંત   અમારા અઝાબને જોઇ લીિા 
પછી િેમન ું ઈમાન લાવવ ું કુંઈ ફાયદાકારક 

સાલબિ ન થ્ ું, અલ્લાહનો આ જ તનયમ 

છે, જે િેના બુંદાઓ પર લાગ  છે અને િે 

જગ્યા પર કાદફરો ન કસાનમાું પડી ગયા. 

هْوا لهمَها اِیْمهانُُهْم  یهْنفهُعُهْم  یهُك  فهلهْم  ا ا    ره نه   بهاْسه
ِ  ُسنَهته  لهْت  قهْد   الَهِتْ  اّلَلَٰ   وهخهِسره   ِعبهاِده     ِفْ   خه
ن  ُهنهالِكه   الْكَِٰفُرْونه
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અસ્સજદહ فصلت 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ ્ ٓم    حَٰ

2. આ (ક રઆન) અત્યુંિ દયાળુ અને કૃપાળુ 

(અલ્લાહ) િરફથી ઉિારવામાું આવ્ ું છે. 

ْحمَِٰن  َمِنه  تهَْنِیْل   ِحْيِم   الَره  الَره

3. (એવી) દકિાબ છે, જેની આયિોન ું 
તવસ્િારપવૂગક વણગન કરવામાું આવ્ ું છે, 

ક રઆન અરબી ભાર્ામાું છે, િે લોકો માટે, 

જેઓ ઇલ્મ િરાવે છે. 

لهْت  ِكتَٰب   یَُٰته   فَُصِ نًا اَٰ ِبَيًا قُْراَٰ ره   لَِقهْوم   عه
 یَهْعلهمُْونه  

4. ખ શખબરી આપનાર અને સચેિ કરનાર 

છે, િો પણ િેમના ઘણાું લોકોએ મોઢ ું ફેરવી 
લીધ ું અને િેઓ સાુંભળિા જ નથી. 

ا  ْكثهُرُهْم  فهاهْعرهضه   َوهنهِذیًْرا   بهِشْْیً ه  َله  فهُهْم  ا
 یهْسمهُعْونه 

5. અને િે લોકોએ કહ્ ું, કે િમે જેની િરફ 

અમને બોલાવી રહ્યા છો, અમારા હૃદય િો 
િેનાથી પરદામાું છે અને અમારા કાન 

બહરેા થઇ ગયા છે, અમારી અને િમારી 
વચ્ચે એક પરદો છે, િમે પોિાન ું કામ 

કરિા રહો, અમે પણ કામ કરનારા છે. 

قهالُْوا ْ   قُلُْوبُنها وه ِكنَهة   ِف ه ْ   اِلهْيهِ  تهْدُعْونها   َمِمَها ا ِف   وه
نِنها ذها ْ  اَٰ بهیِْنكه  بهْيِننها وهقْر  َوهِمنٌۢ اب   وه  ِحجه
نَهنها فهاْعمهْل  ِملُْونه  اِ  عَٰ
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6. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને કહી દો ! કે હ ું 
િો િમારા જેવો જ માનવી છું, મારા પર 

વહી કરવામાું આવે છે કે િમારા સૌનો 
ઇલાહ એક અલ્લાહ જ છે, િો િમે િેની 
િરફ જ ધ્યાન િરો અને િેની પાસે 

ગ નાહોની માફી માુંગો અને િે મ શદરકો માટે 

ખરાબી છે. 

نَهمها   قُْل  هنها اِ ر   ا َه  یُْوحَٰ   َمِثْلُُكْم  بهشه هنَهمها   اِله  ا
َُٰهكُْم  َٰه   اِل ا َوهاِحد   اِل  اِلهْيهِ  فهاْستهِقْيمُْو 

وهیْل    وهاْستهْغِفُرْوهُ     لَِلْمُْشِرِكْيه    وه

7. જે ઝકાિ આપિા નાથી અને િેઓ 

આલખરિનો પણ ઇન્કાર કરે છે. 

وةه  یُْؤُتْونه  َله  الَهِذیْنه  كَٰ ةِ  وهُهْم  الَزه  ُهْم  ِباَْلَِٰخره
ِفُرْونه   كَٰ

8. તન:શુંક જે લોકો ઈમાન લાવયા અને 

સત્કાયો કયાગ, િેમના માટે એવ ું વળિર છે, 

જે ક્યારેય ખિમ નહીં થાય. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  لهُهْم  الَصَٰ
ْْیُ  اهْجر   ن  غه مُْنْون   مه

9. િમે િેમને કહી દો ! કે શ ું િમે િે 

(અલ્લાહ) નો ઇન્કાર કરો છો અને િમે િેના 
ભાગીદાર ઠેરવો છો, જેણે બે દદવસમાું 
િરિીન ું સર્જન ક્ ું, સમગ્ર સષૃ્ટટનો 
પાલનહાર િે જ છે. 

هى ِنَهُكْم  قُْل  لهقه  ِبالَهِذْی  لهتهْكُفُرْونه  ا  اَْلهْرضه  خه
ْيِ  ِفْ  لُْونه  یهْومه ادًا    لهه    وهتهْجعه هنْده لِكه   ا َبُ  ذَٰ  ره

لهِمْيه    الْعَٰ

10. અને િેણે િરિી પર ઉપરથી પવગિો 
ઠોસી દીિા અને િેમાું બરકિ મકૂી અને 

િેમાું ઊપજોની વયવસ્થા પણ કરી દીિી, 
(ફતિ) ચાર દદવસમાું, આ િરિી દરેક 

જરૂરિમુંદો માટે સરખી છે. 

له  عه ا وهجه وهاِسه  فِْيهه ا ِمْن  ره كه  فهْوقِهه بَٰره ا وه  فِْيهه
ره  قهَده ا   وه ا فِْيهه تههه هقْوها ْ   ا ةِ  ِف هْربهعه هیَهام     ا وهٓاءً   ا  سه

ٓاى ِِلْيه   لَِلَسه
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11. પછી આકાશ િરફ ધ્યાન આપ્્ ું, િે 

સમયે િે ધ માડા જેવ ું હત ું, બસ ! િેને અને 

િરિીને આદેશ આપ્યો, અક્સ્િત્વમાું આવી 
જાવ, િમારી ઈચ્છા હોય કે ન હોય, બને્નએ 

કહ્ ું કે અમે રાજી-ખ શીથી હાજર છે. 

مهٓاءِ  اِله  اْستهوَٰ ی ثَُمه  ان   وهِِهه  الَسه  قهاله فه  دُخه
ا هْرِض  لههه لِْل ْوعًا ائْتِيها وه هوْ  طه ْرًها    ا  قهالهتها    كه

تهیْنها ه ٓاى ِِعْيه  ا  طه

12. બસ ! બે દદવસમાું સાિ આકાશ 

બનાવી દીિા અને દરેક આકાશમાું િેના 
પ્રમાણે યોગ્ય આદેશની વહી મોકલી અને 

અમે દ તનયાના આકાશને િારાઓ વડે 

શણગા્ ું અને િેમના દ્વારા દહફાજિ 

કરવાન ું કામ લીધ ું, આ બનાવટ તવજયી, 
જ્ઞાનવાળા અલ્લાહની છે. 

ىُهَنه  ْبعه   فهقهضَٰ مَٰوهات   سه ْيِ  ِفْ  سه اهْوحَٰ  یهْومه   ِفْ  وه
مهٓاء   كَُلِ  هها    سه هْمره یَهنَها  ا مهٓاءه  وهزه ا الَسه نْيه  الَدُ

  ۬ اِبْيحه   لِكه   وهِحْفًظا     ِبمهصه ِزیْزِ  تهْقِدیْرُ  ذَٰ  الْعه
ِلْيِم   الْعه

13. હજ  પણ આ લોકો ઇન્કાર કરિા હોય, 

િો િમે કહી દો ! કે હ ું િમને િે સખિ 

(આકાશના અઝાબ) થી સચેિ કર ું છું, જે 

આદ અને ર્મદૂના લોકો જેવો સખિ હશે. 

ُضْوا فهاِْن  ْرُتُكْم  فهُقْل  اهْعره هنْذه ِعقهةً  ا   َمِثْله  صَٰ
ِعقهةِ  همُْوده   صَٰ  عهاد  َوهث

14. િેમની પાસે જ્યારે િેમની આજ બાજ થી 
પયગુંબરો આવયા, (અને કહ્ ું) કે િમે 

અલ્લાહ તસવાય કોઇની બુંદગી ન કરો, િો 
િેમણે જવાબ આપ્યો કે જો અમારો 
પાલનહાર (અમારી દહદાયિ) ઇચ્છિો િો 
ફદરશ્િાઓને મોકલિો, અમે િો િમારી 
પયગુંબરીનો ઇન્કાર કરીએ છીએ. 

ْتُهُم  اِذْ  ٓاءه ُسُل  جه ْ  الَرُ هیِْدیِْهْم  بهْيِ  ِمنٌۢ ِمْن  ا   وه
لِْفِهْم  هََله  خه ا ا ه    اََِله  تهْعُبُدْو  ٓاءه  لهوْ   قهالُْوا  اّلَلَٰ  شه
بَُنها له  ره هنْزه كهةً  َله َٰٓى ِ ل َها مه  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمها   فهاِن

ِفُرْونه   كَٰ
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15. હવે આદના લોકો કારણ વગર 

િરિીમાું તવદ્રોહ ફેલાવવા લાગ્યા અને 

કહવેા લાગ્યા, કે અમારા કરિા વિારે 

શક્તિશાળી કોણ છે ? શ ું િે લોકોએ ન જો્ ું 
કે જેણે િેમન ું સર્જન ક્ ું છે, િે િેમના કરિા 
વિારે શક્તિશાળી છે, િે અમારી આયિોનો 
ઇન્કાર કરિા રહ્યા. 

ا ْوا عهاد   فهاهَمه ُ ْْیِ  اَْلهْرِض  ِف  فهاْستهْكَبه َقِ  ِبغه   الْحه
قهالُْوا ْن  وه َدُ  مه لهْم   قَُوهةً    ِمنَها اهشه هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا   اّلَلَٰ
لهقهُهْم  الَهِذْی  َدُ  خه ْ  ُهوهاهشه هانُْوا  قَُوهةً    ِمْٰنُ ك  وه
ُدْونه  ِباَٰیَِٰتنها  یهْجحه

16. છેવટે અમે િેમના પર એક સખિ 

વાવાઝોડ ું એક અશ ભ દદવસમાું મોકલ્્ ું, કે 

િેમને દ તનયાના જીવનમાું અપમાનજનક 

અઝાબનો સ્વાદ ચખાડે અને તન:શુંક 

આલખરિનો અઝાબ િેના કરિા વિારે 

અપમાનજનક છે અને િેમની મદદ 

કરવામાું નહીં આવે. 

لْنها ْ  فهاهْرسه ًرا ِریًْحا عهلههْْیِ ْرصه ْ   صه هیَهام   ِف   ا
ات   ُهْم  نَهِحسه ابه  لَُِنِذیْقه   ِف  الِْخْزِی  عهذه
وةِ  يَٰ ا    الْحه نْيه اُب   الَدُ ذه لهعه ةِ  وه ی اَْلَِٰخره  اهْخزَٰ
ُرْونه  َله  وهُهْم   یُْنصه

17. હવે ર્મદૂના લોકો, િો અમે િેમને પણ 

માગગદશગન આપ્્ ું, િો પણ િે લોકોએ સત્ય 

માગગ પર આંિળાપણાને પ્રાથતમકિા 
આપી, જેના કારણે અપમાનજનક અઝાબ 

કડાકાએ િેમના કૃત્યોના કારણે પકડી 
લીિા. 

ا هَمه ا همُْودُ  وه ْ  ث ُ یْٰنَٰ بَُوا فهههده   عهله  الْعهمَٰ  فهاْستهحه
ی ْتُهْم  الُْهدَٰ ذه ِعقهةُ   فهاهخه اِب  صَٰ ذه   الُْهْوِن  الْعه

هانُْوا ِبمها  یهْكِسُبْونه   ك

18. અને (હાું) ઈમાનવાળા અને 

ડરવાવાળાઓને અમે બચાવી લીિા. 
یْنها نهَجه ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه هانُْوا اَٰ ك ن  وه  یهَتهُقْونه

19. અને જે દદવસે અલ્લાહના દ શ્મન 

જહન્નમ િરફ લાવવામાું આવશે અને િેમને 

ભેગા કરી દેવામાું આવશે. 

یهْومه  رُ  وه ٓاءُ  یُْحشه ِ  اهعْده  فهُهْم  النَهارِ  اِله  اّلَلَٰ
 یُوْزهُعْونه 
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20. ત્યાું સ િી કે જ્યારે જહન્નમની ખબૂ જ 

નજીક આવી જશે, િેમના પર િેમના કાન 

અને િેમની આંખો અને િેમની ચામડીઓ, 

િેમના કમોની સાક્ષી આપશે. 

َتَٰ   ا اِذها حه ٓاُءْوهها مه ِهده   جه ْ  شه مُْعُهْم  عهلههْْیِ  سه
اُرُهْم  هبْصه ا هانُْوا ِبمها وهُجلُْودُُهْم  وه  یهْعمهلُْونه  ك

21. િેઓ પોિાની ચામડીઓને કહશેે કે િમે 

અમારી તવર દ્ધ સાક્ષી કેમ આપી, િે જવાબ 

આપશે કે અમને િે અલ્લાહએ બોલવાની 
શક્તિ આપી, જેણે દરેક વસ્ત ને બોલવાની 
શક્તિ આપી છે, િેણે જ િમાર ું સર્જન પ્રથમ 

વખિ ક્ ું અને િેની જ િરફ િમે પાછા 
ફેરવવામાું આવશો. 

قهالُْوا ِهْدتَُْم  لِمه  لُِجلُْوِدِهْم  وه ا  عهلهیْنها    شه   قهالُْو 
قهنها هنْطه ُ  ا قه  الَهِذْی   اّلَلَٰ هنْطه ء   كَُله  ا ْ  َشه

لهقهُكْم  هَوهله  وهُهوهخه ة   ا َره ُعْونه  َوهاِلهْيهِ مه  ُتْرجه

22. અને િમે (પોિાના ખરાબ કૃત્યો) 
એટલા માટે છપાવિા ન હિા કે િમારા 
માટે િમારા કાન, આંખો અને િમારી 
ચામડીઓ સાક્ષી આપશે, હાું, િમે એવ ું 
સમજિા હિા કે િમે જે કુંઈ પણ કરી રહ્યા 
છો, િેમાુંથી ઘણા કાયો તવશે અલ્લાહ 

અજાણ છે. 

ا مه ْونه  ُكنُْتْم  وه هْن  تهْستهَِتُ ده  ا  عهلهْيُكْم  یَهْشهه
مُْعكُْم  اُرُكْم  وهَله   سه هبْصه ُكْم  وهَله  ا َِٰكْن  ُجلُْودُ ل   وه
نهنُْتْم  هَنه  ظه ه  ا ا یهْعلهُم  َله  اّلَلَٰ ِثْْیً تهْعمهلُْونه  َمِمَها كه

 

23. િમારા આ ખોટા અન માને િમને નટટ 

કરી દીિા, જે િમે પોિાના પાલનહાર અંગે 
કરિા હિા, છેવટે િમે ન કસાન 

ઉઠાવનારાઓ માુંથી થઇ ગયા. 

لِكُْم  نَُُكُم  وهذَٰ نهنُْتْم  الَهِذْی  ظه بَُِكْم  ظه   ِبره
هْردَٰىكُْم  ِسِریْنه   َمِنه  فهاهْصبهْحُتْم  ا  الْخَٰ

24. હવે જો આ લોકો િીરજ રાખે, (અથવા 
ન રાખે) િો પણ િેમન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ જ છે 

અને જો આ લોકો માફી ઇચ્છિા હોય િો 
પણ િેમને માફ કરવામાું નહીં આવે. 

ْوا فهاِْن  ثًْوی فهالنَهارُ  یَهْصَِبُ اِْن   لَهُهْم    مه  وه
 الْمُْعتهِبْيه  َمِنه  ُهْم  فهمها یَهْستهْعتُِبْوا
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25. અને અમે કેટલાક લોકોને િેમની તનકટ 

રાખ્યા હિા, જેમણે િેમના આગળ-

પાછળના કાયો, િેમની સામે સ ુંદર બનાવી 
રાખ્યા હિા અને િેમના માટે પણ 

અલ્લાહનો િે તનણગય લાગ  થઇ ગયો, જે 

તનણગય િેમના કરિા પહલેાના લોકો માટે 

થઇ ગયો હિો , જે ત્જન્નાિો અને મન ટય 

માટે હિો, તન:શુંક િેઓ ન કસાન ઉઠાવનારા 
હિા. 

قهَيهْضنها نهٓاءه  لهُهْم  وه یَهُنْوا قُره ا لهُهْم  فهزه   بهْيه  َمه
هیِْدیِْهْم  اوه  ا لْفهُهْم  مه َقه  خه ُ  وهحه   الْقهْوُل  عهلههْْیِ

  ْ لهْت  قهْد  اُمهم   ِف   الِْجَنِ  َمِنه  قهْبِلِهْم   ِمْن  خه
نَهُهْم   وهاَْلِنِْس    هانُْوا اِ ن  ك ِسِریْنه  خَٰ

26. અને કાદફર (એકબીજાને) કહ ેછે કે આ 

ક રઆનને સાુંભળો જ નહીં, (િેન ું વાુંચન 

કરિી વખિે) નકામી વાિો વિારે કરો, 
કદાચ કે િમે પ્રભ ત્વ મેળવો. 

ا تهْسمهُعْوا َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  ذه  لِهَٰ
ِن  ْوا الُْقْراَٰ الْغه لَهُكْم  فِْيهِ  وه  تهْغِلُبْونه  لهعه

27. બસ ! ખરેખર અમે િે કાફીરોને સખિ 

અઝાબનો સ્વાદ ચખાડીશ ું અને િેમને 

િેમના દ ટકમોનો બદલો જરૂર આપીશ ું. 

ابًا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  قهَنه فهلهُنِذیْ  ِدیًْدا    عهذه   شه
 ْ ُ لهنهْجِزیهَٰنه ه  وه هْسوها هانُْوا الَهِذْی  ا  یهْعمهلُْونه  ك

28. અલ્લાહના દ શ્મનોની સજા આ 

જહન્નમની આગ છે, જેમાું િેઓ હુંમેશા 
રહશેે, (આ) બદલો છે, અમારી આયિોનો 
ઇન્કાર કરવાનો. 

لِكه  ٓاءُ  ذَٰ زه ٓاءِ  جه ِ  اهعْده ا لهُهْم   النَهاُر    اّلَلَٰ  فِْيهه
ٓاًءٌۢ   الُْخلِْد    دهارُ  زه هانُْوا ِبمها جه ا ك   ِباَٰیَِٰتنه

ُدْونه   یهْجحه

29. અને (કયામિના દદવસે) કાદફરો કહશેે 

કે હ ેઅમારા પાલનહાર ! અમને ત્જન્નાિો 
અને મન ટયો (િે બને્ન જૂથ) બિાવ, જેમણે 
અમને ગ મરાહ કયાગ, અમે િે લોકોને 

અમારા પગ નીચે કચડી નાુંખીએ, જેથી 
િેઓ જહન્નમમાું સૌથી નીચે થઇ જાય. 

بَهنها   كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  هِرنها ره یِْن  ا لََٰنها الَهذه  اهضه
لُْهمها وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  ِمنه   تهْحته  نهْجعه

اِمنها  اَْلهْسفهِلْيه  ِمنه  لِيهُكْونها اهقْده
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30. તન:શુંક જે લોકોએ કહ્ ું કે અમારો 
પાલનહાર અલ્લાહ છે, પછી િેના પર જ 

અડગ રહ્યા, િેમની પાસે ફદરશ્િાઓ આવે 

છે, અને કહ ેછે કે િમે ડરો નહીં અને તનરાશ 

ન થાવ, (પરુંત  ) િે જન્નિની ખ શખબરી 
સાુંભળી લો, જેન ું વચન િમને આપવામાું 
આવ્ ું છે. 

بَُنها قهالُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُ  ره  اْستهقهاُمْوا ثَُمه  اّلَلَٰ
َهُل  ُ  تهتهَنه كهةُ  عهلههْْیِ َٰٓى ِ هََله  الْمهل افُْوا ا  وهَله  تهخه
نُْوا هبِْشُرْوا تهْحزه ا نَهةِ  وه   ُكنُْتْم  الَهِتْ  ِبالْجه
 ُتْوعهُدْونه 

31. અમે િમારા દ તનયાના જીવનમાું પણ 

તમત્ર છે અને આલખરિમાું પણ રહીશ ું, જે 

િમે ઇચ્છશો, બધ ું િમારા માટે (જન્નિમાું 
હાજર) હશે. 

ُكْم  نهْحُن  ُٓؤ هْولِيَٰ وةِ  ِف  ا يَٰ نْيها الْحه ِف  الَدُ   وه
ةِ    لهُكْم   اَْلَِٰخره ا وه ا فِْيهه هنُْفُسكُْم  تهْشتهِهْ   مه  ا
لهُكْم  ا وه ا فِْيهه ُعْونه   مه  تهَده

32. ક્ષમાશીલ, કૃપાળુ (અલ્લાહ) િરફથી, 
આ બધ ું મહમેાન નવાજી માટે હશે. 

ُفوْر   َمِْن  نُُزًَل  ن  غه  َرهِحْيم 

33. અને િેના કરિાું વિારે ઉત્તમ વાિ 

કોની હોઇ શકે છે, જે અલ્લાહ િરફ બોલાવે 

અને સત્કાયો કરે અને કહ,ે કે ખરેખર હ ું 
મ સલમાનો માુંથી છું. 

ْن  مه ُن  وه ِ  اِله  دهعها   َمِمَهْن  قهْوًَل  اهْحسه ِمله   اّلَلَٰ  وهعه
الًِحا نَهِنْ  وهقهاله  صه  الْمُْسلِِمْيه  ِمنه  اِ

34. (હ ેનબી ! ) સત્કાયગ અને દ ટકમગ સરખા 
નથી, િમે બરૂાઈને ભલાઇ વડે દૂર કરો, 
પછી િેઓ, જેમની સાથે િમારી દ શ્મની છે, 

એવા થઇ જશે, જેવા કે ખાસ તમત્ર હોય. 

نهةُ  تهْستهوِی وهَله  سه یَِئهُة    وهَله  الْحه  اِدْفهعْ   الَسه
ُن  ِِهه  ِبالَهِتْ  بهیْنهه   بهیْنهكه  الَهِذْی  ذهافهاِ  اهْحسه  وه
اوهة   هنَهه   عهده ها ِلَ   ك ِمْيم   وه  حه

35. અને આ વાિ ફતિ િે લોકોને જ પ્રાપ્િ 

થાય છે, જેઓ સબર કરે છે અને આ વાિ 

િેને જ મળે છે, જે ખબૂ ભાગ્યશાળી હોય. 

ا مه ا   وه ىهه ْوا    الَهِذیْنه  اََِله  یُلهَقَٰ ُ َبه ا  صه مه ا   وه ىهه  یُلهَقَٰ
َظ   ذُوْ  اََِله  ِظْيم    حه  عه
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36. અને જો શેિાન િરફથી કોઇ વસવસો 
(ઉશ્કેરણી) અન ભવો, િો અલ્લાહન ું શરણ 

માુંગી લો, િે ખબૂ જ સાુંભળવાવાળો અને 

જોવાવાળો છે. 

ا اَِمه نَهكه  وه ِن  ِمنه  یهَْنهغه ْيطَٰ  فهاْستهِعذْ  نهْزغ   الَشه
   ِ نَهه    ِباّلَلَٰ ِمْيعُ  اِ ِلْيُم  ُهوهالَسه  الْعه

37. દદવસ-રાિ અને સયૂગ-ચુંદ્ર (િેની જ) 

તનશાનીઓ માુંથી છે, િમે સયૂગને તસજદો ન 

કરો અને ન િો ચુંદ્રને, પરુંત   તસજદો િે 

અલ્લાહ માટે કરો, જેણે િે સૌન ું સર્જન ક્ ું, 
જો િમારે િેની જ બુંદગી કરવી હોય િો. 

ِمْن  یَِٰتهِ  وه ارُ  الَهْيُل  اَٰ مُْس  وهالنَههه الْقهمهُر    وهالَشه  وه
مِْس  تهْسُجُدْوا َله   وهاْسُجُدْوا  لِلْقهمهرِ   وهَله  لِلَشه
 ِ لهقهُهَنه  الَهِذْی  ّلِلََٰ یَهاهُ  ُكنُْتْم  اِْن  خه تهْعبُُدْونه  اِ

 

38. િો પણ િે લોકો ઘમુંડ કરે, િો િે 

(ફદરશ્િાઓ), જેઓ િમારા પાલનહારની 
નજીક છે, િે િો રાિ-દદવસ િેની િસ્બીહન ું 
વણગન કરી રહ્યા છે અને કોઇ પણ સમયે 

કુંટાળિા નથી. 

ْوا فهاِِن  ُ بَِكه  ِعْنده  فهالَهِذیْنه  اْستهْكَبه   ره
ُحْونه  بَِ ارِ  ِبالَهْيِل  لهه   یُسه   َله  وهُهْم  وهالنَههه
 ۩  یهْسـ همُْونه

39. િે અલ્લાહની તનશાનીઓ માુંથી એ પણ 

છે કે િમે િરિીને ઉજ્જડ જ ઓ છો, પછી 
જ્યારે અમે િેના પર વરસાદ વરસાવીએ 

છીએ િો િે લીલીછમ થઇ ઉભરાવા લાગે 
છે, જેણે િેને જીતવિ કરી, િે જ તનતશ્ચિપણે 
મિૃકોને પણ જીતવિ કરવાવાળો છે, તન:શુંક 

િે દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

ِمْن  یَِٰته    وه هنَهكه  اَٰ ی ا ةً  اَْلهْرضه  تهره اِشعه  فهاِذها   خه
لْنها هنْزه ا ا بهْت    ْت اْهتهَزه  الْمهٓاءه  عهلهْيهه  اَِنه   وهره
نَهه    الْمهْوٰتَٰ    لهمُْحِ  اهْحيهاهها الَهِذْی    كَُلِ  عهلَٰ  اِ
ء   ْ  قهِدیْر   َشه
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40. તન:શુંક જે લોકો અમારી આયિોમાું 
ખામી શોિે છે, િે અમારાથી છૂપ ું નથી, 
(જણાવો િો) જે આગમાું નાુંખવામાું આવે િે 

સારો છે અથવા િે જે શાુંતિપવૂગક કયામિના 
દદવસે આવે ? િમે જે ઇચ્છો, કરિા રહો, િે 

િમારી દરેક કરણીને જોઇ રહ્યો છે. 

ْ   یُلِْحُدْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  یَِٰتنها ِف  یهْخفهْونه  َله  اَٰ
ا    هفهمهْن   عهلهیْنه ْْی   النَهارِ  ِف  یَُلْقَٰ  ا هْم  خه ْ   َمهْن  ا   یَهاِْٰت
ِمًنا مهِة    یَهْومه  اَٰ ا اِْعمهلُْوا  الِْقيَٰ نَهه    ِشْئُتْم    مه  ِبمها اِ

 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 

41. જે લોકોએ પોિાની પાસે ક રઆન 

આવી ગયા પછી િેનો ઇન્કાર કયો, (િે પણ 

અમારાથી છૂપ ું નથી) આ ખબૂ જ પ્રતિષ્ટઠિ 

દકિાબ છે. 

ْكرِ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُهْم    لهمَها ِبالَذِ ٓاءه   جه
نَهه   اِ ِزیْز    لهِكتَٰب   وه  عه

42. જેની પાસે અસત્ય ભટકી પણ નથી 
શકત ું, િેની આગળથી, ન િો િેની 
પાછળથી, આ દકિાબ દહકમિવાળા અને 

ગ ણોવાળા અલ્લાહ િરફથી ઉિારવામાું 
આવી છે. 

ْ  الْبهاِطُل  یهاْتِْيهِ  ََله  یْهِ  بهْيِ  ِمنٌۢ   ِمْن  وهَله  یهده
لِْفه     ِكْيم   َمِْن  تهَْنِیْل    خه ِمْيد   حه  حه

43. (હ ેપયગુંબર) િમને િે જ કહવેામાું 
આવે છે, જે િમારા કરિા પહલેાના 
પયગુંબરોને કહવેામાું આવ્ ું, તન:શુંક 

િમારો પાલનહાર માફ કરવાવાળો પણ છે 

અને દ :ખદાયી અઝાબ આપનાર પણ છે. 

ا ا اََِله  لهكه  یُقهاُل  مه ُسِل  قِْيله  قهْد  مه   ِمْن  لِلَرُ
بَهكه  اَِنه   قهْبِلكه    ة  َوه  لهُذوْ  ره ْغِفره  ِعقهاب   ذُوْ مه
هلِْيم    ا
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44. અને જો અમે આ ક રઆન ગેર અરબી 
ભાર્ામાું ઉિારિા, િો કાદફરો કહિેા કે 

આની આયિો સ્પટટ રીિે વણગન કરવામાું 
કેમ નથી આવી ? આ શ ું, દકિાબ ગેર 

અરબી અને પયગુંબર અરબના ? િમે 

િેમને કહી દો ! કે આ િો ઈમાનવાળાઓ 

માટે દહદાયિ અને રોગ-તનવારણન ું કારણ 

છે અને જેઓ ઈમાન નથી લાવિા િેમના 
માટે કાનમાું ભાર અને આંખમાું અંિકાર છે, 

આ િે લોકો છે, જેઓને દૂરથી પોકારવામાું 
આવે છે. 

لهوْ  لْنَٰهُ  وه عه نًا جه ِمَيًا قُْراَٰ هْعجه الُْوا ا   لهْو َله  لَهقه
لهْت  یَُٰته     فَُصِ ِمَ    اَٰ اهْعجه َ     ءهر ِب ره  قُْل   وهعه
لِ  ُنْوا لَهِذیْنه ُهوه مه الَهِذیْنه   وهِشفهٓاء     ُهًدی اَٰ  َله  وه

ْ   یُْؤِمُنْونه  نِِهْم  ِف ذها ْ  اَٰ ًم    وهقْر  َوهُهوهعهلههْْیِ   عه
َٰٓى ِكه  ن  َمهكهان    ِمْن  یُنهادهْونه  اُول  بهِعْيد 

45. અમે મસૂાને દકિાબ આપી હિી, િેમાું 
પણ તવવાદ કયો અને જો (િે) વાિ ન હોિ, 

(જે) િમારા પાલનહાર િરફથી પહલેાથી જ 

નક્કી થઇ ગઇ છે, િો િેમની વચ્ચે તનણગય 

થઇ ગયો હોિ, આ લોકો િો િેના તવશે 

અત્યુંિ વયાક ળિાભરી શુંકામાું છે. 

لهقهْد  تهیْنها وه   فِْيِه    فهاْخُتِلفه  الِْكتَٰبه  ُمْوسه  اَٰ
لهْو َله  هلِمهة   وه بهقهْت  ك بَِكه  ِمْن  سه ْ    لهُقِضه  َره ُ   بهْيٰنه

نَهُهْم وه  َك   لهِفْ  اِ  ُمِریْب   َمِْنهُ  شه

46. જે વયક્તિ સત્કાયગ કરશે, િેનો ફાયદો 
િેને જ પહોચશે અને જે દ ટકમગ કરશે િેની 
આફિ પણ િેના પર જ છે અને િમારો 
પાલનહાર બુંદાઓ પર ઝલ્મ કરવાવાળો 
નથી. 

ْن  ِمله  مه الًِحا عه ْن  فهِلنهْفِسه   صه مه ٓاءه  وه   اهسه
ا    لهْيهه ا  فهعه مه بَُكه  وه م   ره َله ِبْيِد  ِبظه  لَِلْعه
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47. કયામિન ું જ્ઞાન અલ્લાહ િરફ જ કરી 
દેવામાું આવે છે અને જે-જે ફળ પોિાની 
કળીઓ માુંથી નીકળે છે અને જે માદા 
ગભગવિી હોય છે અને જે બાળકને જન્મ 

આપે છે, બધ ું જ િે જાણે છે અને જે દદવસે 

અલ્લાહ િઆલા િે લોકોને બોલાવીને પ્રશ્ન 

કરશે, મારા ભાગીદારો ક્યાું છે ? િેઓ 

જવાબ આપશે કે અમે િો િમને કહ્ ું કે 

અમારા માુંથી કોઇ આની સાક્ષી આપનાર 

નથી. 

دَُ  اِلهْيهِ  ِة    عِلُْم  یُره اعه ا  الَسه مه   ِمْن  تهْخُرُج  وه
ت   همهرَٰ ا َمِْن  ث ْكمهاِمهه ه ا ا مه ُنْثَٰی ِمْن  تهْحِمُل  وه   ا
عُ  وهَله  یهْومه   ِبِعلِْمه     اََِله  تهضه هیْنه  یُنهاِدیِْهْم  وه  ا

هٓاِءْی    ك ا  ُشره ا  اَٰذهنََٰكه    قهالُْو   ِمْن  ِمنَها مه
ِهْيد     شه

48. અને આ લોકો જેની બુંદગી આ પહલેા 
કરિા હિા, િે િેમની નજરથી દૂર થઇ જશે 

અને િે લોકો સમજી જશે કે હવે િેમના માટે 

કોઇ છટકારો નથી. 

َله  ْ  وهضه ا عهْٰنُ هانُْوا َمه  قهْبُل   ِمْن  یهْدُعْونه  ك
نَُْوا ا وهظه  َمهِحْيص   َمِْن  لهُهْم  مه

49. ભલાઇ માુંગવાથી માનવી થાકિો 
નથી, િેને કોઇ િકલીફ પહોંચે છે િો 
તનરાશ અને નાસીપાસ થાય છે. 

اُن  یهْسـ هُم  َله  ْْیِ ؗ  دُعهٓاءِ  ِمْن  اَْلِنْسه اِْن   الْخه  وه
هُ  رَُ  َمهَسه  قهُنْوط   فهيهـ ُْوس   الَشه

50. અને જે મ સીબિ િેની પાસે આવી ગઇ 

છે, ત્યાર પછી જો અમે િેને કોઇ કૃપાનો 
સ્વાદ ચખાડીએ, િો િે કહ ેછે કે આ મારો 
અતિકાર હિો અને હ ું તવચારી નથી શકિો કે 

કયામિ આવશે. અને જો હ ું મારા 
પાલનહાર પાસે પાછો ગયો િો પણ ખરેખર 

મારા માટે િેની પાસે શે્રટઠિા છે, તન:શુંક 

અમે િે કાદફરોને િેમના કાયો તવશે 

જાણકારી આપીશ ું અને િેમને સખિ 

અઝાબનો સ્વાદ ચખાડીશ ું. 

ْن  لهى ِ هذهقْنَٰهُ  وه ْحمهةً  ا ْ  َمِنَها ره ٓاءه  بهْعدِ  ِمنٌۢ َره  ضه
ْتهُ  َسه ا لهيهُقْولهَنه  مه ذه ا    ِلْ    هَٰ مه هُظَنُ  وه ةه  ا اعه  الَسه
ْن   قهٓاى ِمهًة    لهى ِ ِج  وه ْ   اِلَٰ  ْعُت َرُ َبِ ه   ِلْ  اَِنه  ره  ِعنْده

 ِبمها كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فهلهُننهَبِئهَنه   لهلُْحْسنَٰ   
ِملُْوا ؗ  ْ   عه ُ لهُنِذیْقهَٰنه اب   َمِْن  وه  غهِلْيظ   عهذه
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51. અને જ્યારે અમે મન ટય પર અમારી 
કૃપા કરીએ છીએ, િો િે મોઢ ું ફેરવી લે છે 

અને અળગો રહ ેછે અને જ્યારે િેના પર 

મ સીબિ આવે છે, િો ખબૂ જ મોટી મોટી 
દ આઓ કરવા લાગે છે. 

اِذها   مْنها وه هنْعه اِن  عهله  ا نهاَٰ  اهْعرهضه  اَْلِنْسه  وه
انِِبه     اِذها  ِبجه هُ  وه َسه رَُ  مه  دُعهٓاء   فهُذوْ  الَشه
ِریْض    عه

52. (હ ેપયગુંબર) િમે આ કાદફરોને પછૂો કે 

જો આ ક રઆન અલ્લાહ િરફથી આવ્ ું 
હોય, પછી િમે િેનો ઇન્કાર કયો, બસ ! 

િેના કરિા વિારે ગ મરાહ કોણ હોઇ શકે 

છે, જે તવવાદમાું દૂર જિો રહ્યો હોય. 

ءهیُْتْم  قُْل  هره هانه  اِْن  ا ِ  ِعْندِ  ِمْن  ك   ثَُمه  اّلَلَٰ
ْن  ِبه   كهفهْرُتْم  َلُ  مه  ِشقهاق    ُهوهِفْ  ِممَهْن  اهضه
 بهِعْيد  

53. નજીક માુંજ અમે િેને પોિાની 
તનશાનીઓ બાહ્ય જગિમાું પણ બિાવીશ ું 
અને િેમની પોિાની અંદર પણ, ત્યાું સ િી 
કે સ્પટટ થઇ જાય કે આ ક રઆન સાચ ું જ 

છે, શ ું િમારા પાલનહારન ું દરેક વસ્ત ને 

જાણવ ું અને ખબર રાખવી પરૂત  ું નથી ? 

ُنِریِْهْم  یَِٰتنها سه ْ   اَْلَٰفهاِق  ِف  اَٰ ِف هنُْفِسِهْم  وه  ا
َتَٰ  ه  حه هنَههُ  لهُهْم  یهتهبهَيه َقُ    ا لهْم   الْحه هوه   یهْكِف  ا
بَِكه  هنَهه   ِبره ء   كَُلِ  عهلَٰ  ا ْ ِهْيد   َشه  شه

54. તન:શુંક આ લોકો પોિાના પાલનહારની 
સમક્ષ હાજર થવામાું શુંકા કરે છે, યાદ રાખો 
! અલ્લાહ િઆલાએ દરેક વસ્ત ને પોિાના 
ઘેરાવમાું લઇ રાખી છે. 

بَِِهْم    لَِقهٓاءِ  َمِْن  ِمْریهة   ِفْ  اِنَهُهْم  اهَله    اِنَهه    اهَله    ره
ء   ِبكَُلِ  ْ ن  َشه  َمُِحْيط 
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ ્ ٓم    حَٰ

2. ઐન-્સીન-્કૉફ્  ٓعٓسٓق 

3. અલ્લાહ િઆલા, જે જબરદસ્િ છે અને 

દહકમિવાળો છે. આવી જ રીિે િમારી 
િરફ અને િમારા કરિા પહલેા 
(પયગુંબરો) િરફ વહી કરિો રહ્યો છે. 

لِكه  اِله  اِلهْيكه  یُْوِحْ   كهذَٰ  قهْبِلكه    ِمْن  الَهِذیْنه  وه
 ُ ِزیْزُ  اّلَلَٰ ِكْيُم  الْعه  الْحه

4. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઈ છે, બધ ું જ 

િેન ું છે, િે સવોચ્ચ અને પ્રતિષ્ટઠિ છે. 

ا لهه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه ِلَُ   اَْلهْرِض    ِف  وه  وهُهوهالْعه
ِظْيُم   الْعه

5. (જે કુંઈ વાિો આ મ શદરક લોકો કહી રહ્યા 
છે) નજીક છે કે આકાશ ઉપરથી ફાટી જાય 

જો કે દરેક ફદરશ્િાઓ પોિાના 
પાલનહારની પતવત્રિા પ્રશુંસા સાથે વણગન 

કરે છે અને િરિીવાળાઓ માટે માફી માુંગી 
રહ્યા છે, સારી રીિે સમજી લો કે અલ્લાહ 

િઆલા જ માફ કરવાવાળો અને દયાળુ છે. 

وَُٰت  تهكهادُ  مَٰ ْرنه  الَسه   فهْوقِِهَنه  ِمْن  یهتهفهَطه
كهةُ  َٰٓى ِ الْمهل ُحْونه  وه بَِ مْدِ  یُسه بَِِهْم  ِبحه  ره

یهْستهْغِفُرْونه  ه   اَِنه  اهَله    اَْلهْرِض    ِف   لِمهْن   وه  اّلَلَٰ
ُفوْرُ  ِحْيُم  ُهوهالْغه  الَره

6. અને જે લોકોએ િેના તસવાય બીજાને 

જવાબદાર બનાવયા છે, અલ્લાહ િઆલા 
િેમને જોઇ રહ્યો છે અને િમે િેમના 
જવાબદાર નથી. 

الَهِذیْنه  ُذْوا وه تَهخه هْولِيهٓاءه  دُْونِه    ِمْن  ا ُ  ا  اّلَلَٰ
ِفْيظ   ْ  حه ا    ؗ    عهلههْْیِ مه هنْته  وه ْ  ا  ِبوهِكْيل   عهلههْْیِ



 

અશ-્શરૂા 
 

922 

 

 الشورى 

7. અને આવી જ રીિે અમે આ ક રઆન 

િમારી િરફ અરબી (ભાર્ામાું) ઉિા્ ું છે, 

જેથી િમે મક્કા અને િેની આજ બાજ ના 
લોકોને સચેિ કરી દો અને ભેગા થવાના 
દદવસથી પણ ડરાવો, જેના આવવામાું કોઇ 

શુંકા નથી, (િે દદવસે) એક જૂથ જન્નિમાું 
જશે અને એક જૂથ જહન્નમમાું જશે. 

لِكه  یْنها   وهكهذَٰ نًا اِلهْيكه  اهْوحه ِبَيًا قُْراَٰ ره   لَِتُْنِذره  عه
ی اَُمه  مهْن  الُْقرَٰ ا وه ْولههه ُتْنِذره  حه مِْع  یهْومه  وه  الْجه
یْبه  َله  نَهةِ  ِف  فهِریْق    فِْيِه    ره فهِریْق   الْجه   ِف   وه

ِعْْیِ   الَسه

8. જો અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છિો, િો િે સૌને 

એક જ જૂથ બનાવી દેિો, પરુંત   િે જેને 

ઇચ્છે છે, િેને પોિાની કૃપામાું દાખલ કરી 
લે છે અને જાલલમ લોકો માટે ન િો કોઈ 

તમત્ર હશે અને ન િો કોઈ મદદ કરનાર. 

لهوْ  ٓاءه  وه ُ  شه لهُهْم   اّلَلَٰ عه َِٰكْن  لهجه ل ةً َوه ًة َوهاِحده   اَُمه
ْن  یَُْدِخُل  ٓاءُ یَه  مه ْحمهِته     ِفْ  شه لِمُْونه   ره ا وهالَظَٰ  مه
ِلَ   َمِْن  لهُهْم   نهِصْْی   وهَله  َوه

9. શ ું િે લોકોએ અલ્લાહ તસવાય બીજાને 

કારસાજ બનાવી લીિા છે? (ખરેખર) 

અલ્લાહ િઆલા જ કારસાજ છે, િે જ 

મિૃકોને જીતવિ કરશે અને િે જ દરેક વસ્ત  
પર ક દરિ િરાવે છે. 

هِم  ُذْوا ا تَهخه هْولِيهٓاءه    دُْونِه    ِمْن  ا ُ   ا  فهاّلَلَٰ
ِلَُ  یُْحِ  ُهوهالْوه ء    كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   الْمهْوٰتَٰ ؗ  وهُهوه ْ  َشه
ن   قهِدیْر 

10. અને જે-જે વસ્ત માું િમારો તવવાદ હોય, 

િેનો તનણગય અલ્લાહ િઆલા જ કરશે, િે જ 

અલ્લાહ મારો પાલનહાર છે, હ ું િેના પર જ 

ભરોસો કર ું છું અને જેની િરફ હ  ઝૂક ું છું. 

ا مه ء   ِمْن  فِْيهِ  اْختهلهْفُتْم  وه ْ   اِله  فهُحكْمُه    َشه
   ِ لِكُُم   اّلَلَٰ ُ  ذَٰ ْ  اّلَلَٰ َبِ ۬   عهلهْيهِ  ره َهلُْت   اِلهْيهِ   تهوهك  وه

ُنِْيُب   ا
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11. િે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન કરનાર 

છે, િેણે િમારા માટે િમારી જાતિ માુંથી 
જોડી બનાવી અને ઢોરોની પણ જોડી 
બનાવી છે, િમને િે ઝમીનમાું ફેલાવી રહ્યો 
છે, િેના જેવી કોઇ વસ્ત  નથી, િે જ છે, જે 

દરેક વાિ સાુંભળે છે અને બધ ું જ જ એ છે. 

وَِٰت  فهاِطرُ  مَٰ له   وهاَْلهْرِض    الَسه عه   َمِْن  لهُكْم  جه
هنُْفِسكُْم  هْزوهاًجا َوهِمنه  ا اِم  ا هْزوهاًجا    اَْلهنْعه   ا

ُؤُكْم یه  ء     كهِمثْلِه   لهیْسه   فِْيِه    ْذره ْ   َشه
ِمْيعُ   الْبهِصْْیُ  وهُهوهالَسه

12. આકાશો અને િરિીની ચાવીઓનો 
(માલલક) િે જ છે, જેના માટે ઇચ્છે િેની 
રોજી પ ટકળ કરી દે અને જેની ઇચ્છે િેની 
િુંગ કરી દે, તન:શુંક િે દરેક વસ્ત ને જાણે છે. 

قهالِْيُد  لهه   وَِٰت  مه مَٰ   یهْبُسُط   وهاَْلهْرِض    الَسه
ٓاءُ  لِمهْن  الَرِْزقه  یهْقِدُر    یَهشه نَهه    وه ء   ِبكَُلِ  اِ ْ  َشه
 عهِلْيم  

13. અલ્લાહ િઆલાએ િમારા માટે દીનનો 
િે જ િરીકો નક્કી કરી દીિો છે, જેને 

સ્થાતપિ કરવા માટે િેણે નહૂને આદેશ 

આપ્યો હિો અને જે (વહી) અમે િમારી 
િરફ મોકલી દીિી છે અને જેનો ચોકસાઇ 

પવૂગક આદેશ અમે ઇબ્રાહીમ, મસૂા અને 

ઈસાને આપ્યો હિો, કે આ દીન પર અડગ 

રહજેો અને આમાું તવવાદ ન કરશો, જે વસ્ત  
િરફ િમે િેમને બોલાવી રહ્યા છો, મ શદરકો 
િેને નાપસુંદ કરે છે, અલ્લાહ િઆલા જેને 

ઇચ્છે છે, પોિાની નજીક કરી દે છે અને જે 

પણ િેની િરફ તવનમ્રિા દાખવે, િે િેને 

સાચ ું માગગદશગન આપે છે. 

عه  ره یِْن  َمِنه  لهُكْم  شه ا الَدِ  نُْوًحا  ِبه   وهَصَٰ  مه
الَهِذْی   یْنها   وه ا اِلهْيكه  اهْوحه مه یْنها وه   ِبه    وهَصه
ِهْيمه  ُمْوسَٰ  اِبْرَٰ هْن  وهِعْيسَٰ   وه هقِْيمُوا ا یْنه  ا   الَدِ

قُوْ  وهَله  ا الْمُْشِرِكْيه  عهله  كهَُبه   فِْيِه    اتهتهفهَره  مه
ُ   اِلهْيِه    تهْدُعْوُهْم  هّلَلَٰ ِبْ   ا ْن  اِلهْيهِ  یهْجته ٓاءُ  مه   یَهشه
یهْهِدْی   ْن  اِلهْيهِ  وه  یَُِنْيُب  مه
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14. િે લોકોએ પોિાની પાસે જ્ઞાન આવી 
ગયા પછી તવવાદ કયો (અને િે પણ) 

અંદરો અંદર અતિરેકના કારણે, અને જો 
િમારા પાલનહારની વાિ પહલેાથી જ એક 

નક્કી કરેલ મ દ્દિ સ િી નક્કી ન હોિ િો 
ખરેખર િેમનો તનણગય થઇ ગયો હોિ અને 

જે લોકોને ત્યાર પછી દકિાબ આપવામાું 
આવી, િેઓ પણ િેના તવશે વયાક ળિાભરી 
શુંકામાું પડેલા છે. 

ا مه ا وه قُْو  ْ  اََِله  تهفهَره ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ٓاءهُهُم  مه   الِْعلُْم  جه
ٌۢا ْ    بهْغًي ُ لهْو َله   بهْيٰنه هلِمهة   وه بهقهْت  ك  َرهبَِكه  ِمْن  سه
ل   اِلَٰ   َمً  اهجه ْ    لَهُقِضه  َمُسه ُ اَِنه   بهْيٰنه   الَهِذیْنه  وه

ْ  الِْكتَٰبه  اُْوِرثُوا  َك   لهِفْ  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ  َمِْنهُ  شه
 ُمِریْب  

15. બસ ! િમે લોકોને આની જ િરફ 

બોલાવિા રહો અને જે કુંઈ િમને કહવેામાું 
આવ્ ું છે, િેના પર અડગ રહો અને િેમની 
મનેચ્છાઓન ું અન સરણ ન કરો અને કહી દો 
કે અલ્લાહ િઆલાએ જેટલી દકિાબો 
ઉિારી છે, હ ું િેના પર ઈમાન િરાવ ું છું 
અને મને આદેશ આપવામાું આવયો છે કે હ ું 
િમારી વચ્ચે ન્યાય કર ું, અમારો અને 

િમારા સૌનો પાલનહાર અલ્લાહ િઆલા 
જ છે, અમારા કાયો અમારા માટે અને 

િમારા કાયો િમારા માટે છે, આપણી વચ્ચે 
કોઇ ઝઘડો નથી, અલ્લાહ િઆલા આપણા 
(સૌને કયામિના દદવસે) ભેગા કરશે અને 

િેની જ િરફ પાછા ફરવાન ું છે. 

لِكه   وهَله   اُِمْرته    كهمها   وهاْستهِقْم   فهادْعُ    فهِلذَٰ
ُهْم    تهتَهِبعْ  هْهوهٓاءه ْنُت  قُْل وه   ا مه له  ِبمها   اَٰ هنْزه ُ  ا   اّلَلَٰ
اُِمْرُت   ِكتَٰب     ِمْن  ُ   بهیْنهُكْم    َِلهعِْدله  وه هّلَلَٰ  ا
بَُنها بَُُكْم    ره هْعمهالُنها لهنها    وهره لهُكْم  ا هْعمهالُُكْم    وه   ا
ةه  َله  بهیْنهُكْم    بهْينهنها ُحَجه ُ   وه هّلَلَٰ ا    یهْجمهعُ  ا   بهْينهنه

اِلهْيهِ   الْمهِصْْیُ   وه
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16. અને જે લોકો સત્ય વાિ જાણવા પછી 
અલ્લાહ િઆલાની વાિોમાું ઝઘડો અને 

િકરાર કરે છે, િેમનો વાદ-તવવાદ 

અલ્લાહની નજીક વયથગ છે અને િેમના 
ઉપર અલ્લાહનો ગ સ્સો છે, અને િેમના 
માટે સખિ અઝાબ છે. 

الَهِذیْنه  ْونه  وه ٓاَجُ ِ  ِف  یُحه ْ  اّلَلَٰ ا بهْعدِ  ِمنٌۢ  مه
ْ  لهه   ُتِجْيبه اْس  هَُتُ ة   ُحَجه بَِِهْم  ِعْنده  دهاِحضه  ره

 ْ ب   وهعهلههْْیِ لهُهْم  غهضه اب   وه ِدیْد   عهذه  شه

17. અલ્લાહ જ છે, જેણે સત્ય સાથે દકિાબ 

અને ત્રાજવા ઉિાયાગ અને િમને શ ું ખબર 

કદાચ કયામિ નજીક જ હોય. 

 ُ هّلَلَٰ له  الَهِذْی   ا هنْزه َقِ  الِْكتَٰبه  ا انه    ِبالْحه   وهالِْمْيزه
ا مه َله  یُْدِریْكه  وه ةه  لهعه اعه  قهِریْب   الَسه

18. જે લોકો િે (કયામિ) પર ઈમાન નથી 
િરાવિા િે લોકો િેના માટે ઉિાવળ કરી 
રહ્યા છે, અને જે લોકો િેના પર ઈમાન 

િરાવે છે, િે િો િેનાથી ડરે છે, િેમને િેની 
સત્યિાન ું જ્ઞાન છે, યાદ રાખો ! જે લોકો 
કયામિ તવશે ઝઘડો કરી રહ્યા છે, િેઓ 

દૂરની ગ મરાહીમાું છે. 

ا یهْستهْعِجُل  ا    یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  ِبهه   ِبهه
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ا    ُمْشِفُقْونه  اَٰ یهْعلهمُْونه   ِمْنهه   وه
ا هنَههه َقُ    ا  ِف  یُمهاُرْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  اهَله    الْحه

ةِ  اعه َٰل    لهِفْ  الَسه ل  بهِعْيد   ضه

19. અલ્લાહ િઆલા પોિાના બુંદાઓ પર 

કૃપા કરવાવાળો છે, જેને ઇચ્છે છે તવશાળ 

રોજી આપે છે અને િે ખબૂ શક્તિશાળી, 
પ્રભ ત્વશાળી છે. 

 ُ هّلَلَٰ ٌۢ  ا ْن  یهْرُزُق  ِبِعبهاِده   لهِطْيف  ٓاُء    مه   یَهشه
ِزیُْزن  وهُهوهالْقهوَِیُ   الْعه

20. જેની ઇચ્છા આલખરિની ખેિીની હોય, 

અમે િેની ખેિીમાું વિારો કરીશ ું અને જે 

દ તનયાની ખેિીની ઇચ્છા રાખિો હોય અમે 

િેને િેમાુંથી થોડ ુંક આપી દઇશ ું, આવા 
વયક્તિનો આલખરિમાું કોઇ ભાગ નદહ હોય. 

ْن  هانه  مه ْرثه  یُِریُْد  ك ةِ  حه  ِفْ  لهه   نهِزدْ  اَْلَِٰخره
ْرثِه     ْن   حه مه هانه  وه یْ  ك ْرثه  ُد یُِر نْيها حه   نُْؤتِه   الَدُ
ا ا ِمْنهه مه ةِ  ِف  لهه   وه  نَهِصْيب   ِمْن  اَْلَِٰخره
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21. શ ું િે લોકોએ એવા (અલ્લાહના) 
ભાગીદાર (ઠેરવયા) છે, જેમણે િેમના માટે 

દીનનો એવો િરીકો નક્કી કરી દીિો છે, 

જેની પરવાનગી અલ્લાહએ નથી આપી, જો 
ફેંસલાના દદવસન ું વચન ન આપ્્ ું હોિ િો 
(હમણા જ) િે લોકો વચ્ચે તનણગય કરી 
દેવામાું આવિો. તન:શુંક જાલલમ લોકો માટે 

દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

هْم  ُؤا لهُهْم  ا ٓ كَٰ ُعْوا ُشره ره یِْن  َمِنه  لهُهْم  شه ا الَدِ   مه
ْ  لهْم  ُ    ِبهِ  یهاْذهنٌۢ لهْو َله   اّلَلَٰ هلِمهةُ  وه   لهُقِضه  الْفهْصِل  ك

   ْ ُ اَِنه   بهْيٰنه اب   لهُهْم  لِِمْيه الَظَٰ  وه هلِْيم   عهذه  ا

22. (િે દદવસે) િમે જોશો કે જાલલમ લોકો 
પોિાના કમોથી ડરિા હશે, પરત ું િે 

(અઝાબ) િેમને મળીને જ રહશેે, અને જે 

લોકો ઈમાન લાવયા અને સત્કાયો કયાગ, િે 

જન્નિોના બગીચાઓમાું હશે અને િેઓ જે 

ઇચ્છા કરશે, પોિાના પાલનહાર પાસેથી 
મેળવશે, આ જ ભવય કૃપા છે. 

لِِمْيه  تهرهی ُبْوا ِممَها ُمْشِفِقْيه  الَظَٰ   كهسه
 ٌۢ الَهِذیْنه   ِبِهْم    وهُهوهوهاقِع  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت  لِحَٰ ِت  ِفْ  الَصَٰ ْوضَٰ ِت    ره نََٰ ا لهُهْم   الْجه  َمه
ٓاُءْونه  بَِِهْم    ِعْنده  یهشه لِكه   ره  ُهوهالْفهْضُل  ذَٰ
 الْكهِبْْیُ 

23. આ જ િે કૃપા છે, જેની ખ શખબરી 
અલ્લાહ િઆલા પોિાના િે બુંદાઓને 

આપી રહ્યો છે, જેઓ ઈમાન લાવયા અને 

સત્કાયો કયાગ, (હ ેપયગુંબર) કાદફરોને કહી 
દો કે હ ું આના માટે િમારી પાસે કોઇ 

વળિર નથી માુંગિો, પરુંત   િમારો પે્રમ 

જરૂર ઇચ્છું છું, જે વયક્તિ કોઇ સત્કાયગ કરે, 

અમે િેના બદલામાું વિારો કરી દઇશ ું, 
તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ ક્ષમાશીલ 

િથા કદરદાન છે. 

لِكه  رُ  الَهِذْی  ذَٰ ُ  یُبهَشِ ُنْوا الَهِذیْنه  ِعبهادههُ  اّلَلَٰ مه   اَٰ
ِملُوا ِت    وهعه لِحَٰ هْسـ هلُُكْم  ََله   قُْل   الَصَٰ  عهلهْيهِ  ا
هْجًرا ْن   الُْقْربَٰ    ِف  الْمهوهدَهةه  اََِله  ا مه ِْف  وه   یَهْقَته
نهةً  سه ا لهه   نَهِزدْ  حه ه  اَِنه   ُحْسًنا    فِْيهه ُفوْر   اّلَلَٰ   غه
كُوْر    شه
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24. શ ું આ લોકો કહ ેએમ છે કે (પયગુંબર) 

અલ્લાહ તવશે જૂઠ્ઠું બોલે છે, જો અલ્લાહ 

િઆલા ઇચ્છે, િો િમારા હૃદયો પર મહોર 

લગાવી દેિો અને અલ્લાહ િઆલા 
પોિાની વાિોથી જૂઠને નટટ કરી દે છે અને 

સત્યિાને સાલબિ કરે છે, િે હૃદયોની 
વાિોને જાણે છે. 

هْم  ی یهُقْولُْونه  ا َٰ ِ  عهله  افَْته ِذبًا    اّلَلَٰ اِ  فهاِْن   كه   یَهشه
 ُ یهمُْح   قهلِْبكه    عهلَٰ  یهْخِتْم  اّلَلَٰ ُ  وه   الْبهاِطله  اّلَلَٰ

یُِحَقُ  َقه  وه ِته     الْحه نَهه    ِبكهلِمَٰ ٌۢ  اِ اِت  عهِلْيم   ِبذه
ُدْوِر   الَصُ

25. િે જ છે, જે પોિાના બુંદાઓની િૌબા 
કબલૂ કરે છે અને (િેમની ગ નાહોથી) 
દરગ જર કરે છે અને જે કુંઈ િમે કરી રહ્યા 
છો, (બધ ું) જાણે છે. 

ْن  الَتهْوبهةه  یهْقبهُل  وهُهوهالَهِذْی  یهْعُفْوا ِعبهاِده   عه   وه
ِن  اَِٰت الَسه  عه یهْعلهُم  َيِ ا وه لُْونه   مه  تهْفعه

26. ઈમાનવાળાઓ અને સદાચારી લોકોની 
દ આ સાુંભળે છે અને િેમને પોિાની કૃપાથી 
વિારે આપે છે અને કાદફરો માટે સખિ 

અઝાબ છે. 

یهْستهِجْيُب  ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
یهِزیُْدُهْم  الْكَِٰفُرْونه   فهْضلِه     َمِْن  وه  لهُهْم  وه

اب   ِدیْد   عهذه  شه

27. જો અલ્લાહ િઆલા પોિાના 
બુંદાઓની રોજીમાું વિારો કરિો, િો િેઓ 

િરિીમાું તવદ્રોહ કરવા લાગિાું, પરુંત   િે 

એક પ્રમાણ મ જબ, જે કુંઈ ઇચ્છે છે, િે રોજી 

આપે છે, િે પોિાના બુંદાઓને ખબૂ સારી 
રીિે જાણે છે અને જૂએ છે. 

لهوْ  طه  وه ُ  بهسه ْوا  لِِعبهاِده   الَرِْزقه  اّلَلَٰ   ِف   لهبهغه
َِٰكْن  اَْلهْرِض  ل ُِل  وه َ ر   یََُنه ا ِبقهده ٓاُء    َمه نَهه    یهشه  اِ
ٌۢ  ِبِعبهاِده   ِبْْی   بهِصْْی    خه

28. અને િે જ છે, જે લોકો માટે તનરાશ થઇ 

ગયા પછી વરસાદ વરસાવે છે અને 

પોિાની કૃપા ફેલાવી દે છે, િે જ કારસાજ 

છે અને પ્રશુંસાને લાયક છે. 

ُِل  وهُهوهالَهِذْی  َ ْيثه  یَُنه ْ  الْغه ا بهْعدِ  ِمنٌۢ   قهنهُطْوا مه
یهْنُشرُ  ْحمهتهه     وه ِلَُ   ره ِمْيُد  وهُهوهالْوه  الْحه
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29. અને આકાશો અને િરિીન ું સર્જન િેની 
તનશાનીઓ માુંથી છે અને િેમાું સજીવોન ું 
ફેલાઇ જવ ું પણ એક તનશાની છે, િે જ્યારે 

ઇચ્છે, િે સૌને ભેગા કરવાની પણ શક્તિ 

િરાવે છે. 

ِمْن  یَِٰته   وه لُْق  اَٰ وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه  بهَثه  وه
مِْعِهْم  وهُهوهعهلَٰ   دهٓابَهة     ِمْن  فِْيِهمها   اِذها جه
ٓاءُ  ن  یهشه  قهِدیْر 

30. િમારા પર જે કુંઈ મ સીબિ આવે છે, િે 

િમે કરેલા કમોનો બદલો છે અને િે ઘણી 
વાિોને દરગ જર કરે છે. 

ا   مه ابهُكْم  وه هصه بهْت  فهِبمها َمُِصیْبهة   َمِْن  ا  كهسه
هیِْدیُْكْم  یهْعُفْوا ا ْن  وه ِثْْی    عه  كه

31. અને િમે અમને િરિીમાું હરાવી નથી 
શકિા,(કે િમને સજા ન આપી શકીએ) 

િમારા માટે અલ્લાહ તસવાય ન િો કોઇ 

કારસાજ છે અને ન િો કોઇ મદદ કરનાર. 

ا   مه هنُْتْم  وه ۬   ِف  ِبمُْعِجِزیْنه  ا ا  اَْلهْرِض   مه  لهُكْم  وه
ِ  دُْوِن  َمِْن  ِلَ   ِمْن  اّلَلَٰ  نهِصْْی   وهَله   َوه

32. અને દદરયામાું ચાલિા પવગિો જેવા 
જહાજો િેની તનશાનીઓ માુંથી છે. 

ِمْن  یَِٰتهِ  وه وهارِ  اَٰ ِم   الْبهْحرِ  ِف  الْجه هاَْلهعْله  ك

33. જો િે ઇચ્છે િો હવા રોકી લે અને આ 

જહાજો દદરયામાું જ રોકાઇ જાય, તન:શુંક 

આમાું દરેક િીરજ રાખનાર, આભારી 
વયક્તિ માટે તનશાનીઓ છે. 

ْ  اِْن  ا یْحه  یُْسِكِن  یَهشه ِكده  فهيهْظلهْله  الَرِ وها  عهلَٰ  ره
ْهِره     لِكه   ِفْ  اَِنه   ظه َٰیَٰت   ذَٰ َُلِ  َله بَهار   لَِك  صه
كُوْر     شه

34. અથવા િેમને િેમના કમોના કારણે 
નટટ કરી દે, િે િો ઘણા અપરાિને 

દરગ જર કરે છે. 

هوْ  ُبْوا ِبمها یُْوِبْقُهَنه  ا یهْعُف  كهسه ْن  وه ِثْْی ؗ  عه  كه

35. અને જે લોકો અમારી તનશાનીઓ 

બાબિે ઝઘડો કરે છે, િેઓ જાણી લે કે 

િેમના માટે કોઇ છટકારો નથી. 

یهْعلهمه  ْ   اِدلُْونه یُجه  الَهِذیْنه  وه ا    ِف یَِٰتنه ا  اَٰ  لهُهْم  مه
 َمهِحْيص   َمِْن 
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36. િમને જે કુંઈ આપવામાું આવ્ ું છે, િે 

દ તનયાના જીવનનો થોડોક સામાન છે અને 

અલ્લાહ પાસે જે કુંઈ છે, િે આના કરિા 
શે્રટઠ અને હુંમેશા રહવેાવાળુું છે, િે િેમના 
માટે છે, જે ઈમાન લાવયા અને ફતિ 

પોિાના પાલનહાર પર જ ભરોસો કરે છે. 

ء   َمِْن  اُْوتِیُْتْم  فهمها   ْ وةِ  فهمهتهاعُ  َشه يَٰ ا    الْحه نْيه   الَدُ
ا مه ِ  ِعْنده  وه هبْقَٰ  اّلَلَٰ ْْی  َوها ُنْوا  لِلَهِذیْنه  خه مه  اَٰ
بَِِهْم  وهعهلَٰ  َهلُْونه   ره  یهتهوهك

37. અને જે લોકો મોટા ગ નાહ અને 

અશ્લીલ કાયોથી બચે છે અને ગ સ્સાના 
સમયે માફ કરી દે છે, 

الَهِذیْنه  ره  یهْجتهِنُبْونه  وه ٓى ِ بَٰ  اَْلِثِْم  كه
الْفهوهاِحشه  اِذها وه ا وه ِضُبْوا  مه  یهْغِفُرْونه   ُهْم  غه

38. અને જે લોકો પોિાના પાલનહારના 
આદેશોને માને છે અને નમાઝ કાયમ પઢે 

છે અને િેમન ું (દરેક) કાયગ એક-બીજાના 
સલાહ-સચૂનથી નક્કી થાય છે અને જે કુંઈ 

અમે િેમને આપ્્ ું છે, િેમાુંથી દાન કરે છે. 

الَهِذیْنه  ابُْوا وه بَِِهْم  اْستهجه هقهاُموا لِره ا َٰوةه  وه ل  الَصه
هْمُرُهْم  ا ی وه ْ  ُشوْرَٰ ُ ِممَها بهْيٰنه ْ  وه ُ زهقْٰنَٰ  ره
 یُْنِفُقْونه  

39. અને જ્યારે િેમના પર અત્યાચાર થાય 

છે િો િેઓ બદલો લઇ લે છે. 

الَهِذیْنه  ابهُهُم  اِذها   وه هصه یهنْتهِصُرْونه  ُهْم  الْبهْغُ  ا
 

40. અને બ રાઇનો બદલો િેની માફક જ 

બ રાઇ છે અને જે માફ કરી દે અને સ િારો 
કરી લે, િેનો બદલો અલ્લાહના તશરે છે, 

(ખરેખર) અલ્લાહ િઆલા જાલલમ લોકોને 

પસુંદ નથી કરિો. 

ُؤا ٓ زَٰ یَِئهة   وهجه یَِئهة    سه ا   مَِ  سه ا فهمهْن   ثْلُهه فه  عه
اهْصلهحه  ِ    عهله  فهاهْجُره   وه نَهه    اّلَلَٰ  یُِحَبُ  َله  اِ
لِِمْيه   الَظَٰ

41. અને જે વયક્તિ પોિાના પર જ લમ 

થયા પછી (પરેૂપરૂો) બદલો લઇ લે, િો 
આવા લોકો માટે (આરોપનો) કોઇ માગગ 
નથી. 

لهمهِن  ره  وه نْتهصه َٰٓى ِكه  ُظلِْمه    بهْعده  ا ا فهاُول ْ  مه  عهلههْْیِ
ِبْيل    َمِْن   سه
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42. આરોપ િે લોકો પર છે, જેઓ બીજા પર 

અત્યાચાર કરે છે અને િરિીમાું તવદ્રોહ 

ફેલાવિા રહ ેછે, આ િે લોકો છે, જેમના 
માટે દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

نَهمها ِبْيُل  اِ  النَهاسه  یهْظلِمُْونه  الَهِذیْنه  عهله  الَسه
یهْبُغْونه  ْْیِ  َْلهْرِض ا ِف  وه َقِ    ِبغه َٰٓى ِكه   الْحه  اُول
اب   لهُهْم  هلِْيم   عهذه  ا

43. અને જે વયક્તિ િીરજ રાખે અને માફ 

કરી દે, તન:શુંક આ મોટી દહિંમિભ્ ું કામ છે. 

لهمهْن  ه  وه َبه فهره  صه لِكه   اَِنه  وهغه ْزِم  لهِمْن  ذَٰ   عه
 اَْلُُموِْرن 

44. અને જેને અલ્લાહ િઆલા ગ મરાહ કરી 
દે, ત્યાર પછી િેના માટે કોઈ કારસાજ 

નથી, અને િમે જાલલમ લોકોને જોશો કે 

જ્યારે િેઓ અઝાબ જોઈ લેશે િો કહશેે કે 

શ ું પાછા ફરવાનો કોઇ માગગ છે ? 

ْن  مه ُ  یَُْضِلِل  وه ِلَ   ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ ْ  َوه   بهْعِده     َمِنٌۢ
ی لِِمْيه  وهتهره هُوا لهمَها الَظَٰ ا ابه  ره ذه  یهُقْولُْونه  الْعه
دَ   اِلَٰ  ههْل  ره ِبْيل     َمِْن  مه  سه

45. અને િમે િેમને જોશો કે િેઓ 

(જહન્નમ) સામે લાવવામાું આવશે, 

અપમાતનિ થઇ ઝૂકી પડેલા હશે અને ત્રાુંસી 
આંખો વડે જોઇ રહ્યા હશે, ઈમાનવાળાઓ 

સ્પટટ કહી દેશે કે ખરેખર ન કસાન 

ઉઠાવનારા િે લોકો છે, જેમણે કયામિના 
દદવસે પોિાને અને પોિાના ઘરવાળાઓને 

ન કસાનમાું નાુંખી દીિા, યાદ રાખો ! કે 

ખરેખર જાલલમ લોકો હુંમેશાના અઝાબમાું 
રહશેે. 

ىُهْم  ُضْونه  وهتهرَٰ ا یُْعره ِشِعْيه  عهلهْيهه   ِمنه  خَٰ
َلِ  ْرف   ِمْن  یهْنُظُرْونه  الَذُ َفِ     طه  وهقهاله   خه
ا الَهِذیْنه  ُنْو  مه ِس  اَِنه  اَٰ   الَهِذیْنه  ِریْنه الْخَٰ
ا ِسُرْو  ُهْم  خه هنُْفسه ْ  ا هْهِلهْْیِ ا  الِْقيَٰمهِة    یهْومه  وه

لِِمْيه  اَِنه  اهَله   اب   ِفْ  الَظَٰ  َمُِقْيم    عهذه

46. િેમની મદદ કરવાવાળા કોઇ નહીં 
હોય, જેઓ અલ્લાહની તવર દ્ધ િેમની મદદ 

કરી શકે અને જેને અલ્લાહ ગ મરાહ કરી દે, 

િેના માટે (છટકારા માટે) કોઇ માગગ નથી. 

ا مه هانه  وه هْولِيهٓاءه  َمِْن  لهُهْم  ك  َمِْن   یهْنُصُرْونهُهْم  ا
ِ    دُْوِن  ْن   اّلَلَٰ مه ُ  یَُْضِلِل  وه  ِمْن  لهه   فهمها اّلَلَٰ
ِبْيل     سه
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47. િે દદવસ આવી જાય એ પેહલા 
પોિાના પાલનહારનો આદેશ માની લો, 
જેન ું ટળી જવ ું અશક્ય છે, િે દદવસે િમને 

ન િો કોઇ શરણ માટે જગ્યા મળશે અને ન 

િો નારાજગી પણ જાહરે નદહ કરી શકો. 

بَُِكْم  اِْستهِجیُْبْوا  هْن  قهْبِل  َمِْن  لِره ه  ا   ََله  یهْوم   یَهاِْٰت
دَه  ره ِ    ِمنه  لهه   مه ا  اّلَلَٰ ا   َمِْن  لهُكْم  مه لْجه ذ   َمه ى ِ  یَهْومه
ا مه  نَهِكْْی   َمِْن  لهُكْم  وه

48. (હ ેપયગુંબર) જો આ લોકો મોઢ ું ફેરવી 
લે, િો અમે િમને િે લોકોના તનરીક્ષક 

બનાવીને નથી મોકલ્યા, િમારી 
જવાબદારી િો ફતિ આદેશ પહોંચાડી 
દેવાની છે, અમે જ્યારે પણ મન ટયને 

પોિાની કૃપાનો સ્વાદ ચખાડીએ છીએ, િો 
િે િેના પર ઇિરાવા લાગ ેછે અને જો 
િેમના પર િેમના કાયોના કારણે કોઇ 

મ સીબિ પહોંચે છે, િો ખરેખર મન ટય ઘણો 
જ કૃિધ્ની છે. 

ُضْوا فهاِْن  لْنَٰكه  فهمها   اهْعره هْرسه ْ  ا ِفْيًظا    عهلههْْیِ   حه
َُٰغ    اََِله  عهلهْيكه  اِْن  نَها    الْبهل اِ هذهقْنها اِذها   وه  ا

انه  ْحمهةً  ِمنَها اَْلِنْسه ا    فهِرحه  ره اِْن   ِبهه ْ  وه  ُتِصُْبُ
 ٌۢ یَِئهة  ْت  ِبمها سه مه هیِْدیِْهْم  قهَده انه  فهاَِنه  ا  اَْلِنْسه
ُفوْر    كه

49. આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય 

અલ્લાહન ું જ છે, િે જે ઇચ્છે છે, સર્જન કરે 

છે, જેને ઇચ્છે િેને બાળકીઓ આપે છે અને 

જેને ઇચ્છે િેને બાળકો આપે છે. 

 ِ وَِٰت  ُملُْك  ّلِلََٰ مَٰ ا یهْخلُُق   وهاَْلهْرِض    الَسه  مه
ٓاُء    ُب   یهشه ٓاءُ  لِمهْن  یههه نهاثًا یَهشه ُب  اِ یههه   لِمهْن  وه
ٓاءُ  ُكوْره   یَهشه  الَذُ

50. અથવા બાળકો પણ અને બાળકીઓ 

બને્ન આપે છે, અને જેને ઇચ્છે, િેને વાુંલઝયાું 
બનાવી દે છે, િે ખબૂ જ જ્ઞાનવાળો અને 

સુંપણૂગ ક દરિવાળો છે. 

هوْ  َوُِجُهْم  ا نهاثًا    یُزه نًا َوهاِ ا ْكره ُل   ذُ یهْجعه ْن  وه   مه
ٓاءُ  ا    یَهشه ِقْيمً  قهِدیْر   عهِلْيم   اِنَهه    عه
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51. કોઇ મન ટય માટે શક્ય નથી કે િેની 
સાથે અલ્લાહ િઆલા કલામ કરે, તસવાય 

વહી દ્વારા, અથવા પરદાની પાછળથી થઇ 

શકે છે, અથવા કોઇ ફદરશ્િાને મોકલે છે 

અને િે અલ્લાહના આદેશથી, જે િે 

(અલ્લાહ) ઇચ્છે વહી કરી શકે છે, તન:શુંક િે 

સવોચ્ચ છે, દહકમિવાળો છે. 

ا مه هانه  وه ر   ك هْن  لِبهشه ُ  یَُكهلَِمههُ  ا هوْ  وهْحًيا  اََِله  اّلَلَٰ   ا
ٓاِئ  ِمْن  اب   َوهره هوْ  ِحجه   فهُيْوِحه  رهُسْوًَل  یُْرِسله  ا
ا ِباِذْنِه   ٓاُء    مه نَهه    یهشه ِلَ   اِ ِكْيم   عه  حه

52. અને આવી જ રીિે અમે િમારી િરફ 

પોિાના આદેશથી એક રૂહ(ક રઆન)ની 
વહી કરી છે અને િમે આ પહલેા િે પણ 

નહિા જાણિા કે દકિાબ અને ઈમાન શ ું છે, 

પરુંત   અમે આ રૂહને એક નરૂ બનાવ્ ું, િેના 
દ્વારા પોિાના બુંદાઓ માુંથી જેને ઇચ્છીએ, 

સત્ય માગગ બિાવીએ છીએ, તન:શુંક િમે 

સત્ય માગગ િરફ માગગદશગન આપી રહ્યા છો. 

لِكه  یْنها   وهكهذَٰ هْمِرنها    َمِْن  ُرْوًحا  اِلهْيكه  اهْوحه ا  ا  مه
ا تهْدِرْی  ُكْنته  ُب  مه َِٰكْن  اَْلِیْمهاُن  وهَله  الِْكتَٰ ل   وه
هُ  لْنَٰ عه ْن  ِبه   نَهْهِدْی  نُوًْرا جه ٓاءُ  مه   ِمْن  نَهشه
نَهكه   ِعبهاِدنها    اِ اط   اِلَٰ  لهتهْهِدْی   وه  ِصره

 َمُْستهِقْيم   

53. િે અલ્લાહના માગગ િરફ, જેની માલલકી 
હઠેળ આકાશો અને િરિીની દરેક વસ્ત  છે, 

યાદ રાખો ! દરેક કાયગ અલ્લાહ િઆલા 
િરફ જ પાછા ફરે છે. 

اِط  ِ  ِصره ا لهه   الَهِذْی  اّلَلَٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه  ِف  وه
ِ  اِله  اهَله    اَْلهْرِض     اَْلُُموُْرن  تهِصْْیُ  اّلَلَٰ
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અઝ્-ઝુખરુફ  الزخرف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ ્ ٓم ۬ۛ   حَٰ

2. કસમ છે આ સ્પટટ દકિાબની !  ِب الِْكتَٰ  الْمُِبْيِ ۬ۛ  وه

3. અમે આ ક રઆનને અરબી ભાર્ામાું 
બનાવ્ ું, જેથી િમે સમજી શકો. 

نَها هُ  اِ لْنَٰ عه نًا جه ِبَيًا قُْرءَٰ ره لَهُكْم  عه  لَهعه
 تهْعِقلُْونه  

4. તન:શુંક આ ક રઆન "લોહ ેમહફઝ"માું છે 

અને અમારી નજીક ઉચ્ચ દરજ્જા વાળી, 
દહકમિવાળી છે. 

نَهه   اِ ْ   وه ِب  اَُمِ  ِف یْنها  الِْكتَٰ ِلَ   لهده ِكْيم    لهعه  حه

5. શ ું અમે આ તશખામણને િમારાથી એટલા 
માટે દૂર કરી દઇએ કે િમે હદવટાવી 
જનારા લોકો છો. 

هفهنهْضِرُب  ْنُكُم  ا ْكره  عه ْفًحا الَذِ هْن  صه  ُكنُْتْم  ا
 َمُْسِرفِْيه  قهْوًما

6. અને અમે પહલેાના લોકો માટે કેટલાુંય 

પયગુંબરો મોકલ્યા. 
ْم  لْنها وهكه هْرسه لِْيه  ِف  نَهِبَ   ِمْن  ا  اَْلهَوه

7. અને જ્યારે પણ િેમની પાસે કોઈ 

પયગુંબર આવયા, િો િેમણે િેમની મશ્કરી 
જ કરી. 

ا مه ْ  وه هانُْوا اََِله  نَهِبَ   َمِْن  یهاْتهِْْیِ   ِبه   ك
 یهْستهْهِزُءْونه 

8. બસ ! અમે િેમને નટટ કરી દીિા જો કે 

િે લોકો િમારા કરિા વિારે શક્તિશાળી 
હિા અને અમે આગળના લોકોન ું ઉદાહરણ 

આપી ચકૂ્યા છે. 

ا   َده  فهاهْهلهْكنه هشه ْ  ا ثهُل  وهمهضَٰ  بهْطًشا ِمْٰنُ  مه
لِْيه    اَْلهَوه
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9. જો િમે િેમને પછૂશો કે આકાશો અને 

િરિીન ું સર્જન કોણે ક્ ું, િો ખરેખર િેમનો 
જવાબ એ જ હશે કે િેમન ું સર્જન તવજયી 
અને દહકમિવાળા (અલ્લાહ)એ જ ક્ ું છે. 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا لهقه  َمهْن  سه وَِٰت  خه مَٰ   الَسه
لهقهُهَنه  لهيهُقْولَُنه  وهاَْلهْرضه  ِزیْزُ  خه   الْعه
ِلْيُم    الْعه

10. િે જ છે, જેણે િમારા માટે િરિીને 

પાથરણ ું બનાવી અને િેમાું િમારા માટે 

માગો બનાવયા, જેથી િમે (પોિાની મુંજીલ 

સ િી પહોચવા માટે) માગગ મેળવી શકો. 

له  الَهِذْی  عه له  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه عه ْهًدا َوهجه  مه
ا لهُكْم  لَهُكْم  ُسُبًل  فِْيهه  تهْهتهُدْونه   لَهعه

11. િેણે જ આકાશ માુંથી એક પ્રમાણ 

મ જબ પાણી વરસાવ્ ું, બસ ! અમે િેના 
વડે તનટપ્રાણ ઝમીનને જીતવિ કરી દીિી, 
આવી જ રીિે િમે (પણ ઝમીન માુંથી) 
કાઢવામાું આવશો. 

الَهِذْی  له  وه مهٓاءِ  ِمنه  نهَزه ٓاًءٌۢ  الَسه ر     مه   ِبقهده
ْرنها ةً  ِبه   فهاهنْشه لِكه   َمهیًْتا    بهلْده ُجْونه   كهذَٰ ُتْخره

 

12. જેણે દરેક વસ્ત ના જોડીદાર બનાવયા 
અને િમારા માટે હોડીઓ બનાવી અને ઢોર 

બનાવયા, જેમના પર િમે સવારી કરો છો. 

الَهِذْی  لهقه  وه ا اَْلهْزوهاجه  خه له  كُلَههه عه  َمِنه  لهُكْم  وهجه
اِم  الُْفلِْك  ا وهاَْلهنْعه ُبْونه   مه  تهْركه

13. જેથી િમે િેમની પીઠ પર બેસીને 

સવારી કરો, જ્યારે િેમના પર સીિા બેસી 
જાવ પછી પોિાના પાલનહારની 
નેઅમિને યાદ કરો, અને કહો કે િે પતવત્ર 

છે, જેણે આ (ઢોરોને) અમારા વશમાું કરી 
દીિા, જોકે અમારી પાસે (આ ઢોરોને) 

વશમાું કરવાની શક્તિ ન હિી. 

بَُِكْم  نِْعمهةه  تهْذُكُرْوا ثَُمه  ُظُهوِْره    عهلَٰ  لِتهْستهو ا  ره
یُْتْم  اِذها تهُقْولُْوا عهلهْيهِ  اْستهوه نه  وه   الَهِذْی  ُسْبحَٰ

ره  َخه ا لهنها سه ذه ا هَٰ مه  ْيه  ُمْقِرنِ  لهه   ُكنَها وه

14. ખરેખર અમે અમારા પાલનહાર િરફ 

પાછા ફરીશ ું. 
نَها   اِ بَِنها اِلَٰ  وه  لهمُْنقهِلُبْونه  ره
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15. અને િે લોકોએ અલ્લાહના કેટલાક 

બુંદાઓને િેનો ભાગ ઠેરાવી દીિા, તન:શુંક 

મન ટય ખ લ્લો કૃિધ્ની છે. 

لُْوا عه انه  اَِنه   ُجْزًءا    ِعبهاِده   ِمْن  لهه   وهجه  اَْلِنْسه
ِبْي  ۬ن  لهكهُفوْر    َمُ

16. શ ું અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના સર્જન 

માુંથી પોિાના માટે દીકરીઓ રાખી અને 

િમને દીકરા આપ્યા ? 

هِم  ذه  ا تَهخه ىكُْم  یهْخلُُق  ِممَها ا   بهنَٰت  َوهاهْصفَٰ
 ِبالْبهِنْيه 

17. જો કે િેમના માુંથી જ્યારે કોઇને 

(દીકરીનાું જન્મ)ની જાણ કરવામાું આવે છે, 

જેની તનસ્બિ િેણે અલ્લાહ િરફ કરી હિી, 
િો િેનો ચહરેો કાળો પડી જાય છે અને િે 

તનરાશ થઇ જાય છે. 

اِذها ره  وه ُدُهْم  بَُشِ به  ِبمها اهحه ره ْحمَِٰن   ضه ثهًل   لِلَره  مه
َله   ُمْسوهدًا َوهُهوهكهِظْيم    وهْجُهه   ظه

18. શ ું (અલ્લાહના સુંિાન દીકરીઓ છે) ? 

જેમન ું પાલન-પોર્ણ ઘરેણામાું થ્ ું અને 

ઝઘડામાું (પોિાની વાિ) સ્પટટ નથી કરી 
શકિી ? 

ْن  مه هوه ُؤا ا اِم  وهُهوهِف  الِْحلْيهةِ  ِف  یَُنهَشه   الِْخصه
ْْیُ   ُمِبْي   غه

19. અને િેમણે ફદરશ્િાઓને, જેઓ 

રહમાનની બુંદગી કરે છે, દીકરીઓ ઠેરવી 
દીિી, શ ું િેમના સર્જન વખિે િેઓ હાજર 

હિા ? િેમની આ સાક્ષીને લખી લેવામાું 
આવશે અને િેમને પછૂવામાું આવશે. 

لُوا عه كهةه  وهجه َٰٓى ِ ُد  ُهْم   الَهِذیْنه  الْمهل ْحمَِٰن  ِعبَٰ   الَره
نهاثًا    ِهُدْوا  اِ هشه لْقهُهْم    ا ُتْكتهُب   خه   سه

ادهُتُهْم  هه یُْسـ هلُْونه  شه  وه

20. અને કહ ેછે કે જો અલ્લાહ ઇચ્છિો િો 
અમે િેમની બુંદગી ન કરિા, િેમને આ 

તવશેની કુંઈ પણ જાણ નથી, આ િો ફતિ 

બકવાસ કરે છે. 

قهالُْوا ٓاءه  لهوْ  وه ْحمَُٰن  شه ا الَره ُهْم    مه بهْدنَٰ ا  عه  مه
لِكه  لهُهْم    اََِله  ُهْم  اِْن   عِلْم     ِمْن  ِبذَٰ

 یهْخُرُصْونه  
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21. શ ું અમે િે લોકોને આ પહલેા કોઇ 

દકિાબ આપી છે ? જેને આ લોકોએ 

મજબિૂીથી પકડી રાખી છે. 

هْم  ْ  ا ُ تهْيٰنَٰ  ِبه   فهُهْم  قهْبلِه   َمِْن  ِكتًَٰبا اَٰ
 ُمْستهمِْسكُْونه 

22. (ના-ના) પરુંત   આ લોકો કહ ેછે કે અમે 

અમારા પવૂગજોને એક દીન પર જોયા અને 

અમે િેમના જ માગગ પર ચાલી રહ્યા છે. 

ا بهْل  ْدنها   اِنَها قهالُْو  نها وهجه بهٓاءه لَٰ   اَٰ نَها عه   اَُمهة  َوهاِ
لَٰ   ثَِٰرِهْم  عه  َمُْهتهُدْونه  اَٰ

23. આવી જ રીિે િમારાથી પહલેા અમે જે 

વસ્િીમાું કોઇ સચેિ કરનાર મોકલ્યા, 
ત્યાુંના સ ખી લોકોએ આ જ જવાબ આપ્યો 
કે અમે અમારા પવૂગજોને એક દીન પર 

જોયા અને અમે િેમના જ માગગન ું 
અન સરણ કરનારા છે. 

لِكه  ا   وهكهذَٰ لْنها مه هْرسه  َمِْن   قهْریهة   ِفْ  قهْبِلكه  ِمْن  ا
ا     قهاله  اََِله  نَهِذیْر   فُْوهه نَها  ُمَْته ْدنها   اِ نها وهجه بهٓاءه  اَٰ
لَٰ   نَها عه لَٰ   اَُمهة  َوهاِ ثَِٰرِهْم  عه ْقتهُدْونه  اَٰ  َمُ

24. (પયગુંબરે) કહ્ ું કે શ ું હ ું િમારી પાસે 

િેના કરિા ઉત્તમ માગગ લઇને આવ ું , જેના 
પર િમે િમારા પવૂગજોને જોયા? (િો પણ 

િમે િેમન ું જ અન સરણ કરશો?) િો િેમણે 
જવાબ આપ્યો કે જે આદેશ લઈને િમને 

મોકલવામાું આવયા છે, અમે િેનો ઇન્કાર 

કરીએ છીએ, 

لهوْ  قَٰله  هوه ی ِجْئُتُكْم  ا ْدتَُْم  ِممَها ِباهْهدَٰ  وهجه
ُكْم    عهلهْيهِ  بهٓاءه ا  اَٰ  ِبه   اُْرِسلُْتْم  ِبمها   اِنَها قهالُْو 

ِفُرْونه   كَٰ

25. બસ ! અમે િેમની સાથે બદલો લીિો 
અને જોઇ લો, જ ઠલાવનારા લોકોની દશા 
કેવી થઇ. 

ْ  فهانْتهقهمْنها هانه  كهْيفه  فهانُْظرْ  ِمْٰنُ   عهاقِبهةُ  ك
ن  ِبْيه  الْمُكهَذِ
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26. અને (િે સમયને યાદ કરો) જ્યારે 

ઇબ્રાહીમે પોિાના તપિા અને પોિાની 
કોમને કહ્ ું કે હ ું િે વસ્ત ને નથી માનિો, 
જેની બુંદગી િમે કરો છો. 

اِذْ  ِهْيُم  قهاله  وه قهْوِمه    َِلهِبْيهِ  اِبْرَٰ نَهِنْ  وه ٓاء   اِ  بهره
 تهْعُبُدْونه   َمِمَها

27. હ ું િો ફતિ િેની જ બુંદગી કર ું છું, જેણે 
માર ું સર્જન ક્ ું અને િે જ મને માગગદશગન 

પણ આપશે. 

ِنْ  الَهِذْی  اََِله  ره َهه   فهطه يهْهِدیِْن  فهاِن  سه

28. (અને ઇબ્રાહીમ) આ જ વાિ પોિાના 
સુંિાનમાું પણ છોડી ગયા, જેથી લોકો 
(તશકગથી) છેટા રહ.ે 

ا لههه عه هلِمهًةٌۢ  وهجه ِقِبه   ِفْ  بهاقِيهةً  ك لَهُهْم   عه  لهعه
 یهْرِجُعْونه 

29. પરુંત   મેં િે લોકોને અને િેમના 
પવૂગજોને (દ તનયાનો) સામાન આપ્યો, ત્યાું 
સ િી કે િેમની પાસે સત્ય અને સ્પટટ રીિે 

જાણકારી આપનારા પયગુંબર આવી ગયા. 

َتهْعُت  بهْل  ءِ  مه بهٓاءهُهْم  هَٰ ُؤاَله اَٰ َتَٰ  وه ُهُم  حه ٓاءه  جه
َقُ  ُسْول   الْحه ِبْي   وهره  َمُ

30. અને સત્ય જોિા જ પોકારી ઉઠયા કે આ 

િો જાદ  છે અને અમે િેનો ઇન્કાર કરીએ 

છીએ. 

لهمَها ٓاءهُهُم  وه َقُ  جه ا قهالُْوا الْحه ذه نَها هَٰ اِ   ِبه   ِسْحر  َوه
ِفُرْونه   كَٰ

31. અને (કાદફરો) કહવેા લાગ્યા, આ 

ક રઆન િે બને્ન શહરેના લોકો માુંથી કોઇ 

પ્રભ ત્વ િરાવિા વયક્તિ પર કેમ 

ઉિારવામાું ન આવ્ ું ? 

قهالُْوا ا نَُزِله  لهْو َله  وه ذه ُن  هَٰ  رهُجل   عهلَٰ  الُْقْراَٰ
ِظْيم   الْقهْریهتهْيِ  َمِنه   عه
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32. શ ું િમારા પાલનહારની રહમિના 
ભાગ પાડે છે ? અમે જ દ તનયાના જીવનની 
રોજી િેમની વચ્ચે વહેંચી છે અને એકને 

બીજા પર પ્રભ ત્વ આપ્્ ું છે, જેથી િેઓ 

એકબીજાની લખદમિ લઈ શકે, અને િમારા 
પાલનહારની નેઅમિ િે વસ્ત  કરિા ઉત્તમ 

છે, જે આ લોકો ભેગી કરી રહ્યા છે. 

هُهْم  ْحمهته  یهْقِسمُْونه  ا بَِكه    ره مْنها نهْحُن   ره  قهسه
 ْ ُ ْ  بهْيٰنه ُ هَته يَٰوةِ  ِف  َمهِعْيشه نْيها الْحه  الَدُ
فهْعنها ُهْم  وهره ت   بهْعض   فهْوقه  بهْعضه هَتهِخذه  دهرهجَٰ  لَِی
ْحمهُت   ُسْخِریًَا    بهْعًضا ْم بهْعُضهُ  بَِكه  وهره ْْی    ره  خه
 یهْجمهُعْونه  َمِمَها

33. અને જો એ વાિ ન હોિ કે દરેક લોકો 
એક જ માગગ (ક ફ્ર) પર આવી જાય, િો 
રહમાનનો ઇન્કાર કરનારાઓના ઘરની 
છિોને અમે ચાુંદીની બનાવી દેિા, અને 

સીડીઓને પણ, જેના પર ચઢે િેઓ છે. 

لهْو َله   هْن  وه ةً  النَهاُس  یَهُكْونه  ا ًة َوهاِحده لْنها اَُمه عه   لَهجه
ْحمَِٰن  یَهْكُفرُ  لِمهْن   َمِْن   ُسُقًفا لُِبُيْوتِِهْم  ِبالَره

اِرجه  عه ة  َوهمه ا فَِضه ُرْونه   عهلهْيهه  یهْظهه

34. અને િેમના ઘરોના દરવાજા અને 

તસિંહાસન પણ, જેના પર િેઓ િદકયા 
લગાવી બેસિા. 

لُِبُيْوتِِهْم  ه  وه ا بْوهابًا َوهُسُرًراا  یهَتهِكـ ُْونه   عهلهْيهه

35. અને આ બધ ું જ સોના અને ચાુંદીન ું 
બનાવી દેિા, આ દરેક વસ્ત  અમસ્ત  જ 

દ તનયાના જીવનના લાભ માટે છે અને 

આલખરિ િો િમારા પાલનહારની નજીક 

ડરવાવાળાઓ માટે જ છે. 

اِْن   وهُزْخُرفًا    لِكه  كَُلُ  وه تهاعُ  لهمَها ذَٰ وةِ  مه يَٰ  الْحه
ا    نْيه ةُ   الَدُ بَِكه  ِعْنده  وهاَْلَِٰخره ن  ره  لِلْمَُتهِقْيه

36. અને જે વયક્તિ રહમાનની યાદથી 
બેદરકારી કરે, અમે િેના પર એક શેિાન 

નક્કી કરી દઇએ છીએ, િે જ િેનો તમત્ર બને 

છે. 

ْن  مه ْن  یَهْعُش  وه ْحمَِٰن  ِذْكرِ   عه ْض  الَره  لهه   نُقهَيِ
ًنا ْيطَٰ  قهِریْن   فهُهوهلهه   شه



 

અઝ્-ઝખર ફ 

 

939 

 

 الزخرف 

37. અને િે શેિાન િેમને સાચા માગગથી 
રોકે છે જ્યારે કે િેઓ એવ ું અન માન કરિા 
હોય છે કે અમે સત્ય માગગ પર છે. 

نَهُهْم  اِ ْونهُهْم  وه ِن  لهيهُصَدُ ِبْيِل  عه   الَسه
ُبْونه  یهْحسه هنَهُهْم  وه  َمُْهتهُدْونه  ا

38. ત્યાું સ િી કે જ્યારે િે અમારી પાસે 

આવશે, િો (પોિાના તમત્રને)કહશેે કે કાશ ! 

મારી અને િારી વચ્ચે પવૂગ અને પતશ્ચમ 

જેટલ ું અંિર હોિ, ત ું ઘણો જ ખરાબ તમત્ર 

છે. 

َتَٰ   نها اِذها حه ٓاءه بهیْنهكه  بهْيِنْ  یَٰلهْيته  قهاله  جه  وه
 الْقهِریُْن  فهِبْئسه  الْمهْشِرقهْيِ  بُْعده 

39. અને (િેમને કહવેામા આવશે) જ્યારે 

િમે જ લમ કરી ચ ક્યા છો િો િો આજના 
દદવસે (આવી વાિ) કઈ ફાયદો નદહ 

પહોચાડી શકે. િમે સૌ અઝાબમાું સરખા 
છો. 

لهْن  كُُم  وه لهمُْتْم  اِذْ  الْيهْومه  یَهْنفهعه هنَهُكْم  َظه   ِف   ا
اِب  ذه ُِكْونه  الْعه  ُمْشَته

40. (હ ેપયગુંબ) શ ું િમે બહરેાને સુંભળાવી 
શકો છો ? અથવા આંિળાને માગગ બિાવી 
શકો છો અને િેને, જે સ્પટટ રીિે 

ગ મરાહીમાું પડેલા છે ? િેમને દહદાયિ 

આપી શકો છો? 

هفهاهنْته  َمه  ُتْسِمعُ  ا هوْ  الَصُ ْن  الُْعْمه  تهْهِدی ا مه   وه
هانه  َٰل   ِفْ  ك ل  َمُِبْي   ضه

41. બસ ! જો અમે િમને અહીંયાથી લઇ 

જઇએ, િો પણ અમે િેમની સાથે બદલો 
લઇશ ું. 

ا ه  فهاَِمه َ َها  ِبكه  نهْذههبه ْ  فهاِن  َمُنْتهِقمُْونه   ِمْٰنُ

42. અથવા િેમની સાથે જે (અઝાબન ું) 
વચન ક્ ું છે, િે િમને બિાવી દેવા માટે 

પણ શક્તિ િરાવીએ છીએ. 

هوْ  ُهْم  الَهِذْی  نُِریهنَهكه  ا َها وهعهْدنَٰ ْ  فهاِن  عهلههْْیِ
ْقتهِدُرْونه   َمُ
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43. બસ ! જે વહી િમારી િરફ કરવામાું 
આવી છે િેને મજબિૂીથી પકડી રાખો, 
તન:શુંક િમે સત્ય માગગ પર છો. 

نَهكه   اِلهْيكه    اُْوِحه  ِبالَهِذْی   فهاْستهمِْسْك    عهلَٰ  اِ
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

44. અને તન:શુંક આ દકિાબ િમારા માટે 

અને િમારી કોમ માટે તશખામણ છે અને 

નજીક માુંજ િમને (આના તવશે) પછૂવામાું 
આવશે. 

نَهه   اِ لِقهْوِمكه    لَهكه  لهِذْكر   وه ْوفه   وه ُتْسـ هلُْونه  وهسه
 

45. અને અમારા િે પયગુંબરોને પછૂી લો, 
જેમને અમે િમારા કરિા પહલેા મોકલ્યા 
હિા, કે શ ું અમે રહમાન તસવાય બીજા 

ઇલાહ બનાવયા હિા ? જેમની બુંદગી 
કરવામાું આવે ? 

ْسـ هْل  لْنها مهْن  وه هْرسه ُسلِنها   ِمْن  قهْبِلكه  ِمْن  ا  َرُ
لْنها عه ْحمَِٰن  دُْوِن  ِمْن  اهجه ةً  الَره لِهه   اَٰ
ن   یَُْعبهُدْونه

46. અને અમે મસૂાને અમારી તનશાનીઓ 

લઇને દફરઔન અને િેના લોકો િરફ 

મોકલ્યા, િો (મસૂાએ જઇને) કહ્ ું કે, હ ું 
સમગ્ર સષૃ્ટટના પાલનહારનો પયગુંબર છું. 

لهقهْد  هرْ  وه لْنهاا ْونه  اِلَٰ  ِباَٰیَِٰتنها   ُمْوسَٰ  سه  فِْرعه
ۡى ِه   مهله ْ  فهقهاله  وه ُسْوُل  اَِنِ َبِ  ره لهِمْيه   ره  الْعَٰ

47. બસ ! જ્યારે િેઓ અમારી તનશાનીઓ 

લઇને િેઓને પાસે પહોંચ્યા, િો િેઓ 

િેમની મશ્કરી કરવા લાગ્યા. 

ٓاءهُهْم   فهلهمَها ا ُهْم  اِذها ِباَٰیَِٰتنها   جه كُْونه   َمِْنهه یهْضحه
 

48. અને જે તનશાની અમે િેઓને બિાવિા 
હિા, િે એકબીજાથી ચઢીયાિી હિી અને 

અમે િેમના પર અઝાબ ઉિારિા રહ્યા, 
જેથી િેઓ સ િારો કરી લે. 

ا مه یهة   َمِْن  نُِریِْهْم  وه ُ  ِِهه  اََِله  اَٰ ْكَبه ا ؗ  ِمْن  اه   اُْخِتهه
ُهْم  ْذنَٰ اهخه اِب  وه ذه لَهُهْم  ِبالْعه  یهْرِجُعْونه  لهعه
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49. અને િે લોકોએ કહ્ ું કે, હ ેજાદ ગર ! 

અમારા માટે પોિાના પાલનહારથી િેના 
માટે દ આ કર, જેન ું વચન િે અમને આપ્્ ું 
છે, તન:શુંક અમે સત્ય માગગ પર આવી 
જઇશ ું. 

قهالُْوا ِحرُ  یَٰ اهیَُهه  وه بَهكه  لهنها ادْعُ  الَسَٰ ِهده  ِبمها ره  عه
كه    نَهنها  ِعْنده  لهمُْهتهُدْونه  اِ

50. પછી જ્યારે અમે િેમના પરથી અઝાબ 

દૂર કરી દેિા, િો િેઓ િે જ સમયે િેમન ું 
વચન િોડી નાુંખિા. 

ْفنها فهلهمَها ُ  كهشه ابه  عهْٰنُ ذه   ُهْم  اِذها الْعه
 یهْنُكثُْونه 

51. અને દફરઔને (એક વખિે) પોિાની 
કોમમાું જાહરે કરાવ્ ું અને કહ્ ું કે હ ેમારી 
કોમના લોકો ! શ ું તમસ્રન ું શહરે માર ું નથી ? 

અને મારા (મહલેો) નીચે આ નહરેો વહી 
રહી છે, શ ું િમે જોિા નથી ? 

ْوُن  وهنهادَٰی هلهیْسه  یَٰقهْوِم  قهاله  قهْوِمه   ِفْ  فِْرعه  ا
ِذهِ  ِمْصره  ُملُْك  ِلْ  رُ  وههَٰ   ِمْن  تهْجِرْی  اَْلهنْهَٰ

هفهله   تهْحِتْ     ُتْبِصُرْونه   ا

52. પરુંત   હ ું િે ત ચ્છ વયક્તિ કરિા શે્રટઠ છું, 
જે સ્પટટ બોલી પણ નથી શકિો. 

هْم  هنها ا ْْی   ا ا َمِْن  خه ذه ۬  َوهَله  الَهِذْی  هَٰ ِهْي     ُهوهمه
 یُِبْيُ  یهكهادُ 

53. (જો આ પયગુંબર હોય) િો િેના માટે 

સોનાની બુંગડીઓ કેમ ન ઉિરી ? અથવા 
િેની સાથે પ્રતિષ્ટઠિ ફદરશ્િાઓ કેમ ન 

આવયા ? 

ة   عهلهْيهِ  اُلِْقه  فهلهْو َله   هْسوِره هوْ  ذهههب   َمِْن  ا ٓاءه  ا  جه
هُ  عه كهةُ  مه َٰٓى ِ ِنِْيه  الْمهل  ُمْقَته

54. િેણે પોિાની કોમને પથભ્રટટ કરી 
દીિા અને િે લોકોએ િેન ું જ અન સરણ 

ક્ ું, ખરેખર આ બિા અવજ્ઞાકારી લોકો 
હિા. 

َفه  ه   فهاْستهخه اُعْوهُ    قهْومه نَهُهْم   فهاهطه هانُْوا اِ  قهْوًما ك
 فَِٰسِقْيه 
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55. પછી જ્યારે િેઓએ અમને ગ સ્સે કયાગ, 
િો અમે િેમની સાથે બદલો લીિો અને 

સૌને ડ બાડી દીિા. 

ُفْونها فهلهمَها   ْ  انْتهقهمْنها اَٰسه ْ  ِمْٰنُ ُ قْٰنَٰ  فهاهْغره
هْجمهِعْيه    ا

56. બસ ! અમે િે લોકોને એક દાસ્િાન 

બનાવી દીિા અને બીજા લોકો માટે 

તશખામણ મેળવવાન ું કારણ બનાવી દીિા. 

 ْ ُ لْٰنَٰ عه ثهًل  فهجه مه لهًفا َوه ن  سه  لَِْلَِٰخِریْنه

57. અને જ્યારે ઈસા લબન મરયમન ું 
ઉદાહરણ આપવામાું આવ્ ું, િો િમારી 
કોમ ચીસો પાડવા લાગી. 

لهمَها ْریهمه  ابُْن  ُضِربه  وه ثهًل  مه  ِمْنهُ  قهْوُمكه   اِذها مه
ْونه   یهِصَدُ

58. અને કહવેા લાગ્યા કે શ ું અમારા ઇલાહ 

સારાું છે અથવા િે (ઈસા)? િે લોકોન ું આવ ું 
કહવે  ું ફતિ ઝઘડાના હતે  થી હત ું. પરુંત   આ 

લોકો ઝઘડો કરનારા જ છે. 

قهالُْو ا تُنها وه لِهه اَٰ ْْی   ءه هْم  خه ا  ُهوه   ا بُْوهُ  مه ره   لهكه   ضه
ًَل    اََِله  ده ِصمُْونه   قهْوم   ُهْم  بهْل   جه  خه

59. ઈસા ફતિ એક બુંદા હિા, જેના પર 

અમે ઉપકાર કયાગ અને િેમને બની 
ઇસ્રાઇલના માટે (પોિાની ક દરિની) 
તનશાની બનાવી દીિી. 

ْبد   ُهوهاََِله  اِْن  مْنها عه هنْعه لْنَٰهُ  عهلهْيهِ  ا عه ثهًل   وهجه  مه
ٓاِءیْله   لَِبهِنْ    اِْسره

60. જો અમે ઇચ્છિા િો િમારા બદલામાું 
ફદરશ્િાઓને લાવિા, જેઓ િરિી પર 

નાયબ બનિા. 

لهوْ  ٓاءُ  وه لْنها نهشه عه كهةً  ِمْنُكْم  لهجه َٰٓى ِ ل  اَْلهْرِض  ِف  َمه
 یهْخلُُفْونه 

61. અને તન:શુંક (ઈસા) કયામિની એક 

તનશાની છે, બસ ! િમે (કયામિ) તવશે શુંકા 
ન કરો અને માર ું અન સરણ કરો, આ જ 

સત્ય માગગ છે. 

نَهه   اِ ةِ  لهِعلْم   وه اعه َنه  فهله  لَِلَسه ُ ا تهمَْته   ِبهه
تَهِبُعْوِن    ا ا  وه ذه اط   هَٰ  َمُْستهِقْيم   ِصره
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62. અને શેિાન િમને આ માગગથી રોકી ન 

લે, ખરેખર િે િમારો ખ લ્લો દ શ્મન છે. 

نَهُكُم  وهَله  ُن    یهُصَده ْيطَٰ نَهه    الَشه  عهُدَو   لهُكْم  اِ
ِبْي    َمُ

63. અને જ્યારે ઈસા સ્પટટ તનશાનીઓ 

લઇને આવયા હિા, િો કહ્ ું કે હ ું િમારી 
પાસે દહકમિ લઇને આવયો છું અને એટલા 
માટે આવયો છું કે િમે થોડીક બાબિોમાું 
તવવાદ કરો છો, િેને સ્પટટ કરી દઉં, બસ ! 

િમે અલ્લાહ િઆલાથી ડરો અને માર ું કહ્ ું 
માનો. 

لهمَها ِت  ِعْيسَٰ  ٓاءه جه  وه  ِجْئُتُكْم  قهْد  قهاله   ِبالْبهیَِنَٰ
ه  ِبالِْحكْمهةِ   الَهِذْی  بهْعضه  لهُكْم  وهَِلُبهَيِ
ه  فهاتَهُقوا  فِْيِه    تهْختهِلُفْونه  هِطْيُعْوِن   اّلَلَٰ ا  وه

64. મારો અને િમારો પાલનહાર ફતિ 

અલ્લાહ િઆલા છે, બસ ! િમે સૌ િેની 
બુંદગી કરો, સત્ય માગગ આ (જ) છે. 

ه  اَِنه  ْ  اّلَلَٰ َبِ بَُُكْم  ُهوهره ا  فهاْعُبُدْوهُ    وهره ذه  هَٰ
اط    َمُْستهِقْيم   ِصره

65. પછી િેમના માુંથી કઈ જૂથોએ 

અંદરોઅંદર તવવાદ કયો, બસ ! જાલલમ 

લોકો દ :ખદાયી અઝાબના દદવસની ખરાબી 
છે. 

اُب  فهاْختهلهفه  ْ  اَْلهْحزه ْ    ِمنٌۢ یْل    بهْيِٰنِ  فهوه
َهِذیْنه  لهمُْوا لَِل اِب  ِمْن  ظه هلِْيم   یهْوم   عهذه  ا

66. શ ું આ લોકો ફતિ કયામિની રાહ જૂએ 

છે કે િે અચાનક િેમના પર આવી જશે 

અને િેમને જાણ પણ નહીં થાય. 

ةه  اََِله  یهْنُظُرْونه  ههْل  اعه هْن  الَسه ْ  ا ُ بهْغتهًة   تهاْتهِْیه
 یهْشُعُرْونه  َله  َوهُهْم 

67. િે દદવસે પરહજે્ગાર તસવાય દરેક 

તમત્રો એકબીજાના દ શ્મન બની જશે. 

ءُ  هَْلهِخاََله ذ    ا ى ِ  اََِله  عهُدَو   لِبهْعض   بهْعُضُهْم  یهْومه
 الْمَُتهِقْيه ۬ن 

68. હ ેમારા બુંદાઓ ! આજના દદવસે 

િમારા માટે ન કોઇ દ :ખ હશે અને ન િો 
િમે તનરાશ થશો. 

ْوف   َله  یَِٰعبهادِ  هنُْتْم  وهَله   لْيهْومه ا عهلهْيُكُم  خه  ا
نُْونه    تهْحزه
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69. જે અમારી આયિો પર ઈમાન લાવયા 
અને િેઓ મ સલમાન હિા. 

هلَهِذیْنه  ُنْوا ا مه هانُْوا ِباَٰیَِٰتنها اَٰ ك  ُمْسِلِمْيه   وه

70. િમે અને િમારી પત્નીઓ રાજી-

ખ શીથી જન્નિમાું પ્રવેશો. 
نَهةه  اُدُْخلُوا هنُْتْم  الْجه هْزوهاُجكُْم  ا ا ْونه  وه ُ ُتْحَبه

 

71. િેમની ચારેય બાજ થી સોનાની રકાબી 
અને સોનાના પ્યાલા લાવવામાું આવશે, િે 

લોકો જેની ઇચ્છા કરશે અને જેનાથી 
િેઓની આંખોને શાુંતિ મળે, બધ ું જ ત્યાું હશે 

અને િમે િેમાું હુંમેશા રહશેો. 

اُف  ْ  یُطه اف   عهلههْْیِ ْكوه  َمِْن  ِبِصحه ه   اب    ذهههب  َوها
ا فِْيهه ا وه تهلهذَُ  اَْلهنُْفُس  تهْشتهِهْيهِ  مه  اَْلهْعُيُ    وه
هنُْتْم  ا ا وه لُِدْونه   فِْيهه  خَٰ

72. આ જ િે જન્નિ છે, જેના િમે 

વારસદાર બનાવવામાું આવયા છો. પોિાના 
િે કમોના બદલામાું, જે િમે (દ તનયામાું) 
કરિા રહ્યા. 

تِلْكه  نَهةُ  وه  ُكنُْتْم  ِبمها اُْوِرثُْتمُْوهها الَهِتْ   الْجه
 تهْعمهلُْونه 

73. ત્યાું િમારા માટે ખબૂ જ ફળો હશે, જેને 

િમે ખાિા રહશેો. 
ا لهُكْم  ة   فِْيهه ِكهه ة   فها ِثْْیه ا كه  تهاْكُلُْونه   َمِْنهه

74. (અને) અપરાિી લોકો જહન્નમમાું 
હુંમેશા રહશેે. 

اِب  ِفْ  الْمُْجِرِمْيه  اَِنه  نَهمه  عهذه هه لُِدْونه ۬   جه  خَٰ

75. આ અઝાબ ક્યારેય િેમના પરથી 
હળવો કરવામાું નહીં આવે અને િેઓ િેમાું 
તનરાશ પડયા રહશેે. 

ُ  َله  ْ  یُفهََته  ُمْبِلُسْونه   فِْيهِ  وهُهْم  عهْٰنُ

76. અને અમે િેમના પર જ લમ નથી કયો, 
પરુંત   િે પોિે જ જાલલમ હિા. 

ا مه ْ  وه ُ لهمْٰنَٰ َِٰكْن  ظه ل هانُْوا وه لِِمْيه  ُهُم  ك  الَظَٰ
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77. અને પોકારી-પોકારીને કહશેે કે હ ે

દ્વારપાળ ! િમારો પાલનહાર અમને મતૃ્્  
આપી દે, (િો સાર ું રહશેે) િે કહશેે કે િમને 

(હુંમેશા) અદહયાું જ રહવેાન ું છે. 

نهادهْوا ِلُك  وه بَُكه    عهلهیْنها لِيهْقِض  یَٰمَٰ  قهاله   ره
نَهُكْم  ِكثُْونه  اِ  َمَٰ

78. અમે િો િમારી પાસે સત્ય લઇને 

આવયા, પરુંત   િમારા માુંથી વિારે પડિા 
લોકો સત્યથી ચીડાિા હિા. 

ُكْم  لهقهْد  َقِ  ِجْئنَٰ َِٰكَنه  ِبالْحه ل ُكْم  وه ْكثهره ه   ا
َقِ  ِرُهْونه  لِلْحه  كَٰ

79. શ ું િે લોકોએ કોઇ કાયગનો પાક્કો ઇરાદો 
કરી લીિો છે, (જો આવી વાિ હોય) િો 
અમે પણ ઠોસ તનણગય કરી દઈએ છીએ. 

هْم  ا ا ُمْو  هبْره هْمًرا ا َها ا  ُمَْبُِمْونه   فهاِن

80. શ ું િે લોકો અન માન કરે છે કે અમે 

િેમની છૂપી અને ખાનગી વાિો નથી 
જાણિા ? (તન:શુંક અમે બધ ું સાુંભળી રહ્યા 
છીએ). ઉપરાુંિ અમારા નક્કી કરેલા 
(ફદરશ્િાઓ) િેમની પાસે જ લખી રહ્યા છે. 

هْم  ُبْونه  ا هنَها یهْحسه ُهْم  نهْسمهعُ  َله  ا   ِسَره
نهْجوَٰىُهْم    یِْهْم  وهُرُسلُنها بهلَٰ   وه  یهْكتُُبْونه  لهده

81. (હ ેપયગુંબર ) િમે િેમને કહી દો ! કે 

જો કદાચ રહમાનને કોઈ દીકરો હોિ, િો હ ું 
સૌ પ્રથમ બુંદગી કરવાવાળો હોિ. 

هانه  اِْن  قُْل  ْحمَِٰن  ك ۬   لِلَره لهد    ُل  فهاهنها  وه هَوه   ا
ِبِدیْنه   الْعَٰ

82. િે પાક છે, આકાશો, િરિી અને 

અશગનો પાલનહાર, િે વાિોથી, જેન ું આ 

લોકો વણગન કરી રહ્યા છે. 

نه  َبِ  ُسْبحَٰ وَِٰت  ره مَٰ َبِ  وهاَْلهْرِض  الَسه ْرِش  ره  الْعه
مَها  یهِصُفْونه  عه

83. હવે (હ ેપયગુંબર) િમે િે લોકોને આજ 

િકરાર અને તવવાદમાું છોડી દો, ત્યાું સ િી 
કે િે લોકો િે દદવસ જોઇ લે, જેન ું વચન 

િેમને આપવામાું આવે છે. 

ْرُهْم  ُبْوا یهُخْوُضْوا فهذه یهلْعه َتَٰ  وه َُٰقْوا حه  یُل
ُهُم   یُْوعهُدْونه  الَهِذْی  یهْومه
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84. આકાશોમાું પણ િે જ ઇલાહ છે અને 

િરિીમાું પણ િે જ ઇલાહ છે, િે ખબૂ 

દહકમિવાળો અને સુંપણૂગ જ્ઞાનવાળો છે. 

مهٓاءِ  ِف  وهُهوهالَهِذْی  َٰه   الَسه ِف  اِل َٰه     اَْلهْرِض  وه   اِل
ِكْيُم  ِلْيُم  وهُهوهالْحه  الْعه

85. અને િે ખબૂ જ બરકિવાળો છે, જેની 
પાસે આકાશો અને િરિી અને િેની 
વચ્ચેની દરેક વસ્ત ન ું સામ્રાજ્ય છે અને 

કયામિન ું જ્ઞાન પણ િે જ જાણે છે અને 

િેની જ િરફ િમે સૌ પાછા ફરશો. 

كه  ه وَِٰت  ُملُْك  لهه   الَهِذْی  وهتهَبَٰ مَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
ا مه ه    بهیْنهُهمها    وه ِة    عِلُْم  وهِعْنده اعه اِلهْيهِ   الَسه  وه

ُعْونه   ُتْرجه

86. જેમને આ લોકો અલ્લાહ તસવાય પોકારે 

છે, િેઓ ભલામણ કરવાનો અતિકાર નથી 
િરાવિા, (ભલામણ કરવાનો અતિકાર 

િેનો છે) જે સત્ય વાિને માને અને િેમને 

જ્ઞાન પણ હોય. 

  دُْونِهِ  ِمْن  یهْدُعْونه  الَهِذیْنه  یهمِْلُك  وهَله 
ةه  فهاعه ْن  اََِله  الَشه ِهده  مه َقِ  شه  وهُهْم  ِبالْحه
 یهْعلهمُْونه 

87. જો િમે િે લોકોને પછૂો કે િેમન ું સર્જન 

કોણે ક્ ું, િો તન:શુંક િે લોકો જવાબ આપશે 

કે "અલ્લાહ"એ, પછી આ લોકો ક્યાું જઇ 

રહ્યા છે. 

ْن  لهى ِ ْ   وه ُ هلهَْته ا لهقهُهْم  َمهْن  سه ُ  لهيهُقْولَُنه   خه  اّلَلَٰ
 یُْؤفهُكْونه   فهاهَنَٰ 

88. અને િેમના (પયગુંબરન ું) એવ ું કહવે  ું છે 

કે હ ેમારા પાલનહાર ! ખરેખર આ િે લોકો 
છે, જેઓ ઈમાન નથી લાવિા. 

قِْيلِه   َبِ  وه ءِ  اَِنه  یَٰره  یُْؤِمُنْونه   ََله  قهْوم   هَٰ ُؤاَله

89. બસ ! િમે િેમનાથી મોઢ ું ફેરવી લો 
અને સલામ કહી દો, િે લોકો નજીકમાું જ 

જાણી લેશે. 

ْ  فهاْصفهْح  َٰم     وهقُْل  عهْٰنُ ل ْوفه   سه   فهسه
ن   یهْعلهمُْونه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ ્ ٓم ۬ۛ   حَٰ

2. િે દકિાબની કસમ ! જે સત્યને સ્પટટ કરે 

છે. 

ِب  الِْكتَٰ  الْمُِبْيِ ۬ۛ  وه

3. તન:શુંક અમે આ દકિાબને બરકિવાળી 
રાિમાું ઉિારી છે, તન:શુંક અમે સચેિ 

કરનારા છે. 

نَها   هُ  اِ لْنَٰ هنْزه كهة   لهْيلهة   ِفْ  ا ه نَها َمَُبَٰ ُمْنِذِریْنه  ُكنَها اِ
 

4. િે જ રાિમાું દરેક ઠોસ કાયગનો તનણગય 

કરવામાું આવે છે. 

ا ُق  فِْيهه هْمر   كَُلُ  یُْفره ِكْيم    ا  حه

5. ખરેખર અમે જ પયગુંબર બનાવી 
મોકલીએ છીએ, 

هْمًرا  ْرِسِلْيه  مُ  ُكنَها اِنَها  ِعْنِدنها    َمِْن  ا

6. અને આ િમારા પાલનહારની કૃપાથી 
હત ું, િે જ સાુંભળવાવાળો, જાણવાવાળો છે. 

ْحمهةً  بَِكه    َمِْن  ره نَهه    َره ِمْيعُ  اِ ِلْيُم   ُهوهالَسه  الْعه

7. જે આકાશો અને િરિીનો પાલનહાર છે 

અને જે કુંઈ િેમની વચ્ચે છે, જો િમે યકીન 

કરિા હોય. 

َبِ  وَِٰت  ره مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه  اِْن   بهیْنهُهمها    وه
ْوقِِنْيه   ُكنُْتْم   َمُ

8. િેના તસવાય કોઇ ઇલાહનથી, િે જ 

જીતવિ કરે છે અને મતૃ્્  આપે છે, િે જ 

િમારો અને િમારા પવૂગજોનો પાલનહાર 

છે. 

َٰهه  َله   یُْح   اََِله  اِل یُِمْيُت    ُهوه بَُُكْم   وه َبُ  ره   وهره
بهٓاى ِكُُم  لِْيه   اَٰ  اَْلهَوه
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9. પરુંત   િે શુંકામાું પડીને મોજમજા કરી 
રહ્યા છે. 

َك   ِفْ  ُهْم  بهْل  ُبْونه  شه  یَهلْعه

10. િમે િે દદવસની રાહ જૂઓ. જ્યારે 

આકાશ ખ લ્લો ધ માડો લાવશે. 

مهٓاءُ  تهاِْٰت  یهْومه  فهاْرتهِقْب  ان   الَسه ِبْي    ِبُدخه  َمُ

11. જે લોકોને ઘેરાવમાું લઇ લેશે, આ 

સખિ અઝાબ હશે. 

ا  النَهاسه    یَهْغَشه  ذه اب   هَٰ هلِْيم   عهذه  ا

12. (િે સમયે લોકો) કહશેે કે હ ેઅમારા 
પાલનહાર ! આ અઝાબ અમારી સામેથી 
હઠાવી દે અમે ઈમાન લાવીએ છીએ. 

بَهنها ْكِشْف  ره نَها ا ابه  عه ذه نَها الْعه  ُمْؤِمُنْونه  اِ

13. િે સમયે િેમને નસીહિ ફાયદો નદહ 

પહોચાડે, જો કે સ્પટટ રીિે જણાવી દેનારા 
પયગુંબરો િેમની પાસે આવી ગયા,. 

هَنَٰ  ی لهُهُم  ا ْكرَٰ قهْد  الَذِ ٓاءهُهْم  وه ُسْول   جه   ره
ِبْي     َمُ

14. િો પણ િેઓએ િેમનાથી મોઢ ું ફેરવી 
લીધ ું અને કહી દીધ ું કે તશખવાડેલો, પાગલ 

છે. 

لَهْوا ثَُمه  ْنهُ  تهوه قهالُْوا  عه لَهم   وه  َمهْجُنْون    ُمعه

15. અમે અઝાબને સહજે દૂર કરી દઇશ ું િો 
િમે ફરીવાર પોિાની િે જ ક્સ્થતિમાું આવી 
જશો. 

نَها هاِشُفوا اِ اِب  ك ذه نَهُكْم  قهِلْيًل  الْعه  اِ
 عهٓاى ُِدْونه  

16. જે દદવસે અમે સખિ પકડ કરીશ ું, 
ખરેખર અમે બદલો લેવાવાળા છે. 

ةه  نهْبِطُش  یهْومه  ی    الْبهْطشه نَها  الُْكَْبَٰ  اِ
 ُمنْتهِقمُْونه 

17. તન:શુંક અમે આ પહલેા દફરઔનની 
કોમની (પણ) કસોટી કરી, જેમની પાસે 

(અલ્લાહના) પ્રતિષ્ટઠિ પયગુંબર આવયા. 

لهقهْد  ْونه  قهْومه  قهْبلهُهْم  فهتهنَها وه ٓاءهُهْم   فِْرعه  وهجه
ُسْول    كهِریْم    ره
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18. (જેણે કહ્ ું) કે અલ્લાહના બુંદાઓ મને 

સોંપી દો, તન:શુંક હ ું િમારા માટે તનટઠાવાન 

પયગુંબર છું. 

هْن  ا ا هدَُْو  ه  ا َ ِ    ِعبهاده  اِله ْ   اّلَلَٰ ُسْول   لهُكْم  اَِنِ   ره
هِمْي     ا

19. અને એ કે િમે અલ્લાહની સામે તવદ્રોહ 

ન કરો, હ ું િમારી સામે સ્પટટ પ રાવા 
લાવીશ. 

هْن  ا ِ    له عه  تهْعلُْوا ََله  وه ْ    اّلَلَٰ تِْيُكْم  اَِنِ ن   اَٰ   ِبُسلْطَٰ
ِبْي     َمُ

20. અને હ ું મારા અને િમારા પાલનહારના 
શરણમાું આવ ું છું, એ વાિથી કે િમે મને 

પથ્થરો વડે મારી નાુંખો. 

 ْ اَِنِ ْ  عُْذُت  وه َبِ بَُِكْم  ِبره هْن  وهره  تهْرُجمُْوِنؗ  ا

21. અને જો િમે મારા પર ઈમાન ન 

લાવિા હોવ, િો િમે મારાથી અળગા રહો. 
اِْن   فهاْعتهِزلُْوِن   ِلْ  ُتْؤِمُنْوا لَهْم  وه

22. પછી િેમણે પોિાના પાલનહારની 
સમક્ષ દ આ કરી કે આ બિા અપરાિી લોકો 
છે. 

عها بَهه    فهده هَنه  ره ءِ  ا  َمُْجِرُمْونه   قهْوم   هَٰ ُؤاَله

23. (અલ્લાહએ આદેશ આપ્યો) કે િમે 

રાિના સમયે મારા બુંદાઓને લઇને 

નીકળી જાવ, ખરેખર (આ લોકો) િમારી 
પાછળ આવશે. 

نَهُكْم  لهْيًل  ِبِعبهاِدْی  فهاهْسرِ   َمُتَهبهُعْونه   اِ

24. િમે દદરયાને રોકાયેલો છોડી દો, 
ખરેખર િેમના લશ્કરને ડ બાડી દેવામાું 
આવશે. 

تُْرِك  ا ْهًوا    الْبهْحره  وه قُْونه   ُجْند   اِنَهُهْم   ره َمُْغره
 

25. િે લોકો ઘણાું બગીચાઓ અને ઝરણાું 
છોડીને ગયા. 

ْم  ُكْوا كه نََٰت  َوهُعُيْون    ِمْن  تهره  جه

26. િથા ખેિરો અને શાુંતિવાળા ઘર.   مهقهام   وهُزُرْوع  كهِریْم    وه
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27. અને આરામ કરવાની વસ્ત ઓ, જે 

વૈભવશાળી હિી. 
نهْعمهة   هانُْوا وه ا ك  فَِٰكِهْيه   فِْيهه

28. આવી જ દશા થઇ અને અમે િે બિી 
વસ્ત ઓના વારસદાર બીજી કોમને બનાવી 
દીિા. 

لِكه  ا كهذَٰ هه ثْنَٰ هْوره ا ِریْنه  قهْوًما وه  اَٰخه

29. ન િો િેમના માટે આકાશ રડ્ ું અને ન 

િો ઝમીન અને ન િો િેઓને મહિેલ 

આપવામાું આવી. 

ُ  بهكهْت  فهمها مهٓاءُ  عهلههْْیِ ا وهاَْلهْرُض  الَسه مه  وه
هانُْوا ن  ك ِریْنه  ُمْنظه

30. અને તન:શુંક અમે (જ) બની ઇસ્રાઇલને 

અપમાતનિ કરી દેનારા અઝાબથી છટકારો 
આપ્યો. 

لهقهْد  یْنها وه ٓاِءیْله  بهِنْ   نهَجه اِب  ِمنه  اِْسره ذه  الْعه
 الْمُِهْيِ  

31. (અથાગિ) દફરઔનથી, ખરેખર િે 

તવદ્રોહી અને હદ વટાવી જનારા લોકો માુંથી 
હિો. 

ْونه    ِمْن  نَهه    فِْرعه هانه  اِ  َمِنه  عهالًِيا ك
 الْمُْسِرفِْيه 

32. અને અમે બની ઇસ્રાઇલને પોિાના 
ઇલ્મના કારણે સમગ્ર સષૃ્ટટ પર શે્રટઠિા 
આપી. 

لهقهدِ  ُهْم  وه نَٰ ْ لهِمْيه   عهله  عِلْم   عهلَٰ  اْخَته  الْعَٰ

33. અને અમે િે લોકોને એવી તનશાનીઓ 

આપી, જેમાું િે લોકોની સ્પટટ કસોટી હિી. 
 ْ ُ تهْيٰنَٰ اَٰ ا اَْلَٰیَِٰت  َمِنه  وه َٰٓؤ ا فِْيهِ  مه ِبْي   بهل  َمُ

34. આ લોકો િો આવ ું જ કહ ેછે,  ءِ  اَِنه  لهيهُقْولُْونه   هَٰ ُؤاَله

35. કે આ જ અમાર ું પ્રથમ વખિ (દ તનયા 
માુંથી) મતૃ્્  પામવ ું છે અને અમને બીજી 

વખિ ઉઠાડવામાું નહીં આવે. 

ْوتهتُنها اََِله  ِِهه  اِْن  ا اَْلُْولَٰ  مه مه   نهْحُن  وه
ِریْنه   ِبمُْنشه
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36. જો િમે સાચા હોય, િો અમારા 
પવૂગજોને લઇને આવો. 

ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  ِباَٰبهٓاى ِنها   فهاْتُْوا  صَٰ

37. શ ું આ લોકો શે્રટઠ છે અથવા ત લબઅની 
કોમના લોકો અને જે િેમના કરિાું પણ 

પહલેાું હિા, અમે િે બિાને નટટ કરી દીિા, 
ખરેખર િે લોકો અપરાિી હિા. 

هُهْم  ْْی   ا هْم  خه الَهِذیْنه   ُتبَهع     قهْوُم  ا  ِمْن  وه
ْ ؗ   قهْبِلِهْم    ُ هْهلهْكٰنَٰ نَهُهْم   ا هانُْوا اِ ُمْجِرِمْيه   ك
 

38. અમે આકાશો અને િરિી િથા િેમની 
વચ્ચેની વસ્ત ઓન ું સર્જન રમિ-ગમિ માટે 

નથી ક્ ું. 

ا مه لهْقنها وه وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه  بهیْنهُهمها وه
َِٰعِبْيه   ل

39. પરુંત   અમે િેમન ું સર્જન સત્ય સાથે ક્ ું 
છે, પરુંત   િેમના માુંથી વિારે પડિા લોકો 
જાણિા નથી. 

ا ُهمها   مه لهْقنَٰ َقِ  اََِله  خه َِٰكَنه  ِبالْحه ل ُهْم  وه ْكثهره ه  َله  ا
 یهْعلهمُْونه 

40. તન:શુંક તનણગયનો દદવસ, િે બિા માટે 

નક્કી કરેલ સમય છે. 

هْجمهِعْيه   ِمْيقهاتُُهْم  الْفهْصِل  یهْومه  اَِنه   ا

41. િે દદવસે કોઇ તમત્ર, બીજા તમત્રને કામ 

નહીં આવે અને ન િેમની મદદ કરવામાું 
આવશે. 

ْوًل  یُْغِنْ  َله  یهْومه  ْن  مه ْوًل  عه ْيـ ًا َوهَله  َمه  ُهْم   شه
ُرْونه    یُْنصه

42. તસવાય િે, જેના પર અલ્લાહની કૃપા 
થઇ જાય, િે જબરદસ્િ અને દયાળુ છે. 

ْن  اََِله  ُ    َرهِحمه  مه نَههُ   اّلَلَٰ ِزیْزُ  اِ   ُهوهالْعه
ِحْيُمن   الَره

43. તન:શુંક ઝક્કૂમન ું વકૃ્ષ,  ته  اَِنه ره جه قَُْوِم   شه  الَزه

44. અપરાિીનો ખોરાક છે.  اُم عه  اَْلهثِْيِم  طه
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45. જે ઓગળેલા િાુંબા જેવ ું છે અને પેટમાું 
ઉકળત ું રહ ેછે. 

  ۬ هالْمُْهِل ۛ  الْبُُطْوِن   ِف  یهْغِلْ   ك

46. સખિ ગરમ પાણી જેવ ું,  ِْل ِمْيِم  كهغه  الْحه

47. (પછી આદેશ આપવામાું આવશે) કે 

િેને પકડી લો, પછી ઘસેડીને જહન્નમની 
વચ્ચે પહોંચાડો. 

وهٓاءِ  اِلَٰ  فهاْعِتلُْوهُ  ُخُذْوهُ  ِحْيِم ۬   سه  الْجه

48. પછી િેના માથા પર સખિ ગરમ 

પાણીનો અઝાબ વહાવો. 
اِْسه   فهْوقه  ُصبَُْوا ثَُمه  اِب  ِمْن  ره ِمْيِم   عهذه  الْحه

49. (િેને કહવેામાું આવશે) ચાખિો રહ ે, ત ું 
ખબૂ જ ઇજજિવાળો અને પ્રભ ત્વશાળી 
હિો, 

  ۬ نَهكه   ذُْق   هنْته  اِ ِزیْزُ  ا  الْكهِریُْم  الْعه

50. આ જ િે વસ્ત  છે, જેના તવશે િમે શુંકા 
કરિા હિા. 

ا اَِنه  ذه ا هَٰ ْونه  ِبه   ُكنُْتْم  مه ُ  تهمَْته

51. તન:શુંક (અલ્લાહથી) ડરવાવાળાઓ 

શાુંિ જગ્યામાું હશે. 

قهام   ِفْ   الْمَُتهِقْيه  اَِنه  هِمْي    مه  ا

52. બગીચા અને ઝરણાઓમાું.  ْنََٰت  َوهُعُيْون  ۬   ِف  جه

53. પાિળા અને રેશમના પોશાક પહરેી 
સામ-સામે બેઠા હશે. 

ق   ُسْنُدس   ِمْن  یَهلْبهُسْونه    وهاِْستهَْبه
ِبِلْيه ۬    َمُتهقَٰ

54. આ એવી જ રીિે છે અને અમે મોટી-
મોટી આંખોવાળી હરૂો સાથે િેમના લગ્ન 

કરાવી દઇશ ું. 

لِكه  ْ  كهذَٰ ُ َوهْجٰنَٰ  ِعْي    ِبُحوْر   وهزه
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55. શાુંતિપવૂગક ત્યાું દરેક પ્રકારના ફળો 
માુંગશે. 

ا یهْدُعْونه  ة   ِبكَُلِ  فِْيهه ِكهه ِمِنْيه   فها  اَٰ

56. ત્યાું િેમને મતૃ્્  નહીં આવે, હાું પ્રથમ 

વખિન ું મતૃ્્ , જે દ તનયામાું આવી ગ્ ું, 
િેમને અલ્લાહ િઆલાએ જહન્નમના 
અઝાબથી બચાવી લેશે. 

ا یهُذْوقُْونه  َله   اَْلُْولَٰ    الْمهْوتهةه  اََِله  الْمهْوته  فِْيهه
وهقَٰهُىْ  ابه  وه ِحْيِم   عهذه  الْجه

57. આ ફતિ િમારા પાલનહારની કૃપા છે, 

આ જ ભવય સફળિા છે. 

بَِكه    َمِْن  فهْضًل  لِكه   َره ِظْيُم  ُهوهالْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه

58. અમે આ (ક રઆન)ને િમારી ભાર્ામાું 
સરળ કરી દીધ ું, જેથી િેઓ તશખામણ 

પ્રાપ્િ કરે. 

َهمها ْرنَٰهُ  فهاِن انِكه  یهَسه لَهُهْم  ِبِلسه َكهُرْونه  لهعه یهتهذه
 

59. હવે િમે રાહ જ ઓ, આ લોકો પણ રાહ 

જ એ છે. 

نَهُهْم  فهاْرتهِقْب  ن  اِ ْرتهِقُبْونه  َمُ
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 الجاثية

અલ-જાતસયહ  الجاثية 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ ્ ٓم    حَٰ

2. આ દકિાબ અલ્લાહ િરફથી ઉિારવામાું 
આવી છે, જે તવજયી, દહકમિવાળા છે. 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ  ِمنه  الِْكتَٰ ِزیْزِ  اّلَلَٰ ِكْيِم  الْعه الْحه
 

3. આકાશો અને િરિીમાું ઈમાનવાળાઓ 

માટે ખરેખર ઘણી તનશાનીઓ છે. 

وَِٰت  ِف  اَِنه  مَٰ َٰیَٰت   وهاَْلهْرِض  الَسه   َله
 لَِلْمُْؤِمِنْيه  

4. અને િમારા સર્જનમાું પણ અને િે ઢોરોના 
સર્જનમાું પણ, જેમને િેણે ફેલાવી રાખ્યા છે, 

યકીન કરનારી કોમ માટે ઘણી તનશાનીઓ છે. 

ِفْ  لِْقكُْم  وه ا  خه مه یَٰت   دهٓابَهة   ِمْن  یهُبَثُ  وه   اَٰ
 یَُْوقُِنْونه   لَِقهْوم  

5. અને રાિ-દદવસના ફેર-બદલમાું અને જે 

કુંઈ રોજી અલ્લાહ િઆલાએ આકાશ માુંથી 
ઉિારી છે, તનટપ્રાણ િરિીને જીતવિ કરી 
દેવામાું, અને હવાઓના ફેરબદલીમાું પણ, િે 

લોકો માટે, જેઓ બ દ્ધદ્ધ િરાવે છે, ઘણી 
તનશાનીઓ છે. 

ِف  ارِ  الَهْيِل  وهاْخِتله ا   وهالنَههه مه له  وه هنْزه ُ  ا  اّلَلَٰ
مهٓاءِ  ِمنه   اَْلهْرضه  ِبهِ  فهاهْحيها َرِْزق   ِمْن  الَسه
ا بهْعده  ْوتِهه یَِٰح  وهتهْصِریِْف  مه یَٰت   الَرِ   لَِقهْوم   اَٰ

 یَهْعِقلُْونه 

6. આ અલ્લાહની આયિો છે, જેને અમે સાચી 
રીિે સુંભળાવીએ છીએ, બસ ! અલ્લાહ 

િઆલા અને િેની આયિો આવયા પછી, આ 

લોકો કેવી વાિ પર ઈમાન લાવશે ? 

یَُٰت  تِلْكه  ِ  اَٰ َقِ    عهلهْيكه  نهْتلُْوهها اّلَلَٰ   ِبالْحه
ِدیْث    فهِباهَیِ  ِ  بهْعده  حه یَِٰته   اّلَلَٰ اَٰ  یُْؤِمُنْونه  وه

7. “વૈલ” અને અફસોસ છે, િે દરેક જૂઠ્ઠા 
અપરાિી માટે. 

یْل   َُلِ  وه هفَهاك   لَِك ثِْيم    ا ه  ا
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8. જે વયક્તિ અલ્લાહની આયિોને સાુંભળે છે, 

િો પણ ઘમુંડ કરિા એવી રીિે અડગ રહ ેછે, 

જેવ ું કે સાભળ્્ ું જ નથી, આવા લોકોને 

દ :ખદાયી અઝાબની જાણ આપી દો. 

یَِٰت  یَهْسمهعُ  ِ  اَٰ   یُِصرَُ  ثَُمه  عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  اّلَلَٰ
ا هْن  ُمْستهْكَِبً ها ا    لَهْم  ك  ْرهُ فهبهَشِ   یهْسمهْعهه
اب   ذه هلِْيم   ِبعه  ا

9. િે જ્યારે અમારી આયિો માુંથી કોઇ 

આયિને સાુંભળી લે છે, િો િેની મશ્કરી કરે 

છે, આવા લોકો માટે જ અપમાતનિ કરી 
દેનારો અઝાબ થશે. 

اِذها یَِٰتنها ِمْن  عهِلمه  وه ْيـ ها اَٰ هها شه ذه تَهخه   ُهُزًوا    ا
َٰٓى ِكه  اب   لهُهْم  اُول  َمُِهْي    عهذه

10. ત્યારપછી િેમના માટે જહન્નમ છે, જે કુંઈ 

િે લોકોએ દ તનયામાું પ્રાપ્િ ક્ ું, િે બધ ું 
િેઓને કુંઈ પણ ફાયદો નહીં પહોંચાડી શકે 

અને ન િો િેઓ (કુંઈ કામ આવશે), જે 

લોકોને િેમણે અલ્લાહ તસવાય કારસાજ 

બનાવયા હિા, િેમને સખિ અઝાબ 

આપવામાું આવશે. 

ٓاى ِِهْم  ِمْن  نَه  َوهره هه ْ  یُْغِنْ  وهَله   ُم   جه ا  عهْٰنُ  َمه
ُبْوا ْيـ ًا َوهَله  كهسه ا شه ُذْوا مه تَهخه ِ  دُْوِن  ِمْن  ا  اّلَلَٰ
هْولِيهٓاءه    لهُهْم   ا اب   وه ِظْيم    عهذه  عه

11. આ ક રઆન દહદાયિનો માગગ છે અને જે 

લોકોએ પોિાના પાલનહારની આયિોનો 
ઈન્કાર કયો, િેમના માટે સખિ દ :ખદાયી 
અઝાબ છે. 

اهَٰ  الَهِذیْنه   ُهًدی    ذه بَِِهْم  ِباَٰیَِٰت  كهفهُرْوا وه  ره
اب   لهُهْم  ن  َرِْجز   َمِْن  عهذه هلِْيم   ا

12. અલ્લાહ િે જ છે, જેણે િમારા માટે 

સમ દ્રને િમારા વશમાું કરી દીિા, જેથી િેના 
આદેશથી િેમાું જહાજો ચાલ ેઅને િમે િેની 
કૃપાને શોિો અને જેથી િમે આભાર વયતિ 

કરો. 

 ُ هّلَلَٰ ره  الَهِذْی  ا َخه  لِتهْجِریه  الْبهْحره  لهُكُم  سه
لِتهْبتهُغْوا ِباهْمِره   فِْيهِ  الُْفلُْك   فهْضلِه   ِمْن  وه
لَهُكْم  لهعه  تهْشكُُرْونه   وه
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13. અને આકાશ િથા િરિીની દરેક વસ્ત ને 

પણ િેણે પોિાના િરફથી િમારા વશમાું કરી 
દીિી, જે તવચારે િેના માટે આમાું ઘણી 
તનશાનીઓ છે. 

ره  َخه ا لهُكْم  وهسه وَِٰت  ِف  َمه مَٰ ا الَسه مه   ِف   وه
ِمْيًعا اَْلهْرِض  ْنُه    جه لِكه  ِفْ  اَِنه   َمِ َٰیَٰت   ذَٰ  َله
 یَهتهفهَكهُرْونه  لَِقهْوم  

14. િમે ઈમાનવાળાઓને કહી દો કે િે, િે 

લોકોને દરગ જર કરી દે, જેઓ અલ્લાહના 
દદવસો પર યકીન નથી િરાવિા, જેથી 
અલ્લાહ િઆલા એક કોમને િેમના કમોનો 
બદલો આપે. 

َهِذیْنه  قُْل  ُنْوا لَِل مه  َله  لِلَهِذیْنه  یهْغِفُرْوا اَٰ
هیَهامه  یهْرُجْونه  ِ  ا هانُْوا ِبمها قهْوًمٌۢا لِيهْجِزیه  اّلَلَٰ  ك
 یهْكِسُبْونه 

15. જે સત્કાયગ કરશે, િે પોિાના માટે અને જે 

દ ટકમગ કરશે િેની ખરાબી િેના પર જ છે, 

પછી િમે સૌ પોિાના પાલનહાર િરફ પાછા 
ફેરવવામાું આવશો. 

ْن  ِمله  مه الًِحا عه ْن   فهِلنهْفِسه     صه مه ٓاءه  وه  اهسه
ا ؗ  لهْيهه بَُِكْم  اِلَٰ  ثَُمه   فهعه ُعْونه  ره  ُتْرجه

16. તન:શુંક અમે બની ઇસ્રાઇલને દકિાબ, 

સામ્રાજ્ય અને પયગુંબરી આપી હિી અને 

અમે િે લોકોને પતવત્ર રોજી આપી હિી અને 

િેમને દ તનયાના લોકો પર પ્રભ ત્વ આપ્્ ું હત ું. 

لهقهْد  تهیْنها وه ٓاِءیْله  بهِنْ   اَٰ   الِْكتَٰبه  اِْسره
ْ  وهالنَُُبَوهةه  وهالُْحكْمه  ُ زهقْٰنَٰ ِت  َمِنه  وهره یَِبَٰ  الَطه
 ْ ُ لْٰنَٰ فهَضه لهِمْيه   عهله  وه  الْعَٰ

17. અને અમે િે લોકોને દીનના સ્પટટ 

પ રાવા આપ્યા હિા, પછી િેમની પાસે જ્ઞાન 

આવી ગયા છિાું, અંદરોઅંદરની હઠના કારણે 
તવવાદ ઊભો કયો, આ લોકો જે વસ્ત ઓ 

બાબિે તવવાદ કરી રહ્યા છે, િેનો તનણગય 

કયામિના દદવસે િેમની વચ્ચે િમારો 
પાલનહાર કરશે. 

 ْ ُ تهْيٰنَٰ اَٰ   ُفْو ااْختهله  فهمها  اَْلهْمِر    َمِنه  بهیَِنَٰت   وه
ْ  اََِله  ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ٓاءهُهُم  مه ٌۢا  الِْعلُْم    جه   بهْغًي

   ْ ُ بَهكه  اَِنه   بهْيٰنه ْ  یهْقِضْ  ره ُ   یهْومه  بهْيٰنه
مهةِ  هانُْوا فِْيمها الِْقيَٰ  یهْختهِلُفْونه  فِْيهِ  ك
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18. પછી અમે િમને દીનના માગે અડગ કરી 
દીિા, િો િમે િેના પર જ અડગ રહો અને 

મખૂગ લોકોની મનેચ્છાઓન ું અન સરણ ન 

કરશો. 

لْنَٰكه  ثَُمه  عه ة   عهلَٰ  جه ِریْعه   اَْلهْمرِ  َمِنه  شه
ا هْهوهٓاءه  تهتَهِبعْ  وهَله  فهاتَهِبْعهه  َله  الَهِذیْنه  ا
 یهْعلهمُْونه 

19. (યાદ રાખો) કે આ લોકો ક્યારેય 

અલ્લાહની તવર દ્ધ િમારા કુંઈ કામ નથી 
આવી શકિા, જાલલમ લોકો એકબીજાના તમત્ર 

હોય છે અને ડરવાવાળાઓનો તમત્ર અલ્લાહ 

િઆલા છે. 

نَهُهْم  ْنكه  یَُْغُنْوا لهْن  اِ ِ  ِمنه  عه ْيـ ًا    اّلَلَٰ اَِنه   شه  وه
لِِمْيه  هْولِيهٓاءُ  بهْعُضُهْم  الَظَٰ ُ   بهْعض     ا  وهاّلَلَٰ

ِلَُ   الْمَُتهِقْيه  وه

20. આ (ક રઆન) લોકો માટે બ દ્ધદ્ધમત્તાની 
વાિો અને સત્ય માગગદશગન અને કૃપા છે, િે 

કોમ માટે જેઓ યકીન રાખે છે. 

ا ٓاى ِرُ  هَٰذه ْحمهة   وهُهًدی لِلنَهاِس  بهصه   لَِقهْوم   وهره
 یَُْوقُِنْونه 

21. શ ું િે લોકો, જેઓ દ ટકમગ કરે છે, એવ ું 
તવચારે છે કે અમે િેમને એવા લોકો માુંથી કરી 
દઇશ ું, જેઓ ઈમાન લાવયા અને સત્કાયગ કયાગ, 
કે િેમન ું મતૃ્્  પામવ ું અને જીતવિ રહવે  ું સરખ ું 
બની જાય. ખરાબ છે િે તનણગય, જે િેઓ કરી 
રહ્યા છે. 

هْم  ِسبه  ا ُحوا الَهِذیْنه  حه ه اَِٰت  اْجَته َيِ هْن  الَسه  ا
لهُهْم  هالَهِذیْنه  نَهْجعه ُنْوا ك مه ِملُوا اَٰ   وهعه
ِت    لِحَٰ وهٓاءً   الَصَٰ مهاتُُهْم    َمهْحيهاُهْم  سه مه   وه

ٓاءه  ا سه ن  مه  یهْحكُمُْونه

22. અને આકાશો િથા િરિીન ું સર્જન 

અલ્લાહ િઆલાએ ખબૂ જ ન્યાય પવૂગક ક્ ું 
છે, જેથી દરેક વયક્તિને િેણે કરેલ કાયોનો 
સુંપણૂગ બદલો આપવામાું આવે અને િેમના 
પર જ લમ કરવામાું નહી આવે. 

لهقه  ُ  وهخه وَِٰت  اّلَلَٰ مَٰ َقِ  وهاَْلهْرضه  الَسه  ِبالْحه
ی لُِتْجزَٰ بهْت  ِبمها نهْفس    كَُلُ  وه  َله   وهُهْم   كهسه
 یُْظلهمُْونه 
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23. શ ું િમે િેને પણ જોયો, જેણે પોિાની 
મનેચ્છાઓને પોિાનો ઇલાહ બનાવી રાખ્યો 
છે અને બ દ્ધદ્ધ હોવા છિાું અલ્લાહએ િેને 

પથભ્રટટ કરી દીિો અને િેના કાન અને દદલ 

પર મહોર લગાવી દીિી છે અને િેની આંખો 
પર પણ પરદો નાુંખી દીિો છે, હવે આવા 
વયક્તિને અલ્લાહ તસવાય કોણ સત્ય 

માગગદશગન આપી શકે છે? 

ءهیْته  هفهره ِن  ا ذه  مه تَهخه ه   ا َٰهه لَههُ  ههوَٰىهُ  اِل اهضه   وه
 ُ تهمه  عهلَٰ  اّلَلَٰ مِْعه    عهلَٰ  عِلْم  َوهخه  وهقهلِْبه   سه

له  عه ِره   عهلَٰ  وهجه وهةً    بهصه  یَهْهِدیْهِ  فهمهْن   ِغشَٰ
 ْ ِ    بهْعدِ  ِمنٌۢ هفهله   اّلَلَٰ َكهُرْونه  ا  تهذه

24. આ લોકો કહ ેછે કે અમાર ું જીવન િો ફતિ 

દ તનયાન ું જીવન જ છે, અમે મતૃ્્  પામીએ 

છીએ અને જીવન પસાર કરીએ છીએ અને 

અમને ફતિ કાળચક્ર જ નટટ કરે છે, (ખરેખર) 

િે લોકો આના તવશે કુંઈ પણ જાણિા નથી, 
આ િો ફતિ કાલ્પતનક વાિો છે. 

قهالُْوا ا وه يهاتُنها اََِله  ِِهه  مه نْيها حه  نهمُْوُت  الَدُ
نهْحيها ا وه مه ْهُر    اََِله  یُْهِلُكنها   وه ا  الَده مه  لهُهْم  وه
لِكه   یهُظنَُْونه  اََِله  ُهْم  اِْن   عِلْم     ِمْن  ِبذَٰ

25. અને જ્યારે િેમની સમક્ષ અમારી સ્પટટ 

અને પ્રકાતશિ આયિો પઢવામાું આવે છે, િો 
િેમની પાસે આ વાિ કરવા તસવાય બીજી 

કોઇ વાિ નથી હોિી કે જો િમે સાચા હોય િો 
અમારા પવૂગજોને લાવો. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَٰتُنها عهلههْْیِ ا بهیَِنَٰت   اَٰ هانه  َمه   ك
 ْ ُ هَته هْن  اََِله   ُحَجه   اِْن  ِباَٰبهٓاى ِنها   اْئُتْوا قهالُوا ا
ِدقِْيه  ُكنُْتْم   صَٰ

26. િમે િેમને કહી દો ! અલ્લાહ જ િમને 

જીતવિ કરે છે અને પછી મતૃ્્  આપશે, પછી 
િમને કયામિના દદવસે ભેગા કરશે, જેમાું 
કોઇ શુંકા નથી, પરુંત   ઘણા લોકો સમજિા 
નથી. 

ُ  قُِل    ثَُمه   یُِمیُْتُكْم  ثَُمه   یُْحِیْيُكْم  اّلَلَٰ
مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  یهْجمهُعكُْم  یْبه  َله  الِْقيَٰ   فِْيهِ  ره
َِٰكَنه  ل ْكثهره  وه ه ن  َله  النَهاِس  ا  یهْعلهمُْونه
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27. અને આકાશો િથા િરિીન ું સામ્રાજ્ય 

અલ્લાહન ું જ છે અને જે દદવસે કયામિ 

આવશે, િે દદવસે ખોટા લોકો ઘણ ું ન કસાન 

ઉઠાવશે. 

 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُملُْك  وه مَٰ یهْومه   وهاَْلهْرِض    الَسه   وه
ةُ ال تهُقْوُم  اعه ذ   َسه ى ِ رُ  یهْومه الْمُْبِطلُْونه  یَهْخسه

 

28. અને િમે જોશો કે દરેક કોમ ઘ ૂુંટણે પડેલી 
હશે, દરેક જૂથને પોિાની કમગનોંિ િરફ 

બોલાવવામાું આવશે, આજે િમને િમારા 
કમોનો બદલો આપવામાું આવશે. 

ی اثِيهًة  اَُمهة   كَُله  وهتهرَٰ   اِلَٰ  ُتْدعَٰ   اَُمهة   كَُلُ  جه
ا    هلْيهْومه   ِكتَِٰبهه ْونه  ا ا ُتْجزه تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  مه

 

29. આ છે અમારી દકિાબ, જે િમારા તવશે 

સાચ ું કહ ેછે, અમે િમારા કાયોની નોંિ કરિા 
હિા. 

ا ُبنها هَٰذه َقِ    عهلهْيُكْم  یهْنِطُق  ِكتَٰ نَها  ِبالْحه   اِ
ا نهْستهنِْسُخ  ُكنَها  تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  مه

30. બસ ! જે લોકો ઈમાન લાવયા અને િેમણે 
સત્કાયો કયાગ, િો િેમને િેમનો પાલનહાર 

પોિાની કૃપા હઠેળ લઇ લઇશે, આ જ ભવય 

સફળિા છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  فهاهَمه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
بَُُهْم  فهُيْدِخلُُهْم  ْحمهِته     ِفْ  ره لِكه   ره  ذَٰ
 الْمُِبْيُ   ُهوهالْفهوْزُ 

31. પરુંત   જે લોકોએ ઇન્કાર કયો, િો (હ ું 
િેમને કહીશ) શ ું િમારી સમક્ષ મારી આયિો 
સુંભળાવવામાું નહિી આવિી ? િો પણ િમે 

ઘમુંડ કરિા રહ્યા અને િમે અપરાિીઓ જ 

હિા. 

ا هَمه ا هفهلهْم  كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  وه یَِٰتْ  تهُكْن  ا  ُتْتلَٰ  اَٰ
تُ  عهلهْيُكْم  ْ  قهْوًما وهُكنُْتْم  ْم فهاْستهْكَبه

 َمُْجِرِمْيه 

32. અને જ્યારે કહવેામાું આવત ું કે અલ્લાહ 

િઆલાન ું વચન ખરેખર સાચ ું છે અને 

કયામિ આવવામાું કોઈ શુંકા નથી, િો િમે 

જવાબ આપિા હિા કે અમે નથી જાણિા કે 

કયામિ શ ું છે ? અમને આમ જ તવચાર આવી 
જાય છે, પરુંત   અમને યકીન નથી. 

اِذها ِ  وهعْده   اَِنه  له قِيْ  وه َق   اّلَلَٰ ةُ  حه اعه  َله   وهالَسه
یْبه  ا ره ا قُلُْتْم  فِْيهه ا نهْدِرْی  َمه ُة    مه اعه   الَسه
ا اََِله  نَهُظَنُ  اِْن  مه ًنا َوه ِبمُْستهْيِقِنْيه   نهْحُن  ظه
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33. અને િેમના પર િેમના કાયોની ખરાબી 
સ્પટટ થઇ ગઇ અને જેની મશ્કરી િેઓ કરી 
રહ્યા હિા, િે વસ્ત  િે લોકોને ઘેરાવમાું લઇ 

લેશે. 

ا بهده اَُٰت  لهُهْم  وه َيِ ا سه ِملُْوا مه اقه  عه ا  ِبِهْم  وهحه  َمه
هانُْوا  یهْستهْهِزُءْونه  ِبه   ك

34. અને કહી દેવામાું આવશે કે આજે અમે 

િમને એવી જ રીિે ભલૂી જઈશ ું, જેવી રીિે 

િમે આ દદવસની મ લાકાિને ભલૂી ગયા 
હિા, િમાર ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે અને િમારી 
મદદ કરનાર કોઇ નથી. 

ىكُْم  الْيهْومه  وهقِْيله   لِقهٓاءه  نهِسیُْتْم  كهمها نهنْسَٰ
ا یهْوِمكُْم  ذه ىكُُم  هَٰ اْوَٰ مه ا النَهارُ  وه مه  لهُكْم  وه
 نََِٰصِریْنه  َمِْن 

35. આ એટલા માટે કે િમે અલ્લાહ 

િઆલાની આયિોની મશ્કરી કરી હિી અને 

દ તનયાના જીવને િમને િોકામાું નાુંખી દીિા 
હિા, બસ ! આજના દદવસે ન િો આ લોકોને 

(જહન્નમ) માુંથી કાઢવામાું આવશે અને ન 

િેમન ું કારણ યોગ્ય ગણાશે. 

لِكُْم  َهُكُم  ذَٰ ْذُتْم  ِباهن تَهخه یَِٰت  ا ِ  اَٰ  ُهُزًوا اّلَلَٰ
ْتُكُم  َره وةُ  وهغه يَٰ ا    الْحه نْيه   َله  فهالْيهْومه   الَدُ
ُجْونه  ا یُْخره  یُْستهْعتهُبْونه   ُهْم  وهَله  ِمْنهه

36. બસ ! અલ્લાહ માટે જ પ્રશુંસા છે, જે 

આકાશો અને િરિી િથા સમગ્ર સષૃ્ટટનો 
પાલનહાર છે. 

مُْد  فهِللََٰهِ  َبِ  الْحه وَِٰت  ره مَٰ َبِ  الَسه  اَْلهْرِض  وهره
َبِ  لهِمْيه  ره  الْعَٰ

37. આકાશો અને િરિીમાું દરેક પ્રતિટઠા 
િેની જ છે અને િે જ તવજયી અને 

દહકમિવાળો છે. 

لههُ  یهٓاءُ  وه وَِٰت  ِف  الِْكَْبِ مَٰ   وهاَْلهْرِض  الَسه
ِزیْزُ  ِكْيُمن  وهُهوهالْعه  الْحه
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અલ- અહકાફ  الأحقاف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હા-મીમ.   ٓم  حَٰ

2. આ દકિાબ અલ્લાહ તવજયી, 
દહકમિવાળા િરફથી ઉિારવામાું આવી છે. 

ِب  تهَْنِیُْل  ِ  ِمنه  الِْكتَٰ ِزیْزِ  اّلَلَٰ ِكْيِم  الْعه  الْحه

3. અમે આકાશો, િરિી અને િે બને્નની 
વચ્ચે દરેક વસ્ત ઓને ઉત્તમ યોજના સાથે 

જ એક નક્કી કરેલા સમય સ િી િૈયાર કરી 
છે. અને કાફીરોને જે વસ્ત થી ડરાવવામાું 
આવે છે, (િેનાથી) મોઢ ું ફેરવી લે છે. 

ا لهْقنها مه وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه  اََِله  بهیْنهُهمها   وه
َقِ  ل   ِبالْحه اهجه َمً    وه الَهِذیْنه   َمُسه مَها    كهفهُرْوا وه  عه
ُنِْذُرْوا  ُمْعِرُضْونه  ا

4. િમે િેમને કહી દો ! જૂઓ િો ખરા જેને 

િમે અલ્લાહના તસવાય પોકારો છો, મને 

પણ બિાવો કે િેઓએ િરિીનો કેવો ટ કડો 
બનાવયો છે, અથવા આકાશોમાું િેઓનો 
કેવો ભાગ છે ? જો િમે સાચા હોય િો આ 

પહલેાનો કોઇ ગ્રુંથ અથવા િે જ્ઞાન જે નકલ 

કરવામાું આવત  હોય, મારી પાસે લઇ 

આવો. 

ءهیُْتْم  قُْل  هره ا ا ِ  دُْوِن  ِمْن  تهْدُعْونه  َمه هُرْوِنْ  اّلَلَٰ  ا
ا ذها لهُقْوا مه هْم  اَْلهْرِض  ِمنه  خه   ِف  ِشْرك   لهُهْم  ا

وَِٰت    مَٰ ا   قهْبِل   َمِْن  ِبِكتَٰب   اِیُْتْوِنْ   الَسه ذه هوْ   هَٰ  ا
ة   ثَٰره ه ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  عِلْم   َمِْن  ا  صَٰ

5. અને િેનાથી વિારે ગ મરાહ કોણ હોઈ 

શકે છે ? જે અલ્લાહ તસવાય એવા લોકોને 

પોકારે છે, જે કયામિ સ િી િેની ફદરયાદ 

નહીં સાુંભળી શકે, પરુંત   િેઓના 
પોકારવાથી જ અજાણ છે. 

ْن  مه َلُ  وه ِ  دُْوِن  ِمْن  یَهْدُعْوا ِممَهْن  اهضه ْن   اّلَلَٰ  مه
مهةِ  یهْوِم  اِلَٰ  لهه    یهْستهِجْيُب  ََله  ْن   وهُهْم  الِْقيَٰ   عه

ِفلُْونه  دُعهٓاى ِِهْم   غَٰ
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6. અને જ્યારે લોકોને ભેગા કરવામાું 
આવશે િો આ (અલ્લાહ તસવાય જેમને 

િેઓ પોકારે છે) િેઓના શત્ર  બની જશે 

અને િેઓ પોિાની બુંદગીનો સાફ ઇન્કાર 

કરી દેશે, 

اِذها هانُْوا النَهاُس  ُحِشره  وه هانُْوا لهُهْم  ك ٓاًء َوهك  اهعْده
ِفِریْنه  ِبِعبهادهتِِهْم   كَٰ

7. અને જ્યારે િેમની સમક્ષ અમારી સ્પટટ 

આયિો પઢી સુંભળાવામાું આવે છે િો 
કાદફર આ સત્ય વાિ, જે િેમની પાસે આવી 
ગઈ છે િેના તવશે કહ ેછે કે આ િો ખ લ્લ  
જાદ  છે. 

اِذها ْ  ُتْتلَٰ  وه یَٰتُنها عهلههْْیِ  الَهِذیْنه  قهاله  بهیَِنَٰت   اَٰ
َقِ  كهفهُرْوا ُهْم    لهمَها لِلْحه ٓاءه ا  جه ذه  ِسْحر   هَٰ
ِبْي     َمُ

8. શ ું િેઓ કહ ેછે કે આ (ક રઆન)ને િેણે 
(મ હમ્મદ) પોિે ઘડી કાઢ્ ું છે, િમે િેમને 

કહી દો કે જો આ (ક રઆન) મેં જ બનાવ્ ું 
હોય, િો િમે મને અલ્લાહની પકડથી નદહ 

બચાવી શકો, જે વાિો િમે કરી રહ્યા છો, 
િેને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, મારી 
અને િમારી વચ્ચે સાક્ષી આપવા માટે 

અલ્લાહ જ પ રિો છે, િે માફ કરવાવાળો 
અને દયાળુ છે. 

هْم  ىُه    یهُقْولُْونه  ا َٰ یُْته   اِِن  قُْل   افَْته ه  فهله  افَْته
ِ  ِمنه  ِلْ  تهمِْلُكْونه  ْيـ ًا    اّلَلَٰ هعْلهُم   شه  ِبمها ُهوها
ا ِبه   كهفَٰ   فِْيِه    ُتِفْيُضْونه  ِهْيًدٌۢ  بهْيِنْ  شه
بهیْنهُكْم    ُفوْرُ   وه  ِحْيُم الَره  وهُهوهالْغه

9. િમે િેમને કહી દો ! કે હ ું કોઇ અનોખો 
પયગુંબર નથી, ન િો મને ખબર છે કે મારી 
સાથે અને િમારી સાથે શ ું કરવામાું આવશે, 

હ ું િો ફકિ િેન ું જ અન સરણ કર  છું જેની 
વહી મારા િરફ કરવામાું આવે છે અને હ ું 
િો ફકિ ખ લ્લે ખ લ્લી ચેિવણી આપનારો 
છું. 

ا قُْل  ُسِل  َمِنه  ْدعًابِ  ُكْنُت  مه ا   الَرُ مه هدِْرْی  وه ا ا   مه
ُل  تَهِبعُ  اِْن   ِبكُْم    وهَله  ِبْ  یُْفعه ه ا اََِله  ا َه  یُْوحَٰ   مه   اِله
ا   مه هنها وه ِبْي   نهِذیْر   اََِله  ا  َمُ
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10. િમે િેમને કહી દો ! જો આ (ક રઆન) 

અલ્લાહ િરફથી જ હોય અને િમે િેનો 
ઇન્કાર કરી દો, બની ઇસ્રાઇલ માુંથી એક 

વયક્તિએ આના જેવા (ગ્રુંથ) ની સાક્ષી 
આપી અને િે ઇમાન પણ લઈ આવયો, અને 

િમે ઘમુંડ કરિા રહ્યા, (િો િમારી શ ું દશા 
થશે) ખરેખર અલ્લાહ આવા જાલલમ લોકોને 

દહદાયિ નથી આપિો. 

ءهیُْتْم  قُْل  هره هانه  اِْن  ا ِ  ِعْندِ  ِمْن  ك  وهكهفهْرُتْم  اّلَلَٰ
ِهده  ِبه   ا وهشه ْ  ِهد  شه ٓاِءیْله  بهِنْ   َمِنٌۢ  عهلَٰ  اِْسره

ُتْم    فهاَٰمهنه  ِمثْلِه   ْ ه  اَِنه   وهاْستهْكَبه  یهْهِدی َله  اّلَلَٰ
ن  الْقهْومه  لِِمْيه  الَظَٰ

11. અને કાદફર ઇમાનવાળા તવશે કહ ેછે કે 

જો આ (િમગ) શે્રટઠ હોિ િો આ લોકો 
અમારા કરિા પહલેા ન સ્વીકારિા, અને 

હવે આ ક રઆનથી િેઓએ દહદાયિ પ્રાપ્િ 

નથી મેળવી, એટલા માટે આ લોકો જરૂર 

કહશેે કે આ િો જૂન ું જૂઠ છે. 

ُنْوا لِلَهِذیْنه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  وهقهاله  مه هانه  لهوْ  اَٰ  ك
ا ْْیً ا خه بهُقْونها   َمه اِذْ   اِلهْيِه    سه  ِبه    یهْهتهُدْوا لهْم   وه

يهُقْولُْونه  ا   فهسه ذه  قهِدیْم   اِفْك   هَٰ

12. અને આ પહલેા મસૂાની દકિાબ 

(િૌરાિ) જે માગગદશગક અને રહમેિ હિી 
અને આ દકિાબ (ક રઆન) િેની પ ષ્ટટ કરે 

છે, જે અરબી ભાર્ામાું છે, જેથી જાલલમ 

લોકોને ચેિવણી આપે અને સદાચારી 
લોકોને ખ શખબર આપે. 

ِمْن  ُب  قهْبلِه    وه اًما  ُمْوسَٰ   ِكتَٰ ْحمهًة   اِمه   َوهره
ا ذه ق   ِكتَٰب   وههَٰ َدِ انًا َمُصه ِبَيًا لَِسه ره  لَِیُْنِذره  عه
۬   الَهِذیْنه  لهمُْوا   ی  ظه بُْشرَٰ  لِلْمُْحِسِنْيه   وه

13. તન:શુંક જે લોકોએ કહ્ ું કે અમારો 
પાલનહાર અલ્લાહ છે પછી િેના પર અડગ 

રહ્યા િો િેમને ન િો કોઇ ભય હશે અને ન 

િો િેઓ ઉદાસ હશે. 

بَُنها قهالُْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ُ  ره  فهله  اْستهقهاُمْوا ثَُمه  اّلَلَٰ
ْوف   ْ  خه نُْونه   ُهْم  وهَله  عهلههْْیِ  یهْحزه
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14. આ લોકો જન્નિી લોકો છે, જે ઓ િેમાું 
હુંમેશા રહશેે, િે કમોના બદલામાું જેને િેઓ 

કરિા હિા, 

َٰٓى ِكه  ُب  اُول نَهةِ  اهْصحَٰ لِِدیْنه  الْجه ا    خَٰ   فِْيهه
ٓاًءٌۢ  زه هانُْوا ِبمها جه  یهْعمهلُْونه  ك

15. અને અમે માનવીને પોિાના માિા-
તપિા સાથે સદવિગન કરવાનો આદેશ 

આપ્યો છે, િેની માાઁ એ િેને કટટ વેઠીને 

ગભગમાું રાખ્યો અને કટટ વેઠીને િેને જનમ 

આપ્યો, િેના ગભગ અને દ િ છોડવવાનો 
સમયગાળો ત્રીસ મહીનાનો છે, ત્યાું સ િી કે 

જ્યારે િે પોિાની પ ખ્િવયે અને ચાલીસ 

વરે્ પહોંચયો િો કહવેા લાગ્યો “ હ ેમારા 
પાલનહાર ! મને સદબ શ્ર્ધ્િ આપ કે હ ું િારી 
િે નેઅમિ નો આભાર માન ું, જે િે મારા 
પર અને મારા માિા-તપિા પર ઇનામ કરી 
છે, અને હ ું એવા સદકાયો કરૂું , જેનાથી ત ું 
પ્રસન્ન થાય અને ત ું મારી સુંિાનને પણ 

પ્રામાણીક બનાવ, હ ું િારી િરફ જ માફી 
માુંગ  છું અને હ ું મ સલમાનો માુંથી છું 

یْنها وهَصه انه  وه یْهِ  اَْلِنْسه ًنا    ِبوهالِده مهلهْتهُ   اِْحسَٰ  حه
ْتهُ  ُكْرًها اَُمُه   عه وهضه مْلُه    ُكْرًها    وه لُه   وهحه  وهفِصَٰ

َٰثُْونه  هل ْهًرا    ث َتَٰ    شه ه   بهلهغه  اِذها حه هُشَده بهلهغه  ا  وه
هْربهِعْيه  نهًة    ا َبِ  قهاله   سه هْوِزْعِنْ   ره هْن  ا  اهْشكُره  ا
مْته  الَهِتْ   نِْعمهتهكه  هنْعه ه  ا َ له َیه  وهعهلَٰ  عه هْن  وهالِده ا  وه
هْعمهله  الًِحا ا ىهُ  صه هْصِلْح  تهْرضَٰ ا ۬   ِفْ  ِلْ  وه   ذَُرِیَهِتْ  
 ْ ْ  اِلهْيكه  ُتْبُت  اَِنِ اَِنِ   الْمُْسلِِمْيه  ِمنه  وه

16. આ જ િે લોકો છે, જેમના સદકાયોને 

અમે કબલૂ કરીએ છીએ અને જેમના 
ગ નાહોને માફ કરીએ છીએ. (આ) જન્નિીઓ 

છે, િે સાચા વચન પ્રમાણે જે િેમને 

કરવામાું આવત  હત ું. 

َٰٓى ِكه  ْ  نهتهقهبَهُل  الَهِذیْنه  اُول نه  عهْٰنُ ا  اهْحسه  مه
ِملُْوا اوهزُ  عه نهتهجه ْن  وه اَٰتِِهْم  عه َيِ ْ   سه ِب  ِف  اهْصحَٰ
نَهِة    ْدِق  وهعْده   الْجه هانُْوا الَهِذْی  الَصِ یُْوعهُدْونه  ك
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17. અને જે લોકોએ પોિાના માિા-તપિાને 

કહ્  કે હ ું િમારાથી િુંગ આવી ગયો, િમે 

મને આ જ કહિેા રહશેો કે હ ું મતૃ્્  પામ્યા 
પછી ફરી જીતવિ કરવામાું આવીશ, મારા 
પહલેા પણ સમદૂાયો આવી ચ કયા છે, િે 

બને્ન અલ્લાહ સામે ફદરયાદ કરે છે, (અને કહ ે

છે) િારા માટે ખરાબી છે ત ું ઇમાન લઇ 

આવ, તન:શુંક અલ્લાહન ું વચન સાચ  છે, િે 

જવાબ આપે છે કે આ ફકિ આગલા 
લોકોની વાિાગઓ છે, 

الَهِذْی  یْهِ  قهاله  وه نِِنْ   لَهُكمها   اَُف   لِوهالِده هتهِعدَٰ هْن  ا  ا
جه اُخْ  لهِت  وهقهْد  ره  وهُهمها  قهْبِلْ     ِمْن  الُْقُرْوُن  خه

ه  یهْستهِغیْثَِٰن  یْلهكه  اّلَلَٰ ۬   وه ِمْن   ِ  وهعْده  اَِنه   اَٰ  اّلَلَٰ
  ۬ َق    ا فهيهُقْوُل   حه ا   مه ذه اِطْْیُ  اََِله   هَٰ هسه لِْيه   ا اَْلهَوه
 

18. આ િે લોકો છે, જેમના તવશે ત્જન્નાિો 
અને માનવીઓન ું એક જૂથ જે આ લોકો 
પહલેા પસાર થઇ ચ ક્ ું છે, િેમના પર 

(અલ્લાહના આઝાબ)ની વાિ નક્કી થઇ 

ગઈ છે, સત્ય વાિ એ છે કે આ લોકો જ 

ન કસાન ઉઠાવનારા છે. 

َٰٓى ِكه  َقه  الَهِذیْنه  اُول ُ  حه ْ   الْقهْوُل  عهلههْْیِ  اُمهم   ِف
لهْت  قهْد    وهاَْلِنِْس    الِْجَنِ  َمِنه  قهْبِلِهْم   ِمْن  خه

نَهُهْم  ه  اِ ِسِریْنه  انُْواك  خَٰ

19. (આ બને્ન પ્રકારના લોકો માુંથી) દરેકને 

પોિાના કમો મ જબ દરજ્જા મળશે, જેથી 
િેઓને િેમના કમોનો પ રે પ રો બદલો 
આપે, અને િેઓના પર જ લમ કરવામાું 
નહી આવે. 

لِكَُل   ت   وه ِملُْوا    َمِمَها دهرهجَٰ ْ   عه ُ لُِيوهفهَِْیه   وه
هْعمهالهُهْم   یُْظلهمُْونه  َله  وهُهْم  ا
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20. અને જે દદવસે કાદફર જહન્નમ સામે 

લાવવામાું આવશે (િો િેમનેકહવેામાું 
આવશે) િમે દ તનયાના જીવનમાું પતવત્ર 

વસ્ત ઓમાું પોિાનો ભાગ લઇ ચ ક્યા અને 

િેના વડે ફાયદો ઉઠાવી લીિો, બસ ! આજે 

િમને અપમાનજનક અઝાબ આપવામાું 
આવશે, એટલા માટે કે િમે િરિી પર 

ઘમુંડ કરિા હિા અને િમે આદેશન ું પાલન 

નહિા કરિા. 

یهْومه  ُض  وه   النَهاِر    عهله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یُْعره
ِتكُْم  اهذْههْبُتْم  بَٰ َيِ يهاتِكُُم  ِفْ  طه نْيها حه  الَدُ

ا    وهاْستهمْتهْعُتْم  ْونه  فهالْيهْومه   ِبهه ابه  ُتْجزه  عهذه
ْونه  ُكنُْتْم  ِبمها الُْهْوِن   اَْلهْرِض  ِف  تهْستهْكَِبُ
ْْیِ  َقِ  ِبغه ِبمها الْحه ن  ُكنُْتْم  وه  تهْفُسُقْونه

21. (અને આ મક્કાના કાદફરો)સામે આદના 
ભાઇ (હદૂ)ન ું વણગન કરો, જ્યારે કે િેણે 
પોિાની કોમને અહકાફ (રેિની ટેકરી) માું 
ડરાવયા અને હદૂ પહલેા પણ ડરાવનારા 
થઇ ગયા છે અને પછી પણ, કે િમે અલ્લાહ 

તસવાય કોઇની બુંદગી ન કરો. તન:શક હ ું 
િમને એક મોટા દદવસનાું અઝાબથી ડરાવ ું 
છું. 

ُكرْ  ا  وهاذْ ره  اِذْ   عهاد     اهخه هنْذه ه   ا  ِباَْلهْحقهاِف  قهْومه
قهْد  لهِت  وه ْ  النَُُذرُ  خه یْهِ  بهْيِ  ِمنٌۢ ِمْن  یهده   وه
لِْفه    هََله  خه ا ا ه    اََِله  تهْعُبُدْو  ْ    اّلَلَٰ ه  اَِنِ اُف ا   خه
ابه  عهلهْيُكْم  ِظْيم   یهْوم   عهذه  عه

22. કોમે જવાબ આપ્યો, શ ું િમે અમારી 
પાસે એટલા માટે આવયા છો કે અમને 

અમારા ઇલાહ (ની બુંદગી) થી છેટા રાખો ? 

જો િમે સાચા છો િો જે અઝાબની િમકી 
િમે આપી રહ્યા છો, િે લઇ આવો. 

هِجْئتهنها قهالُْو ا اْفِكهنها ا ْن  لِته تِنها    عه لِهه  ِبمها فهاْتِنها  اَٰ
ِدقِْيه  ِمنه  ُكْنته  اِْن  تهِعُدنها    الَصَٰ

23. (હ દે) કહ્ ું, (િેન ું) જ્ઞાન િો અલ્લાહ 

પાસે જ છે, મને િો જે આદેશ આપી 
મોકલવામાું આવયો હિો િેને હ ું પહોંચાડી 
રહ્યો છું, પરુંત   હ ું જોઇ રહ્યો છું કે િમે લોકો 
અજાણ બની રહ્યા છો. 

نَهمها قهاله  ِ  ؗ  ِعْنده  الِْعلُْم  اِ ُبهلَُِغكُْم   اّلَلَٰ ا ا   وه  َمه
ْ   ِبه   اُْرِسلُْت  َِٰكَنِ ل ىكُْم  وه هرَٰ لُْونه  قهْوًما ا  تهْجهه
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24. પછી જ્યારે િેઓએ અઝાબને 

વાદળોના રૂપમાું જોઇ, પોિાની વાદીઓ 

િરફ આવિા જોયા, િો કહવેા લાગ્યા આ 

વાદળ અમારા પર વરસવાન ું છે, (ના) 
પરુંત   ખરેખર આ વાદળ િે (અઝાબ) છે 

જેના માટે િમે ઉિાવળ કરિા હિા, એવ ું 
િોફાન, જેમાું દ :ખદાયી અઝાબ હિો. 

هْوهُ  فهلهمَها ا ْ    َمُْستهْقِبله  عهاِرًضا ره هْوِدیههَِتِ   قهالُْوا  ا
ا ذه ا بهْل   َمُمِْطُرنها    عهاِرض   هَٰ لُْتْم  ُهوهمه  اْستهْعجه
ا ِریْح    ِبه     اب   فِْيهه هلِْيم    عهذه  ا

25. જે પોિાના પાલનહારના આદેશથી 
દરેક વસ્ત ને નટટ કરી રહી હિી, છેવટે 

િેઓ એવા થઇ ગયા કે િેઓને િેમના 
મકાનો તસવાય કશ ું જ દેખાત  ું ન હત ું, 
ગ નેહગારોના જૂથને અમે આવી જ સજા 

આપીએ છીએ. 

َمِرُ  ء    كَُله  ُتده ْ ا ِباهْمرِ  َشه بَِهه ی  َله  افهاهْصبهُحوْ  ره  یُرَٰ 
ْ    اََِله  ِكُٰنُ لِكه   مهسَٰ   الْقهْومه  نهْجِزی كهذَٰ

 الْمُْجِرِمْيه 

26. અને તન:શુંક અમે (આદની કોમ) ને 

એવી શક્તિ આપી હિી, જે િમને નહિી 
આપી, અને અમે િેઓને કાન, આંખો અને 

હૃદય પણ આપી રાખ્યા હિા, પરુંત   
િેઓના કાનો, આંખો અને હૃદયોએ િેઓને 

કુંઇ પણ ફાયદો ન પહોંચાડયો જ્યારે કે િે 

ઓએ અલ્લાહ િઆલાની આયિો ઇન્કાર 

કયો અને જે વસ્ત નો મજાક િે લોકો 
ઉડાવિા હિા, િે જ િેમના પર આવી 
પહોંચી. 

لهقهْد  ْ  وه ُ كَهَٰنَٰ ُكْم  اِْن  فِْيمها   مه كَهنََٰ  فِْيهِ  َمه
لْنها عه ةً  ؗ  لهُهْم  وهجه هفْـ ِده اًرا َوها هبْصه مًْعا َوها  فهمها    سه

ه  ْ  ْغنَٰ ا مُْعُهْم  عهْٰنُ اُرُهْم  وهَله   سه هبْصه  وهَله   ا
ُتُهْم  هفْـ ِده ء   َمِْن  ا ْ هانُْوا اِذْ  َشه ُدْونه    ك   یهْجحه
ِ  ِباَٰیَِٰت  اقه  اّلَلَٰ ا ِبِهْم  وهحه هانُْوا َمه  ِبه   ك

ن   یهْستهْهِزُءْونه

27. અને તન:શુંક અમે િમારી આજ બાજ ની 
વસાહિોને નટટ કરી દીિી અને અમે 

અલગ અલગ તનશાનીઓ બયાન કરી 
દીિી, જેથી િેઓ પાછા ફરી જાય. 

لهقهْد  هْهلهْكنها وه ا ا ْولهُكْم  مه ی َمِنه  حه  الُْقرَٰ
فْنها َره لَهُهْم  اَْلَٰیَِٰت  وهصه  یهْرِجُعْونه  لهعه
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28. બસ ! અલ્લાહની નજીક જવા માટે 

િેઓએ અલ્લાહના તસવાય જેમને પણ 

પોિાના ઇલાહ બનાવી રાખ્યા હિા, 
િેઓએ િેમની મદદ કેમ ન કરી ? પરુંત   
િેઓ િેમનાથી ગ મ થઇ જશે, અને િેઓન ું 
આ પદરણામ િેમના જ ઠ અને ઘડેલી 
કાઢેલી વાિોના કારણે હશે. 

ُهُم  فهلهْو َله  ره ُذْوا الَهِذیْنه  نهصه تَهخه  دُْوِن  ِمْن  ا
 ِ ًة    قُْربهانًا اّلَلَٰ لِهه لَُْوا بهْل   اَٰ ْ    ضه لِكه   عهْٰنُ   وهذَٰ

ا اِفُْكُهْم  مه هانُْوا وه ْونه  ك ُ  یهْفَته

29. (અને હ ેપયગુંબર િે દકસ્સો યાદ કરો) 
જ્યારે અમે ત્જન્નોના એક જૂથને િમારી 
િરફ લઈ આવયા, જેઓ ક રઆન સાુંભળી 
રહ્યા હિા, બસ ! જ્યારે (પયગુંબરની) પાસે 

પહોંચી ગયા િો (એક-બીજાને) કહવેા 
લાગ્યા, શાુંિ થઇ જાવ, પછી જ્યારે 

ક રઆનની તિલાવિ થઇ ગઈ િો િેઓ 

સચેિ કરનારા બની પોિાની કોમ િરફ 

પાછા ફયાગ. 

اِذْ  فْنها   وه ره   الِْجَنِ  َمِنه  نهفهًرا اِلهْيكه  صه
نه    یهْستهِمُعْونه  ُرْوهُ  فهلهمَها  الُْقْراَٰ ضه  قهالُْو ا حه
هنِْصُتْوا    لَهوْ  قُِضه  فهلهمَها  ا ْنِذِریْنه   قهْوِمِهْم  اِلَٰ  وه َمُ

 

30. કહવેા લાગ્યા કે હ ેઅમારી કોમ ! અમે 

ખરેખર િે દકિાબ સાુંભળી છે, જે મસૂા પછી 
ઉિારવામાું આવી છે, જે પોિાના પહલેા 
ગ્રુંથોની પ ટટી કરવાવાળી છે, જે સાચા 
િમગન ું અને સાચા માગગન ું સચૂન કરે છે. 

نها   قهالُْوا ِمْعنها اِنَها یَٰقهْومه ُنِْزله  ِكتًَٰبا سه ْ  ا   بهْعدِ  ِمنٌۢ
قًا ُمْوسَٰ  َدِ یْهِ  بهْيه  لَِمها ُمصه  اِله  یهْهِدْی   یهده
َقِ  اِلَٰ  الْحه ِریْق   وه  َمُْستهِقْيم   طه

31. હ ેઅમારી કોમ ! અલ્લાહ િરફ 

પોકારવાવાળાની વાિ માનો, િેના પર 

ઇમાન લાવો, િો અલ્લાહ િમારા ગ નાહને 

માફ કરી દેશે અને િમને દૂ:ખદાયી 
અઝાબથી બચાવશે. 

نها   هِجیُْبْوا یَٰقهْومه ِ  دهاِعه  ا ِمُنْوا  اّلَلَٰ اَٰ   یهْغِفرْ  ِبه   وه
یُِجْرُكْم  ذُنُْوِبكُْم  َمِْن  لهُكْم  اب    َمِْن  وه  عهذه
هلِْيم    ا
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32. અને જે વયક્તિ અલ્લાહ િરફ 

પોકારવાવાળાની વાિ નહી માને, બસ ! િે 

િરિી પર ક્યાુંય (ભાગીને અલ્લાહને) 

અસક્ષમ નહીં કરી શકે અને ન અલ્લાહ 

તસવાય કોઇ િેઓના મદદ કરવાવાળા હશે. 

(જેઓ િેમને અલ્લાહના અઝાબથી બચાવી 
લે) આ લોકો જ ખ લ્લા ગેરમાગે છે. 

ْن  مه ِ  دهاِعه  یُِجْب  ََله  وه   ِف  ِبمُْعِجز   فهلهیْسه  اّلَلَٰ
لهیْسه  اَْلهْرِض  هْولِيهٓاُء    دُْونِه    ِمْن  لهه   وه   ا
َٰٓى ِكه  َٰل    ِفْ  اُول ل  َمُِبْي   ضه

33. શ ું િેઓ જો્ ું નથી કે અલ્લાહએ 

આકાશો અને િરિીઓન ું સર્જન ક્ ગ અને 

િેઓના સર્જન કરવાથી િે ન થાકયો, શ ું િે 

મિૃકોને જીતવિ કરવા પર શક્તિ િરાવે 

છે? કેમ નહી િે િો દરેક વસ્ત  પર ક દરિ 

િરાવે છે. 

لهْم  هوه ْوا ا هَنه  یهره ه  ا لهقه  الَهِذْی  اّلَلَٰ وَِٰت  خه مَٰ  الَسه
لهْم  وهاَْلهْرضه  لْقِ  یهْعه  وه ِدر   ِهَنه ِبخه لَٰ   ِبقَٰ هْن  عه  ا

ه  نَهه   بهلَٰ    الْمهْوٰتَٰ    یَُْحِ   ء   كَُلِ  عهلَٰ  اِ ْ  قهِدیْر   َشه

34. જે દદવસે કાફીરોને જહન્નમ સામે 

લાવવામાું આવશે (અને િેમને પછૂવામાું 
આવશે કે) શ ું આ (જહન્નમ) સત્ય નથી ? 

િેઓ જવાબ આપશે કે હાું, સોગુંદ છે 

અમારા પાલનહારના, આ (સત્ય છે). 

અલ્લાહ કહશેે હવે પોિાના ઇન્કારના 
બદલામાું અઝાબનો મજા ચાખો. 

یهْومه  ُض  وه   النَهاِر    عهله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یُْعره
هلهیْسه  ا ا ذه َقِ    هَٰ ا    بهلَٰ  قهالُْوا  ِبالْحه بَِنه  قهاله   وهره
ابه  فهُذْوقُوا ذه  تهْكُفُرْونه   ُكنُْتْم  ِبمها الْعه
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35. બસ ! (હ ેપયગુંબર) િમે એવ ું િૈયગ 
રાખો જેવ ું િૈયગ દહમ્મિવાળા પયગુંબરો 
રાખ્્ ું અને િેઓ માટે જલ્દી ન કરો, આ 

(લોકો) જે દદવસે િે (અઝાબ) ને જોઇ લેશે, 

જેન ું વચન કરવામાું આવી રહ્ ું છે, િો (એવ ું 
લાગશે કે) દદવસની એક ક્ષણ જ 

(દૂતનયામાું) રહ્યા હિા, આદેશ આપી 
દેવામાું આવયો છે, બસ ! અવજ્ઞાકારી 
તસવાય કોઇ નટટ કરવામાું નહી આવે. 

ه  كهمها فهاْصَِبْ  َبه ْزِم  اُولُوا صه ُسِل  ِمنه  الْعه  الَرُ
هنَهُهْم   لَهُهْم    تهْستهْعِجْل  وهَله  ها ْونه  یهْومه  ك ا یهره  مه

ا لهْم   یُْوعهُدْونه    ةً  اََِله  یهلْبهثُْو  اعه ار     َمِْن  سه   نَههه
َٰغ     ْل   بهل ن  الْقهْوُم  اََِله  یُْهلهُك  فههه ِسُقْونه  الْفَٰ
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મુહમ્મદ  محمد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું અને (બીજાને) 

અલ્લાહના માગગથી રોક્યા, િો અલ્લાહએ 

િેઓના કમોને બરબાદ કરી દીિા. 

هلَهِذیْنه  ْوا كهفهُرْوا ا َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه ِ  سه   اّلَلَٰ
َله  هْعمهالهُهْم  اهضه  ا

2. જે લોકો ઇમાન લાવયા અને સદકાયો કયાગ 
અને િે (વાિ) પર પણ ઇમાન લાવયા, જે 

મ હમ્મદ પર ઉિારવામાું આવી છે અને િે જ 

િેમના પાલનહાર િરફથી સત્ય છે, 

અલ્લાહએ િેઓના ગ નાહ દ ર કરી દીિા અને 

િેઓને સ િારી દીિા. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ ُنْوا الَصَٰ مه اَٰ   وه
َقُ  عهلَٰ  نَُزِله  ِبمها مَهد  َوهُهوهالْحه بَِِهْم    ِمْن  ُمحه   َره
َفهره  ْ  كه اَٰتِِهْم  عهْٰنُ َيِ اهْصلهحه  سه  بهالهُهْم  وه

3. આ એટલા માટે કે કાદફરોએ અસ્ત્યન ું 
અન સરણ ક્ ગ અને ઇમાનવાળાઓ એ સત્ય 

(િમગ) ન ું અન સરણ ક્ ગ, જે િેઓના 
પાલનહાર િરફથી છે, અલ્લાહ િઆલા આ 

પ્રમાણે જ લોકોને િેમની ચોક્કસ ક્સ્થતિ 

વણગન કરી દે છે. 

لِكه  تَهبهُعوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ِباهَنه  ذَٰ  الْبهاِطله  ا
هَنه  ا ُنوا الَهِذیْنه  وه مه تَهبهُعوا اَٰ َقه  ا   ِمْن  الْحه
بَِِهْم    لِكه   َره ُ  یهْضِرُب  كهذَٰ  لِلنَهاِس  اّلَلَٰ

هْمثهالهُهْم   ا
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4. (મ સલમાનો) જ્યારે કાદફરો સાથે િમારી 
અથડામણ થાય િો ગળા પર વાર કરો, 
જ્યારે િેઓને બરાબર કચડી નાખો િો હવે 

બરાબર ઠોસ બાુંિી કેદી બનાવી લો, (પછી 
અતિકાર છે) કે ચાહ ેઉપકાર કરી છોડી દો 
અથવા દુંડની રકમ લઇલો. જ્યાું સ િી િેઓ 

પોિાના શસ્ત્ર મ કી ન દે, (િમારા માટે) આ જ 

આદેશ છે અને જો અલ્લાહ ઇચ્છે િો (પોિે જ) 

િેઓથી બદલો લઇ લેિો, પરુંત   (િેની ઇચ્છા 
એ છે) કે િમારા માુંથી એક-બીજાની 
અજમાયશ કરે, જે લોકો અલ્લાહના માગગમાું 
શહીદ કરી દેવામાું આવે છે, અલ્લાહ િેઓના 
કમો કદાતપ નહી વેડફે. 

ْربه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  لهِقیُْتُم  فهاِذها   فهضه
قهاِب    َتَٰ    الَرِ نُْتمُْوُهْم  اِذها   حه هثْخه وا ا  فهُشَدُ
  ۬ هاقه   ا  الْوهث ٌۢا فهاَِمه نًَ ا بهْعُد  مه اَِمه ٓاءً  وه َتَٰ  فِده  حه
عه  ْرُب  تهضه هها  الْحه هْوزهاره ۬   ا لِكه ۛ لهوْ   ذَٰر ٓاءُ  وه  یهشه
 ُ ره  اّلَلَٰ نْتهصه ْ  َله َِٰكْن  ِمْٰنُ ل ۡ  وه   لَِیهْبلُوها

كُْم  الَهِذیْنه   ِببهْعض     بهْعضه ِبْيِل  ِفْ  قُِتلُْوا وه   سه
 ِ ْ  اّلَلَٰ هْعمهالهُهْم  یَُِضَله  فهله  ا

5. િેઓને માગગ બિાવશે અને િેઓની 
પદરક્સ્થતિ સ િારી દેશે. 

يهْهدِ  یُْصِلُح  یِْهْم سه  بهالهُهْم   وه

6. અને િેઓને િે જન્નિમાું લઇ જશે, જેની 
િેઓને ઓળખ આપી દેવામાું આવી છે. 

یُْدِخلُُهُم  نَهةه  وه ا الْجه فههه َره  لهُهْم  عه

7. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જો િમે અલ્લાહના 
(દીનની) મદદ કરશો િો િે િમારી મદદ 

કરશે અને િમને સાલબિ રાખશે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ه  تهْنُصُروا اِْن  اَٰ   اّلَلَٰ
ْت  یهْنُصْرُكْم  یُثهبَِ كُْم  وه امه  اهقْده

8. અને જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું, િેમના માટે 

બરબાદી છે, અને િે િેઓના કમો બેકાર કરી 
દેશે. 

الَهِذیْنه  َله  لَهُهْم  فهتهْعًسا كهفهُرْوا وه اهضه   وه
هْعمهالهُهْم   ا
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9. આ એટલા માટે કે િેઓએ અલ્લાહની 
ઉિારેલી વસ્ત ને પસુંદ ન કરી, બસ ! અલ્લાહ 

િઆલાએ (પણ) િેઓના કમો બેકાર કરી 
દીિા. 

لِكه  َهُهْم  ذَٰ ِرُهْوا ِباهن ا   كه له  مه هنْزه ُ  ا  فهاهْحبهطه  اّلَلَٰ
هْعمهالهُهْم   ا

10. શ ું િે લોકો િરિી પર હરી ફરી જોિા 
નથી કે જે લોકો િેમના પહલેા પસાર થઇ 

ગયા છે, િેમની દશા કેવી થઇ? અલ્લાહ 

િઆલાએ િેઓને નટટ કરી દીિા અને 

કાદફરો માટે આવી જ સજા હોય છે. 

هفهلهْم  ْوا ا   كهْيفه  فهیهْنُظُرْوا اَْلهْرِض  ِف  یهِسْْیُ
هانه  ُ  دهَمهره   قهْبِلِهْم    ِمْن  الَهِذیْنه  عهاقِبهةُ  ك  اّلَلَٰ

 ؗ ْ لِلْكَِٰفِریْنه   عهلههْْیِ ا  وه هْمثهالُهه  ا

11. િે એટલા માટે કે ઇમાનવાળાઓનો દોસ્િ 

અલ્લાહ િઆલા પોિે જ છે અને કાદફરોનો 
કોઇ દોસ્િ નથી. 

لِكه  ه  ِباهَنه  ذَٰ ْوله  اّلَلَٰ ُنْوا الَهِذیْنه  مه مه هَنه   اَٰ ا   وه
ْولَٰ  َله  الْكَِٰفِریْنه   لهُهْمن  مه

12. જે લોકો ઇમાન લાવયા અને સદકાયો 
કયાગ િેઓને અલ્લાહ િઆલા ખરેખર એવા 
બગીચાઓમાું દાખલ કરશે જેની નીચે નહરેો 
વહિેી હશે અને જે લોકો કાદફર છે િેઓ 

(દ તનયાનો જ) ફાયદો ઉઠાવી લે અને 

જાનવરોની માફક ખાઇ રહ્યા છે, િેઓન ું 
(ખરેખરૂું) ઠેકાણ ું જહન્નમ છે. 

ه  اَِنه  ُنْوا الَهِذیْنه  یُْدِخُل  اّلَلَٰ مه ِملُوا اَٰ  وهعه
ِت  لِحَٰ نََٰت   الَصَٰ ا ِمْن  تهْجِرْی  جه   تهْحِتهه
ُر    الَهِذیْنه   اَْلهنْهَٰ   یهتهمهَتهُعْونه  كهفهُرْوا وه
یهاْكُلُْونه  اُم  تهاْكُُل  كهمها وه ثًْوی وهالنَهارُ  اَْلهنْعه  مه
 لَهُهْم 

13. અમે કેટલીક વસ્િીઓને જે િાકાિમાું 
િમારી આ વસ્િી કરિા વિારે શક્તિશાળી 
હિી, જ્યાુંનાું (રહવેાસીઓએ) િમને ત્યાુંથી 
કાઢી મ ક્યા, અમે િેઓને નટટ કરી દીિા, 
બસ ! િેઓ માટે મદદ કરનાર કોઇ ન હત ું. 

هیَِْن  ها ك َدُ  ِِهه  قهْریهة   َمِْن  وه  قهْریهِتكه  َمِْن  قَُوهةً  اهشه
ْتكه    الَهِتْ   جه ْ   اهْخره ُ هْهلهْكٰنَٰ لهُهْم  نهاِصره  فهله  ا
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14. શ ું િે વયક્તિ, જે પોિાના પાલનહાર 

િરફથી ખ લ્લા પરૂાવા સાથે હોય િે વયક્તિ 

માફક થઇ શકે છે જેના માટે િેન ું ખરાબ કાયગ 
િેના માટે સારૂ કરી દેવામાું આવ્  છે ? અને 

િે પોિાની મનેચ્છાઓ અન સરણ કરિો હોય. 

هفهمهْن  هانه  ا بَِه   َمِْن  بهیَِنهة   عهلَٰ  ك  ه  له  ُزیَِنه  كهمهْن  َره
مهلِه   ُسْوٓءُ  تَهبهُعْو ا عه ا هْهوهٓاءهُهْم  وه  ا

15. િે જન્નિની તવશેર્િા, જેન ું વચન 

ડરવાવાળાઓને આપવામાું આવ્ ું છે, એ છે 

કે િેમાું પાણીની નહરેો છે, જે દ ગુંિ ફેલાવવા 
વાળુ નથી અને દ િની નહરેો છે, જેનો સ્વાદ 

બદલાયેલો નથી અને શરાબની નહરેો છે, જે 

પીવાવાળા માટે ખ બ જ સ્વાદદટટ છે, અને 

મિની નહરેો છે, જે ખ બ જચોખ્ખી છે અને 

િેઓ માટે દરેક પ્રકારના ફળો છે અને િેમના 
પાલનહાર િરફથી ક્ષમા છે. શ ું આ વયક્તિ િે 

વયક્તિ જેવો હોઈ શકે છે , જે હુંમેશા આગમાું 
રહવેાવાળો હોય? અને જેમને ગરમ ઉકળત ું 
પાણી પીવડાવવામાું આવે ? જે િેમના 
આંિરડાઓના ટ કડે ટ કડા કરી દેશે. 

ثهُل  نَهةِ  مه ا    الْمَُتهُقْونه    ُوعِده  الَهِتْ  الْجه   فِْيهه
ر   هنْهَٰ ْْیِ  َمهٓاء   َمِْن  ا ِسن     غه ر    اَٰ هنْهَٰ ا  لَهبه   َمِْن  وه
ْ  لَهْم  َْیه ْعمُه     یهتهغه ر    طه هنْهَٰ ا ْمر   َمِْن  وه ة   خه  لَهَذه

  ۬ ِرِبْيه   ر    لَِلَشَٰ هنْهَٰ ا ل   َمِْن  وه َفً    عهسه   َمُصه
لهُهْم  ا وه ِت  كَُلِ  ِمْن  فِْيهه ة   الثَهمهرَٰ ْغِفره مه  َمِْن   وه
بَِِهْم    الِد   كهمهْن   َره ُسُقْوا النَهارِ  ِف  ُهوهخه  مهٓاءً  وه
ِمْيمًا عه  حه ٓاءهُهْم  فهقهَطه هْمعه  ا

16. અને (હ ેપયગુંબર) િેમાું કેટલાક (એવા 
પણ છે કે) િારી િરફ કાન લગાવે છે, અહીં 
સ િી કે જ્યારે િમારી પાસેથી ઉભા થઇ જવા 
લાગ ેછે, િો જ્ઞાનવાળાથી પ છે છે કે િેણે 
હમણાું શ ું કહ્ ું હત ું ? આ જ િે લોકો છે, 

જેઓના હૃદયો પર અલ્લાહ િઆલાએ મહોર 

લગાવી દીિી છે અને િેઓ પોિાની 
મનેચ્છાઓન ું અન સરણ કરે છે. 

 ْ ِمْٰنُ َتَٰ    اِلهْيكه    یَهْستهِمعُ  َمهْن  وه   اِذها حه
ُجْوا ره   اُْوُتوا لِلَهِذیْنه  قهالُْوا  ِعْنِدكه  ِمْن  خه
ا ذها الِْعلْمه  نًِفا  قهاله  مه َٰٓى ِكه  اَٰ بهعه  الَهِذیْنه  اُول   طه
 ُ ا قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  اّلَلَٰ تَهبهُعْو  ا هْهوهٓاءهُهْم   وه  ا
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17. અને જે લોકો દહદાયિ પર છે, અલ્લાહ 

િેમને દહદાયિ પર વિારે જમાવી દે છે, અને 

િેઓને િકવો આપે છે. 

الَهِذیْنه  ْوا وه هُىْ  ُهًدی زهادهُهْم  اْهتهده تَٰ اَٰ  وه
 تهْقوَٰىُهْم 

18. િો શ ું આ લોકો કયામિના દદવસની 
પ્રતિક્ષા કરી રહ્યા છે કે િે (દદવસ) િેમની 
પાસે અચાનક આવી જાય, તન:શુંક િેની 
તનશાનીઓ િો આવી પહોંચી છે, પછી જ્યારે 

કયામિ આવી જશે, ત્યારે િેઓને તશખામણ 

આપવામાું નહી આવે. 

ْل  ةه  اََِله  یهْنُظُرْونه  فههه اعه هْن  الَسه ْ  ا ُ   تهاْتهِْیه
ًة    ٓاءه  فهقهْد   بهْغته ا    جه اُطهه  اِذها لهُهْم  فهاهَنَٰ   اهْشره

ْتُهْم  ٓاءه ىُهْم  جه  ِذْكرَٰ

19. િો (હ ેપયગુંબર) િમે જાણી લો કે 

અલ્લાહ તસવાય કોઇ બુંદગીને લાયક નથી 
અને પોિાના માટે અને ઇમાનવાળા પ રૂર્ો 
અને ઇમાનવાળી સ્ત્રીઓના માટે પણ 

ગ નાહોની માફી માુંગિા રહો , અલ્લાહ 

િઆલા િમારા લોકોની હરવા-ફરવા અને 

રહઠેાણને ખ બ સારી રીિે જાણે છે. 

نَهه   فهاعْلهْم  ه َٰهه  َله   ا ُ  اََِله  اِل   وهاْستهْغِفرْ  اّلَلَٰ
نٌِْۢبكه  لِلْمُْؤِمِنْيه  لِذه ِت    وه الْمُْؤِمنَٰ ُ   وه   وهاّلَلَٰ
ثْوَٰىكُْمن  ُمتهقهلَهبهُكْم  یهْعلهُم  مه  وه

20. અને જે લોકો ઇમાન લાવયા િેઓ કહ ેછે 

કે (્ દ્ધ બાબિે) કેમ કોઇ સરૂહ ઉિારવામાું 
આવિી નથી? પછી જ્યારે કોઇ સ્પટટ સરૂહ 

ઉિારવામાું આવી અને િેમાું લડાઇનો 
ઉલ્લેખ કરવામાું આવયો િો િમે જૂઓ છો કે 

જે લોકોના હૃદયોમાું (નીફાક)ની લબમારી છે, 

િેઓ િમારી િરફ એવી રીિે જૂએ છે જેવી 
રીિે કોઈ વયક્તિ પર મતૃ્્ ની ક્સ્થતિ આવી 
પહોચી હોય આવા લોકો માટે નટટિા છે. 

یهُقْوُل  ُنْوا الَهِذیْنه  وه مه لهْت  لهْو َله  اَٰ ة     نَُزِ   ُسوْره
ُنْ  فهاِذها   ة   ِزلهْت ا ِكره  ُسوْره ا َمُْحكهمهة  َوهذُ  فِْيهه

اُل    هیْته   الِْقته ا  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  ره
ره  اِلهْيكه  یَهْنُظُرْونه   ِمنه  عهلهْيهِ  الْمهْغَِشَِ  نهظه
 لهُهْم   فهاهْولَٰ   الْمهْوِت   
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21. (એવ ું હોવ ું જોઈત ું હત ું કે િેઓ નબીન ું) 
અન સરણ કરિા અને સારી વાિ કહિેા, પછી 
જ્યારે (ત્જહાદની વાિ) કામ નક્કી થઇ ગઈ 

િો જો અલ્લાહના આદેશોને આતિન રહ્યા 
હોિ, િો િેઓ માટે સારૂ થાિ. 

ة  َوهقهْول   اعه مه  فهاِذها َمهْعُرْوف   طه زه  اَْلهْمُر  عه
قُوا فهلهوْ  ده ه  صه ا لهكهانه  اّلَلَٰ ْْیً  لَهُهْم   خه

22. પછી (હ ેમ નાદફકો) િમારાથી દૂર નથી કે 

જો િમને સત્તા મળી જાય િો િમે િરિી પર 

ફસાદ કરવા લાગો અને સબુંિો પણ િોડવા 
લાગો. 

ْل  یُْتْم  فههه لَهیُْتْم  اِْن  عهسه هْن  تهوه   ِف  ُتْفِسُدْوا ا
ا اَْلهْرِض  ُعْو  ُتقهَطِ كُْم  وه امه هْرحه  ا

23. આ જ િે લોકો છે, જેમના પર અલ્લાહએ 

લઅનિ કરી અને િેમને બહરેા કરી દીિા 
અને આંિળા બનાવી દીિા. 

َٰٓى ِكه  ُ  الَهِذیْنه  اُول ُ ُ  لهعهٰنه مَهُهْم  اّلَلَٰ   فهاهصه
اهْعمَٰ   ُهْم  وه اره هبْصه  ا

24. શ ું આ ક રઆનમાું લચિંિન-મનન નથી 
કરિા ? અથવા િેઓના હૃદયો પર િાળા 
વાગી ગયા છે ? 

هفهله  بَهُرْونه  ا نه  یهتهده هْم  الُْقْراَٰ   قُلُْوب   عهلَٰ   ا
ا  الُهه هقْفه  ا

25. જે લોકોએ સત્ય માગગ સ્પટટ થઇ ગયા 
પછી પણ પીઠ બિાવી, શૈિાને (િેમના 
કાયોને) િેઓ માટે શણગાવી દીિા, અને 

િેમને (કાયમી જીતવિ રહવેાની) આશા 
અપાવી 

ْوا الَهِذیْنه  اَِنه  لَٰ   اْرتهَدُ هدْبهاِرِهْم  عه ْ  ا  بهْعدِ  َمِنٌۢ
ا ه  مه ی   الْ لهُهُم  تهبهَيه ُن   ُهده ْيطَٰ َوهله  الَشه   سه

اهْملَٰ   لهُهْم     لهُهْم   وه

26. આ એટલા માટે કે િે (મ નાદફકો)એ િે 

લોકો (યહદૂી) ને કહ્ ું, જેઓ અલ્લાહએ 

ઉિારેલા દીનને નાપસુંદ કરિા હિા, કે અમે 

િમારી કેટલીક વાિો માની લઇશ ું, અને 

અલ્લાહ િેમની છૂપી વાિોને સારી રીિે જાણે 
છે. 

لِكه  َهُهْم بِ  ذَٰ ِرُهْوا لِلَهِذیْنه  قهالُْوا اهن ا كه له  مه  نهَزه
 ُ ُنِطْيُعكُْم  اّلَلَٰ ۬   بهْعِض  ِفْ  سه ُ   اَْلهْمِر     وهاّلَلَٰ
ُهْم  یهْعلهُم  اره  اِْسره
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27. િે સમયે િેમની દશા કેવી હશે, જ્યારે કે 

ફદરશ્િાઓ િેઓના પ્રાણ કાઢિા િેઓના 
મખૂો અને કમરો ઉપર મારી રહ્યા હશે. 

ُ  اِذها فهكهْيفه  كهةُ  تهوهفَههَْتُ َٰٓى ِ  یهْضِربُْونه  الْمهل
ُهْم  ُوُجْوههُهْم  هدْبهاره ا  وه

28. આ એટલા માટે કે િેઓ એવા માગગ પર 

ચાલ્યા, જે માગગથી અલ્લાહ નારાજ થયો, 
અને િેઓએ િેની પ્રસન્નિા પ્રાપ્િ કરવાને 

નાપસુંદ ક્ ું, િો અલ્લાહએે િેઓના કમો 
વયથગ કરી દીિા. 

لِكه  َهُهُم  ذَٰ تَهبهُعْوا ِباهن ا   ا طه  مه هْسخه ه  ا   اّلَلَٰ
ِرُهْوا نهه   وهكه هْعمهالهُهْمن  فهاهْحبهطه  ِرْضوها  ا

29. જે લોકોના હૃદયોમાું લબમારી છે, શ ું િે 

લોકો એવ ું સમજે છે કે અલ્લાહ િેમના દ્વરે્ને 

ખ લ્લ ું નહી કરે ? 

هْم  ِسبه  ا هْن  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  حه  ا
ُ  یَُْخِرجه  لَهْن  انهُهْم  اّلَلَٰ  اهْضغه

30. અને જો અમે ઇચ્છિા િો િે સૌને િમને 

બિાવી દેિા, બસ ! િમે િેઓને િેમના 
મખૂોથી જ ઓળખી લેિા અને તન:શુંક િમે 

િેઓની વાિના ઢુંગથી ઓળખી લેિા, 
િમારા દરેક કાયગની અલ્લાહને જાણ છે. 

لهوْ  ٓاءُ  وه ه  نهشه كهُهْم َله یْنَٰ ْ  ره ُ فهَْته ره  فهلهعه
ْ   ِبِسْيمَٰهُىْ    ُ لهتهْعِرفهَٰنه ْوِل    لهْحِن  ِفْ   وه  الْقه

 ُ هْعمهالهُكْم  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ  ا

31. અમે િમારી કસોટી જરૂર કરીશ ું, જેથી 
ખબર પડી જાય કે િમારા માુંથી ત્જહાદ 

કરનારાઓ અને િીરજ રાખનાર કોણ છે? 

અને િમારી પદરક્સ્થતિની ચકાસણી કરીશ ું. 

لهنهْبلُوهنَهُكْم  َتَٰ  وه ِهِدیْنه  نهْعلهمه  حه   الْمُجَٰ
یْنه    ِمْنُكْم  َِبِ ۡ   وهالَصَٰ نهْبلُوها ُكْم   وه هْخبهاره  ا
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32. તન:શુંક જે લોકોએ ક ફ્ર કયો અને 

અલ્લાહના માગગથી લોકોને રોકિા રહ્યા અને 

દહદાયિનો માગગ સ્પટટ થઇ ગયા છુંિાય 

પયગુંબરનો તવરોિ કયો, આ લોકો કદાતપ 

અલ્લાહને કુંઇ ન કસાન નથી પહોંચાડી 
શકિા, નજીકમાું િેઓના કમો િે વયથગ કરી 
દેશે 

ْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه ِ  سه  اّلَلَٰ
ٓاقَُوا ُسْوله  وهشه ْ  الَره ا بهْعدِ  ِمنٌۢ ه  مه  لهُهُم   تهبهَيه
ی    وا لهْن   الُْهدَٰ ه  یَهُضَرُ ْيـ ً  اّلَلَٰ ُيْحِبُط   ا   شه  وهسه

هْعمهالهُهْم   ا

33. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ અને 

પયગુંબરની વાિન ું અન સરણ કરો. અને 

પોિાના કમોને વયથગ ન કરો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هِطْيُعوا اَٰ ه  ا هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا   وه
ُسْوله  ا وهَله  الَره هْعمهالهُكْم  ُتبِْطلُْو   ا

34. જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું અને અલ્લાહ ના 
માગગથી લોકોને રોક્યા પછી ક ફ્ર પર જ મતૃ્્  
પામ્યા (ખરેખર જાણી લો) કે અલ્લાહ િેઓને 

કદાતપ માફ નહીં કરે. 

ْوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  َدُ ْن  وهصه ِبْيِل  عه ِ  سه  اّلَلَٰ
اتُْوا ثَُمه  ْ  ُكَفهار   وهُهْم  مه ُ  یَهْغِفره  فهله ْم لههُ  اّلَلَٰ

 

35. બસ ! િમે નબળા પડીને શાુંતિનો સુંદેશો 
ન મોકલાવો, જ્યારે કે િમે જ પ્રભ ત્વશાળી 
છો, અને અલ્લાહ િમારી સાથે છે, િે 

(અલ્લાહ) કદાતપ િમારા કમોને વયથગ નહીં 
કરે. 

ا تهِهُنْوا فهله  تهْدُعْو  ۬   اِله  وه لِْم   هنُْتُم   الَسه ا  وه
  ۬ ُ   اَْلهعْلهْونه   كُْم  وهاّلَلَٰ عه لهْن  مه ُكْم  وه   یَهَِته
هْعمهالهُكْم   ا

36. ખરેખર દ તનયાન ું જીવન િો ફકિ રમિ-

ગમિ છે અને જો િમે ઇમાન લઇ આવશો 
અને ડરવા લાગશો િો અલ્લાહ િમને િમારો 
સવાબ આપશે અને િમારી પાસેથી િમારૂ 
િનની માુંગણી નદહ કરે. 

نَهمها وةُ  اِ يَٰ ا الْحه نْيه لههْ  لهِعب   الَدُ اِْن   و    وه  وه
تهَتهُقْوا ُتْؤِمُنْوا ُكْم  یُْؤتِكُْم  وه  وهَله  اُُجوْره
هْموهالهُكْم  یهْسـ هلُْكْم   ا
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37. જો િે િમારી પાસેથી િનની માુંગણી કરે 

અને િે ભારપવૂગક માુંગણી કરે િો િમે િે 

સમયે કુંજૂસાઇ કરવા લાગશો અને િે કુંજૂસી 
િમારા વેરને ખ લ્લો કરી દેશે. 

لُْوا فهُيْحِفكُْم  ُكمُْوههایَهْسـ هلْ  اِْن   تهْبخه
یُْخِرْج  انهُكْم  وه  اهْضغه

38. ખબરદાર ! િમે િે લોકો છો, જેમને 

અલ્લાહના માગગમાું ખચગ કરવા માટે 

બોલવવામાું આવો છો, િો િમારા માુંથી 
કેટલાક કુંજૂસાઇ કરવા લાગ ેછે અને જે કુંજૂસી 
કરે છે િે િો અસલમાું પોિાના જીવ સાથે 

કુંજૂસી કરે છે, અલ્લાહ િઆલા ગની 
(અપેક્ષા-મ તિ) છે અને િમે ફકીર છો. અને 

જો િમે મોઢ ું ફેરવી લેશો િો િે િમારા વિી 
િમારા વગર બીજા લોકોને લાવશે, જે 

િમારા જેવા નહીં હોય. 

اهنُْتْم  ءِ  هَٰ  ْونه  هَٰ ُؤاَله ِبْيِل  ِفْ  لِتُْنِفُقْوا  ُتْدعه   سه
   ِ ُل    َمهْن  فهِمْنُكْم   اّلَلَٰ ْن   یَهْبخه مه ْل  وه   یَهْبخه
َهمها ُل  فهاِن ْن  یهْبخه ُ   نَهْفِسه     عه ِنَُ  وهاّلَلَٰ   الْغه
هنُْتُم  ا ٓاُء    وه اِْن   الُْفقهره لَهْوا وه  یهْستهْبِدْل  تهتهوه
ُكْم    قهْوًما ْْیه ا  َله  ثَُمه   غه هْمثهالهُكْمن  یهُكْونُْو   ا
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. તન:શુંક (હ ેપયગુંબર) ! અમે િમને એક 

ખ લ્લી જીિ આપી દીિી. 
نَها ِبیًْنا   فهْتًحا لهكه  فهتهْحنها اِ  َمُ

2. જેથી અલ્લાહ િમારી આગળ-પાછળને 

દરેક ભલૂચકૂ માફ કરી દે અને િમારા પર 

પોિાની કૃપા પરૂી કરી દે, અને િમને સત્ય 

માગગ પર ચલાવે. 

ُ  لهكه  لَِيهْغِفره  ا اّلَلَٰ مه  مه ا ذهنٌِْۢبكه  ِمْن  تهقهَده مه  وه
ره  یُِتَمه  تهاهَخه یهْهِدیهكه  عهلهْيكه  نِْعمهتهه   وه  وه
اًطا  َمُْستهِقْيمًا   ِصره

3. અને િમને એક પ્રભાવશાળી સહાયિા 
આપે. 

كه  یهْنُصره ُ  وه ِزیًْزا   نهْصًرا اّلَلَٰ  عه

4. િે જ છે, જેણે મ સલમાનોના હૃદયોમાું 
શાુંતિ આપી દીિી, જેથી પોિાના ઇમાન દ્વારા 
વધ  શાુંતિમાું વિારો કરે, અને આકાશો અને 

િરિીના (દરેક) લશ્કર અલ્લાહના જ છે અને 

અલ્લાહ િઆલા ખ બ જ જાણવાવાળો, 
દહકમિવાળો છે. 

هنْ  ُهوهالَهِذْی   له ا ِكیْنهةه  زه  قُلُْوِب  ِفْ  الَسه
ا الْمُْؤِمِنْيه    اِیْمهانِِهْم    َمهعه  اِیْمهانًا لِيهْزدهادُْو 

 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُجُنْودُ  وه مَٰ هانه   وهاَْلهْرِض    الَسه ُ  وهك  اّلَلَٰ
ِكْيمًا   عهِلْيمًا  حه

5. જેથી ઇમાનવાળા પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓને િે 

જન્નિોમાું પ્રવેશ આપે જેની નીચે નહરેો વહી 
રહી છે, જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે અને બ રાઈને 

િેમનાથી દૂર કરી દે અને અલ્લાહની નજીક 

આ ખ બ જ ભવય સફળિા છે. 

ِت  الْمُْؤِمِنْيه  لَُِيْدِخله  الْمُْؤِمنَٰ نََٰت   وه  جه
ا ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا خَٰ  فِْيهه
ره  یُكهَفِ ْ  وه اَٰتِهِ   عهْٰنُ َيِ هانه   ْم   سه لِكه  وهك  ِعْنده  ذَٰ
 ِ ِظْيمًا   فهوًْزا اّلَلَٰ  عه
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6. મ નાદફક પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓને િેમજ 

મ શદરક પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓને સજા આપે, જે 

ઓ અલ્લાહ તવશે ખરાબ અન માન રાખે છે, 

(ખરેખર) િેઓ પર બ રાઇન ું ચક્ર ફરી રહ્ ું છે, 

અલ્લાહ િેઓના પર ગ સ્સે થયો અને િેઓ 

પર લઅનિ કરી અને િેઓ માટે જહન્નમ 

િૈયાર કરી અને િે ઘણ ું જ ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

به  َذِ یُعه ِفِقْيه  وه ِت  الْمُنَٰ ِفقَٰ الْمُنَٰ   وه
الْمُْشِرِكْيه  ِت  وه الْمُْشِركَٰ ٓانَِْيه  وه ِ  الَظه  ِباّلَلَٰ

َنه  ْوِء    ظه ْ   الَسه ةُ  عهلههْْیِ ْوِء    دهٓاى ِره  الَسه
ِضبه  ُ  وهغه ْ  اّلَلَٰ ْ وه  عهلههْْیِ ُ هعهَده   لهعهٰنه ا  لهُهْم  وه
نَهمه    هه ٓاءهْت   جه ا  وهسه ِصْْیً  مه

7. આકાશો અને િરિીના દરેક લશ્કર 

અલ્લાહ માટે જ છે, અને અલ્લાહ તવજયી, 
દહકમિવાળો છે. 

 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُجُنْودُ  وه مَٰ هانه   وهاَْلهْرِض    الَسه ُ  وهك  اّلَلَٰ
ِزیًْزا ِكْيمًا عه  حه

8. (હ ેનબી) તન:શુંક અમે િમાને સાક્ષી અને 

ખ શખબર આપનાર અને ચેિવણી આપનાર 

બનાવી મોતલ્યા છે. 

نَها   لْنَٰكه  اِ هْرسه ًرا َوهنهِذیًْرا   ا ُمبهَشِ اِهًدا َوه  شه

9. જેથી (હ ેમ સલમાનો) ! િમે અલ્લાહ અને 

િેના પયગુંબર પર ઇમાન લાવો અને િેની 
સહાય કરો અને િેનો આદર કરો અને સવાર-

સાુંજ અલ્લાહની િસ્બીહ કરિા રહો. 

ِ  لَُِتْؤِمُنْوا ُسْولِه   ِباّلَلَٰ ُرْوهُ   وهره َزِ ُتعه ُتوهقَُِرْوهُ    وه  وه
ُحْوهُ  بَِ ةً َوهاهِصْيًل  وهُتسه  بُْكره

10. જે લોકો િમારાથી પ્રતિજ્ઞા કરે છે િેઓ 

તન:શુંક અલ્લાહથી પ્રતિજ્ઞા કરી રહ્યા છે, 

િેઓના હાથો પર અલ્લાહનો હાથ છે, િો જે 

વયક્તિ પ્રતિજ્ઞા િોડશે િો િેની ખરાબી િેના 
પર જ આવશે અને જે વયક્તિ િે પ્રતિજ્ઞાને 

પ રી કરે, જે િેણે અલ્લાહ સાથે કરી છે, િો 
િેને નજીકમાું અલ્લાહ ખ બ જ સવાબ 

આપશે. 

نَهمها یُبهایُِعْونهكه  الَهِذیْنه  اَِنه  ه    یُبهایُِعْونه  اِ  اّلَلَٰ
ِ  یهُد  هیِْدیِْهْم    فهْوقه  اّلَلَٰ َهمها نَهكهثه  فهمهْن   ا  فهاِن

ْن   نهْفِسه     عهلَٰ  یهْنُكُث  مه ده  ِبمها اهْوفَٰ  وه هه   عَٰ
ه  عهلهْيهُ  ُيْؤتِْيهِ  اّلَلَٰ هْجًرا فهسه ِظْيمًان  ا  عه
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11. ગામવાસીઓ માુંથી જે લોકો પાછળ રહી 
ગયા હિા, િેઓ હવે િમને કહશેે કે અમે 

પોિાના િન અને સુંિાનો માું વયસ્િ રહી 
ગયા હિા, બસ ! િમે અમારા માટે માફી 
માુંગો, આ લોકો પોિાની જ બાનોથી િે વાિો 
કહ ેછે, જે વાિો િેઓના હૃદયોમાું નથી, િમે 

જવાબ આપી દો કે કોણ છે, જે િમારા માટે 

અલ્લાહ સામે કઈ પણ અતિકાર િરાવિો 
હોય, જો િે િમાને ન કસાન પહોંચાડવા ઇચ્છે 

અથવા િો િમને કોઇ નફો આપવાન ું ઇચ્છે 

િો, િમે જેકુંઇ કરી રહ્યા છો િેનાથી અલ્લાહ 

ખ બ જ જાણીિો છે. 

يهُقْوُل  لَهُفْونه  لهكه  سه اِب  ِمنه  الْمُخه   اَْلهْعره
ا   لهتْنه غه هْموهالُنها شه هْهلُْونها ا ا ا    فهاْستهْغِفرْ  وه   لهنه
ْ  یهُقْولُْونه  ا ِباهلِْسنههَِتِ   قُلُْوِبِهْم    ِفْ   لهیْسه  َمه

ِ  َمِنه  لهُكْم  یَهمِْلُك  فهمهْن  قُْل  ْيـ ًا اّلَلَٰ   اِْن  شه
اده  هره ا ِبكُْم  ا َرً هوْ  ضه اده  ا هره هانه  بهْل   نهْفًعا    ِبكُْم  ا  ك
 ُ ا  تهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ ِبْْیً  خه

12. (ના) પરુંત   િમે િો એવ ું તવચારી લીધ  
હત ું કે પયગુંબર અને મ સલમાનોન ું પોિાના 
ઘરો િરફ પાછા ફરવ ું શક્ય નથી અને આ જ 

તવચાર િમારા હૃદયોમાું ઘર કરી ગયો હિો 
અને િમે ખોટો તવચાર કયો. ખરેખર િમે 

નટટ થવાવાળા જ છો. 

نهنُْتْم  بهْل  هْن  ظه ُسْوُل  یَهْنقهلِبه  لَهْن   ا   الَره
الْمُْؤِمُنْونه  ْ  اِلَٰ   وه هْهِلهْْیِ هبهًدا َوهُزیَِنه  ا لِكه  ا   ذَٰ

نهنُْتْم  قُلُْوِبكُْم  ِفْ  َنه   وهظه ۬   ظه ْوِء    وهُكنُْتْم   الَسه
 بُوًْرا  قهْوًمٌۢا

13. અને જે વયક્તિ અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબર પર ઇમાન ન લાવે, િો આવા 
કાદફરો માટે ભભ કિી આગ િૈયાર કરી રાખી 
છે. 

ْن  مه ْ  لَهْم   وه ِ  یُْؤِمنٌۢ ُسْولِه   ِباّلَلَٰ َها   وهره هْعتهْدنها فهاِن   ا
ا  لِلْكَِٰفِریْنه  ِعْْیً  سه

14. આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય અલ્લાહ 

માટે જ છે, જેને ઇચ્છે માફ કરે છે અને જેને 

ઇચ્છે સજા આપે. અને અલ્લાહ ખ બ જ માફ 

કરવાવાળો, દયાળુ છે. 

 ِ ّلِلََٰ وَِٰت  ُملُْك  وه مَٰ   لِمهْن  یهْغِفرُ   وهاَْلهْرِض    الَسه
ٓاءُ  ُب  یَهشه َذِ یُعه ْن  وه ٓاُء    مه هانه   یَهشه ُ  وهك   اّلَلَٰ
ُفوًْرا  َرهِحْيمًا  غه
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15. જ્યારે િમે ગનીમિ નો માલ (્ ધ્િમાું 
મળેલ િન) લેવા જશો િો િરિજ પાછળ 

રહી ગયેલા લોકો કહવેા લાગશે કે અમને પણ 

િમારી સાથે આવવા દો, િેઓ ઇચ્છે છે કે 

અલ્લાહ િઆલાની વાિને બદલી નાખે, િમે 

િેમને કહી દો કે અલ્લાહ િઆલાએ પહલેા જ 

કહી દીધ  છે કે િમે કદાતપ અમારી સાથે નહી 
આવી શકો, િેઓ આનો જવાબ આપશે (ના, 
ના) પરુંત   િમને અમારા પ્રત્યે ઇર્ાગ છે, 

(ખરેખર વાિ એવી છે) કે િે લોકો ખ બ જ 

ઓછું સમજે છે. 

يهُقْوُل  لَهُفْونه  سه لهْقُتْم  اِذها الْمُخه   اِلَٰ  انْطه
انِمه  غه   نهتَهِبْعكُْم    ذهُرْونها لِتهاُْخُذْوهها مه
هْن  یُِریُْدْونه  لُْوا ا َٰمه  یَُبهَدِ هل ِ    ك   لَهْن  قُْل   اّلَلَٰ
لِكُْم  تهتَهِبُعْونها ُ  قهاله  كهذَٰ   قهْبُل    ِمْن  اّلَلَٰ

يهُقْولُْونه  ا    بهْل  فهسه هانُْوا بهْل   تهْحُسُدْونهنه  َله   ك
 قهِلْيًل  اََِله  یهْفقهُهْونه 

16. િમે પાછળ રહી ગયેલા લોકોને કહી દો કે 

નજીક માું જ િમે એક સખિ લડાક  કોમ િરફ 

બોલાવવામાું આવશો કે િમે િેઓ સાથે 

લડશો અથવા િો િેઓ મ સલમાન બની જશે, 

બસ ! જો િમે િે સમયે અન સરણ કરશો િો 
અલ્લાહ િમને ખ બ જ શે્રટઠ બદલો આપશે 

અને જો િમે મોઢ ું ફેરવી લેશો, જેવ ું કે આ 

પહલેા િમે મોઢ ું ફેરવી ચ કયા છો િો િે 

િમને દ :ખદાયી અઝાબ આપશે. 

لَهِفْيه  قُْل  اِب  ِمنه  لَِلْمُخه ْونه  اَْلهْعره ُتْدعه  سه
ِدیْد   بهاْس   اُوِلْ  قهْوم   اِلَٰ  هوْ  ُتقهاتِلُْونهُهْم  شه  ا

ُ  یُْؤتِكُُم  ُتِطْيُعْوا فهاِْن   یُْسلِمُْونه    هْجًرا اّلَلَٰ  ا
ًنا    سه اِْن   حه لَهْوا وه لَهیُْتْم  كهمها تهتهوه  قهْبُل  َمِْن  تهوه

بُْكْم  َذِ ابًا یُعه هلِْيمًا  عهذه  ا

17. અંિજ, લુંગડો અને બીમાર વયક્તિ જો 
ત્જહાદમાું ભાગ ન લઈ શકે િો કોઇ વાુંિો 
નથી, જે કોઇ અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરન ું 
અન સરણ કરશે િેને અલ્લાહ એવી જન્નિોમાું 
પ્રવેશ આપશે,જેના નીચે નહરેો વહી રહી હશે 

અને જે મોઢ ું ફેરવી લેશે િો િેને દ :ખદાયી 
અઝાબ આપવામાું આપશે. 

ج   اَْلهْعمَٰ  عهله  لهیْسه  ره ِج  عهله  وهَله  حه  اَْلهْعره
ج   ره ج     الْمهِریِْض  عهله  وهَله  حه ره ْن   حه مه  یَُِطِع  وه
ه  ُسْولهه   اّلَلَٰ نََٰت   یُْدِخلْهُ  وهره   ِمْن  تهْجِرْی  جه

ا ُر    تهْحِتهه ْن   اَْلهنْهَٰ مه َله  وه بْهُ  یَهتهوه َذِ ابًا یُعه  عهذه
هلِْيمًان   ا
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18. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ઇમાનવાળોથી 
ખ શ થઇ ગયો, જ્યારે કે િેઓ વકૃ્ષની નીચે 
િમારાથી પ્રતિજ્ઞા લઇ રહ્યા હિા, િેઓના 
હૃદયોમાું જે કુંઇ પણ હત ું િેને િેણે જાણી લીધ ું 
અને િેઓ પર શાુંતિ ઉિારી અને િેઓને 

નજીકની જીિ આપી. 

ِضه  لهقهْد  ُ  ره ِن  اّلَلَٰ   اِذْ  ْيه الْمُْؤِمنِ  عه
ةِ  تهْحته  یُبهایُِعْونهكه  ره جه ِلمه  الَشه ا فهعه   ِفْ  مه
له  قُلُْوِبِهْم  ِكیْنهةه  فهاهنْزه ْ  الَسه  عهلههْْیِ
هابهُهْم  ث ه ا  قهِریًْبا   فهْتًحا وه

19. અને ગનીમિનો પ ટકળ માલ પણ પ્રાપ્િ 

કરશે અને અલ્લાહ પ્રભ ત્વશાળી , 
દહકમિવાળો છે. 

انِمه  غه مه ةً  وه ِثْْیه ا    كه هانه   یَهاُْخُذْونههه ُ  وهك  اّلَلَٰ
ِزیًْزا ِكْيمًا  عه  حه

20. અલ્લાહ િઆલાએ િમને ગનીમિના 
પ ટકળ િનન ું વચન આપ્્ ું છે, જેને િમે 

પ્રાપ્િ કરશો, બસ ! આ (ખેબરનો તવજય) િો 
િમને ઝડપથી આપી દીિો અને લોકોના 
હાથને િમારા પર થી રોકી લીિા, જેથી 
ઇમાનવાળાઓ માટે આ એક તનશાની બની 
જાય અને (જેથી) િે િમને સત્યમાગગ પર 

ચલાવી રાખે. . 

ُكُم  ُ  وهعهده انِمه  اّلَلَٰ غه ةً  مه ِثْْیه ا كه   تهاُْخُذْونههه
له  َجه ِذه   لهُكْم  فهعه َفه  هَٰ   النَهاِس  اهیِْدیه  وهكه
ْنُكْم    لِتهُكْونه   عه یهةً  وه   لَِلْمُْؤِمِنْيه   اَٰ

یهْهِدیهُكْم  ا وه  َمُْستهِقْيمًا   ًطاِصره

21. અને એક (બીજો તવજય પણ આપશે) 

જેના પર હજ  સ િી િમે કબજો નથી મેળવયો, 
અલ્લાહ િઆલાએ િેને પોિાના કબજામાું 
રાખી છે અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  પર 

ક દરિ િરાવે છે. 

ی ا تهْقِدُرْوا لهْم  وهاُْخرَٰ اطه  قهْد  عهلهْيهه ُ  اهحه  اّلَلَٰ
ا    هانه   ِبهه ُ  وهك ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  قهِدیًْرا   َشه

22. અને જો િમારી સાથે કાદફરો ્ ધ્િ કરિા, 
િો પીઠ બિાવી ભાગી જિા, પછી ન િો 
િેઓ કોઇ સહાયક જોિા અથવા કોઈ મદદ 

કરનારને જોિા. 

لهوْ  لَهُوا كهفهُرْوا الَهِذیْنه  قَٰتهلهُكُم  وه  اَْلهدْبهاره  لهوه
لًِيا  یهِجُدْونه  َله  ثَُمه  ا   َوهَله وه  نهِصْْیً
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23. આ જ અલ્લાહની સ ન્નિ છે, હ ેપહલેા 
લોકોમાું પણ ચાલિી હિી, િમે કદાતપ 

અલ્લાહના તનયમમાું ફેરફાર નહી જૂઓ. 

ِ  ُسنَهةه  لهْت  قهْد   الَهِتْ  اّلَلَٰ ۬   ِمْن  خه لهْن   قهْبُل    وه
ِ  لُِسنَهةِ  تهِجده   تهْبِدیًْل  اّلَلَٰ

24. િે જ છે, જેણે ખાસ મક્કામાું ઇન્કારીઓના 
હાથોને િમારાથી અને િમારા હાથોને 

િેઓથી રોકી લીિા, જ્યારે કે આ પહલેા 
અલ્લાહએ િમને િેઓ પર તવજય આપી 
દીિો હિો, અને િમે જે કુંઇ કરી રહ્યા છો 
અલ્લાહ િઆલા િેને જોઇ રહ્યો છે. 

َفه  وهُهوهالَهِذْی  هیِْدیهُهْم  كه ْنُكْم  ا هیِْدیهُكْم  عه ا  وه
 ْ كَهةه  ِببهْطِن  عهْٰنُ ْ  مه هْن  بهْعدِ  ِمنٌۢ ُكْم  ا هْظفهره  ا
   ْ هانه   عهلههْْیِ ُ  وهك ا   تهْعمهلُْونه  ِبمها اّلَلَٰ  بهِصْْیً

25. આ જ િે લોકો છે, જેમણે ક ફ્ર કયો અને 

િમને મક્સ્જદે હરામથી રોકયા અને ક રબાની 
માટે નક્કી જાનવર ને િેની જગ્યાએ 

પહોચિા (રોકયા), અને જો આવા (ઘણા) 
મ સલમાન પ રૂર્ અને (ઘણી) મ સલમાન 

સ્ત્રીઓ ન હોિ, જેની િમને ખબર ન હિી, 
એટલે કે િેઓન ું જોખમ ન હોિ જેઓના 
કારણે િમને પણ અજાણમાું ન કસાન 

પહોચત ું, (િો િમને ્ ધ્િ કરવા માટે 

પરવાનગી આપી દેવામાું આવિી પરુંત   આવ ું 
કરવામાું ન આવ્ ું) જેથી અલ્લાહ િઆલા 
પોિાની કૃપામાું જેને ઇચ્છે પ્રવેશ આપે. અને 

જો મોતમન િેમનાથી અલગ થઇ ગયા હોિ, 

િો િેઓમાું જે કાદફરો હિા ,અમે િેઓને 

દ :ખદાયી અઝાબ આપિા. 

ْوُكْم  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ُهُم  َدُ ِن  وهصه  عه
اِم  الْمهْسِجدِ  ره ْدیه  الْحه الْهه ْعكُْوفًا وه هْن  مه  ا
ِحلَهه     یَهْبلُغه  لهْو َله   مه ال   وه  َمُْؤِمُنْونه  ِرجه

ٓاء   هْن  تهْعلهمُْوُهْم  لَهْم  َمُْؤِمنَٰت   وهنِسه  ا
ـ ُْوُهْم  ْ  فهُتِصیْبهُكْم  تهطه ٌۢ  َمِْٰنُ ة  َره ْْیِ  َمهعه   ِبغه
ُ  لُِيْدِخله   عِلْم     ْحمهِته   ِفْ  اّلَلَٰ ٓاُء    مهْن  ره   یَهشه
یَهلُْوا لهوْ  بْنها تهزه َذه ْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  لهعه  ِمْٰنُ
هلِْيمًا  ابًاعهذه   ا
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26. જ્યારે કે િે કાદફરોએ (સ લેહ હ દેબીયહનાું 
સમયે) પોિાના મનમાું અજ્ઞાનિાનાું 
સમયનો અતિઉત્સાહ ઉત્પન્ન કયો, િો 
અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના પયગુંબર પર 

અને ઇમાનવાળાઓ પર પોિાની િરફથી 
શાુંત્વના ઉિારી અને અલ્લાહ િઆલાએ 

મ સલમાનો ને સુંયમની વાિ પર જમાવી 
દીિા. અને િેઓ િેના વિારે હકદાર હિા 
અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત ને ખ બ સારી 
રીિે જાણે છે. 

له  اِذْ  عه   قُلُْوِبِهُم  ِفْ  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  جه
ِمَيهةه  ِمَيهةه  الْحه اِهِلَيهةِ  حه له  الْجه ُ  فهاهنْزه   اّلَلَٰ
ِكْينهتهه   ُسْولِه   عهلَٰ  سه   الْمُْؤِمِنْيه  وهعهله  ره
ُهْم  مه هلْزه ا هلِمهةه  وه ا الَتهْقوَٰی ك هانُْو  ك َقه  وه هحه ا ا  ِبهه
ا    هْهلههه ا هانه   وه ُ  وهك ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  عهِلْيمًان  َشه

27. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના 
પયગુંબરને સાચ ું સ્વપ્ન ું બિાવ્ ું હત ું, કે ઇન ્

શાઅ અલ્લાહ િમે ખરેખર સલામિીપવૂગક 

મક્સ્જદે હરામમાું પ્રવેશ કરશો, માુંથાના વાળ 

કાઢિા અને માુંથાના વાળ કપાવિા, (શાુંતિ 

સાથે) નીડર બનીને પ્રવેશ થશો, અલ્લાહ િે 

વાિને જાણે છે, જેને િમે નથી જાણિા, બસ ! 

િેણે આ પહલેા એક નજીકની જીિ િમને 

આપી. 

قه  لهقهْد  ده ُ  صه ُسْولههُ  اّلَلَٰ ْءیها ره َقِ    الَرُ   ِبالْحه
ه  امه  الْمهْسِجده  لهتهْدُخُلَ ره ٓاءه  اِْن  الْحه ُ  شه  اّلَلَٰ
ِمِنْيه    لَِِقْيه   اَٰ كُْم  ُمحه ِریْنه    ُرُءْوسه ُمقهَصِ   وه

افُْونه    َله  ِلمه   تهخه ا فهعه له  تهْعلهمُْوا لهْم  مه عه  فهجه
لِكه  دُْوِن  ِمْن   قهِریًْبا  فهْتًحا ذَٰ

28. િે જ છે, જેણે પોિાના પયગુંબરને 

દહદાયિ અને સાચા દીન સાથે મોકલ્યા, જેથી 
િેને દીનને દરેક દીન પર તવજય આપે, અને 

અલ્લાહ િઆલા સાક્ષી માટે પરૂિો છે. 

له  ُهوهالَهِذْی   ُسْولهه   اهْرسه ی ره ِدیِْن  ِبالُْهدَٰ  وه
َقِ  ه   الْحه یِْن  عهله  لُِيْظِهره  وهكهفَٰ   كُلَِه     الَدِ
 ِ ِهْيًدا   ِباّلَلَٰ  شه
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29. મ હમ્મદ અલ્લાહના પયગુંબર છે અને જે 

લોકો િમારી સાથે છે, િેઓ કાદફરો માટે 

સખિ છે, અને એકબીજા માટે દયાળુ છે, િમે 

િેઓને જોશો કે રૂક અ અને તસજદા કરી રહ્યા 
છે, અલ્લાહ િઆલાની કૃપા અને િેની 
પસુંદગીની શોિમાું છે, વધ  તસજદા કરવાના 
કારણે િેમના તપાળો પર સ્પટટ તનશાન 

દેખાય છે, િેઓન ું આ જ ઉદાહરણ િૌરાિમાું 
છે, અને િેમન ું ઉદાહરણ ઇન્જીલમાું પણ છે, 

િે ખેિી માફક કે જેણે પ્રથમ કૂુંપણ કાઢી, પછી 
િેને ખડિલ ક્ ગ અને િે જાડ  થઇ ગ્ ું, પછી 
પોિાના થડ પર ક્સ્થર થઇ ગઇ અને ખેડ િોને 

રાજી કરવા લાગ્્ ું, જેથી િેઓના કારણે 
ઇન્કારીઓને ચીડાવે, િે ઇમાનવાળાઓ અને 

સદકાયગ કરનારાઓને અલ્લાહ ેમાફી અને 

ભવય બદલાન ું વચન કરી રાખ્્  છે. 

مَهد   ِ    َرهُسْوُل  ُمحه الَهِذیْنه   اّلَلَٰ ه    وه عه ٓاءُ  مه هِشَده  ا
مهٓاءُ  الُْكَفهارِ  عهله  ْ  ُرحه ُ ىُهْم  بهْيٰنه  ُرَكهًعا تهرَٰ

ًدا ِ  َمِنه  فهْضًل  یَهْبتهُغْونه  ُسَجه نًا ؗ  اّلَلَٰ   وهِرْضوها
هرِ  َمِْن  ُوُجْوِهِهْم  ِفْ  ِسْيمهاُهْم  ث ه ُجْوِد    ا  الَسُ
لِكه  ثهلُُهْم  ذَٰ ۬   ِف  مه  ۬ ىِة ۛ ثهلُُهْم   الَتهوْرَٰ مه   فِی وه

  ۬  ۬ ْرع    اَْلِنِْجْيِل ۛ جه  كهزه ْطـ هه   اهْخره ه   شه  فهاَٰزهره
  یُْعِجُب  ُسْوقِه   عهلَٰ  فهاْستهوَٰی فهاْستهْغلهظه 
َرهاعه  ُ  وهعهده   الُْكَفهاره    ِبِهُم  لِيهِغْيظه  الَزُ   اّلَلَٰ
ُنْوا الَهِذیْنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ ْ  الَصَٰ  ِمْٰنُ

هْجًرا ةً َوها ْغِفره ِظْيمًان  َمه  عه
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અલ- હુજુરાિ الحجرات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરથી આગળ ન વિો, અને 

અલ્લાહથી ડરિા રહો, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા બધ ું જ સાુંભળવાવાળો, 
જાણવાવાળો છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ُمْوا َله  اَٰ ِی  بهْيه  ُتقهَدِ  یهده
 ِ ُسْولِه   اّلَلَٰ تَهُقوا وهره ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ ِمْيع   اّلَلَٰ  سه

 عهِلْيم  

2. હ ેઇમાનવાળાઓ ! પોિાના અવાજને 

પયગુંબરના અવાજથી ઊંચો ન કરો, અને ન 

િો િેમની સાથે ઊંચા અવાજથી વાિ કરો, 
જેવી રીિે કે અંદર અંદર એકબીજા સાથે કરો 
છો, ક્યાુંક (એવ ું ન થાય કે) િમારા કમો 
બરબાદ થઇ જાય અને િમને ખબર પણ ન 

પડે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تهُكْم  تهْرفهُعْو ا َله  اَٰ هْصوها  ا
ْوِت  فهْوقه  ُرْوا وهَله  النَهِبَِ  صه  ِبالْقهْوِل  لهه   تهْجهه
ْهرِ  هْن  لِبهْعض   بهْعِضكُْم  كهجه   تهْحبهطه  ا

هْعمهالُُكْم  هنُْتْم  ا ا  تهْشُعُرْونه  َله  وه

3. તન:શુંક જે લોકો પયગુંબર સાહબેની સામે 

પોિાના અવાજને નીચો રાખે છે, આ જ િે 

લોકો છે, જેમના હૃદયોને અલ્લાહએ સુંયમિા 
માટે પારખી લીિા છે, િેમના માટે માફી છે 

અને ભવય બદલો છે. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  تهُهْم  یهُغَضُ  ِعْنده  اهْصوها
ُسْوِل  ِ  ره ٓ  اّلَلَٰ َٰ نه  الَهِذیْنه  ى ِكه اُول ُ  اْمتهحه   اّلَلَٰ
ة  َوهاهْجر   لهُهْم   لِلَتهْقوَٰی    قُلُْوبهُهْم  ْغِفره  َمه
ِظْيم    عه

4. (હ ેનબી) જે લોકો િમને કમરાની બહારથી 
પોકારે છે, િેઓ માુંથી વિારે પડિા લોકો 
મખૂગ છે. 

ِت  َوهرهٓاءِ  ِمْن  یُنهادُْونهكه  الَهِذیْنه  اَِنه   الُْحُجرَٰ
ْكثهُرُهْم  ه  یهْعِقلُْونه  َله  ا
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5. અને જો આ લોકો િમારા બહાર આવવા 
સ િી િીરજ રાખિા િો િેમના માટે આ સાર ું 
થાિ, અને અલ્લાહ ખ બ જ માફ કરનાર અને 

દયાળુ છે. 

لهوْ  هنَهُهْم  وه ْوا ا ُ َبه َتَٰ  صه ْ  تهْخُرجه  حه   اِلههْْیِ
ا لهكهانه  ْْیً ُ   لَهُهْم    خه ُفوْر   وهاّلَلَٰ  م   َرهِحيْ  غه

6. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જો િમને કોઇ પાપી 
ખબર આપે િો િમે િેને સારી રીિે િપાસ 

કરી લો, એવ ું ન થાય કે અજાણમાું કોઇ કોમને 

ન કસાન પહોંચાડી દો, પછી િમને પોિાના 
કયાગ પર પસ્િાવો થાય. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ٓاءهُكْم  اِْن  اَٰ ٌۢ  جه   فهاِسق 
هْن  افهتهبهیَهُنْو   ِبنهبها   الهة   قهْوًمٌۢا  ُتِصیُْبْوا ا هه   ِبجه

ا عهلَٰ  فهُتْصِبُحْوا لُْتْم  مه ِدِمْيه  فهعه  نَٰ

7. અને જાણી લો કે િમારી વચ્ચે અલ્લાહના 
પયગુંબર હાજર છે, જો િે દરેક કામમાું 
િમારી વાિ માની લેશે િો િમે મ સીબિમાું 
પડી જશો, પરુંત   અલ્લાહ િઆલાએ ઇમાનને 

િમારા માટે તપ્રય બનાવી દીધ  છે અને િેને 

િમારા હૃદયોમાું શણગારી રાખ્્ ું છે, અને ક ફ્ર 

િથા ગ નાહ અને અવજ્ઞાને િમારા માટે 

નાપસુંદ બનાવી દીિી છે, આ જ લોકો 
સત્યમાગગ પર છે. 

هَنه  وهاعْلهمُْو ا ُسْوله  فِْيُكْم  ا ِ    ره   لهوْ   اّلَلَٰ
ِثْْی   ِفْ  یُِطْيُعكُْم  ِنَتُْم   اَْلهْمرِ  َمِنه  كه   لهعه
َِٰكَنه  ل ه  وه بَهبه  اّلَلَٰ یَهنهه   اَْلِیْمهانه  اِلهْيُكُم  حه  وهزه
هه  قُلُْوِبكُْم  ِفْ  َره   الُْكْفره  اِلهْيُكُم  وهكه

الُْفُسْوقه  الِْعْصيهانه    وه َٰٓى ِكه   وه   ُهُم  اُول
ِشُدْونه    الَرَٰ

8. (અને આ) અલ્લાહની કૃપા અને િેનો 
અહસેાન છે, અને અલ્લાહ જાણવાવાળો, 
દહકમિવાળો છે. 

ِ  َمِنه  فهْضًل  ُ   وهنِْعمهًة    اّلَلَٰ   عهِلْيم   وهاّلَلَٰ
ِكْيم    حه
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9. અને જો મ સલમાનોના બે જૂથ અંદર અંદર 

ઝઘડી પડે િો િેઓમાું તમલાપ કરાવી દો, 
પછી જો િે બને્ન માુંથી એક બીજા (જૂથ) પર 

અત્યાચાર કરે િો િમે સૌ િે જૂથ સાથે, જે 

અત્યાચાર કરે છે, િેની સાથે લડાઇ કરો, ત્યાું 
સિૂી કે િે અલ્લાહના આદેશ િરફ પાછા ફરે, 

જો પાછા ફરે િો પછી ન્યાય સાથે તમલાપ 

કરાવી દો, અને ન્યાય કરો, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા ન્યાય કરવાવાળાઓને પસુંદ કરે છે. 

اِْن  ِ  وه ٓاى ِفهتَٰ   اقْتهتهلُْوا الْمُْؤِمِنْيه  ِمنه  طه
ا    فهاهْصِلُحْوا ْ   بهیْنهُهمه ْت  فهاِنٌۢ ىُهمها بهغه   اِْحدَٰ

ی عهله  َتَٰ  تهْبِغْ  الَهِتْ  فهقهاتِلُوا اَْلُْخرَٰ  حه
هْمرِ  اِلَٰ   تهِفْٓءه  ِ    ا ْت  فهاِْن   اّلَلَٰ   فهاهْصلُِحْوا فهٓاءه
ْدِل  بهیْنهُهمها هقِْسُطْوا    ِبالْعه ا ه  اَِنه   وه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ

 الْمُْقِسِطْيه 

10. મોતમન િો સૌ એકબીજાના ભાઈ છે, 

એટલા માટે પોિાના બે ભાઇઓમાું તમલાપ 

કરાવી દો અને અલ્લાહથી ડરિા રહો, જેથી 
િમારા પર દયા કરવામાું આવે. 

نَهمها  بهْيه  فهاهْصِلُحْوا اِْخوهة   الْمُْؤِمُنْونه  اِ
یُْكْم  وه تَهُقوا  اهخه ا ه  وه لَهُكْم  اّلَلَٰ ن  لهعه مُْونه  ُتْرحه

11. હ ેઇમાનવાળાઓ ! કોઇ જૂથ બીજા જૂથ 

સાથે ઠઠ્ઠા-મસ્કરી ન કરે, શકય છે કે િે ઠઠ્ઠા-
મસ્કરી કરનાર કરિા ઉત્તમ હોય અને ન 

સ્ત્રીઓ બીજી સ્ત્રીઓની મજાક ઉડાવે, શકય છે 

િે િેણીઓ કરિા ઉત્તમ હોય અને એકબીજાને 

મેણા-ટોણા ન મારો અને ન કોઇને ખરાબ 

ઉપનામો વડે પોકારો, ઇમાન લાવયા પછી 
પાપન ું નામ ખોટ ું છે અને જે લોકો આ વાિને 

છોડી ન દે, િો િેઓ જ જાલલમ છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه رْ  َله  اَٰ   َمِْن  قهْوم   یهْسخه
هْن  عهسَٰ   قهْوم   ا  یَهُكْونُْوا ا ْْیً ْ  خه   وهَله  َمِْٰنُ
ٓاء   ٓاء   َمِْن  نِسه هْن  عهسَٰ   نَِسه ا یَهكَُنه  ا ْْیً   خه
ا وهَله   َمِْنُهَنه    كُْم  تهلِْمُزْو  هنُْفسه   تهنهابهُزْوا وهَله  ا

 بهْعده  الُْفُسْوُق  اَِلْسُم  ِبْئسه   ِباَْلهلْقهاِب   
ْن   اَْلِیْمهاِن    مه َٰٓى ِكه  یهُتْب  لَهْم   وه  ُهُم  فهاُول
لِمُْونه   الَظَٰ
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12. હ ેઇમાનવાળાઓ ! વિારે પડિા 
અન માનથી બચો, જાણી લો કે કેટલાક 

અન માનો ગ નાહ છે અને જાસસૂી ન કરો અને 

ન િો િમારા માુંથી કોઇ કોઇની તનિંદા કરે, શ ું 
િમારા માુંથી કોઇ પણ પોિાના મિૃ ભાઇન ું 
માસ ખાવાન ું પસુંદ કરશે ? િમે િેને 

નાપસુંદ કરશો અને અલ્લાહથી ડરિા 
રહો,તન:શુંક અલ્લાહ િૌબા કબલૂકરનાર, 

દયાળુ છે. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اْجتهِنُبْوا اَٰ ِثْْیً  َمِنه  كه
َنِ ؗ  َنِ  بهْعضه  اَِنه   الَظه ثْم   الَظه ُسْوا وهَله  اِ َسه  تهجه
هیُِحَبُ   بهْعًضا    بَهْعُضكُْم  یهْغتهْب  وهَله    ا

ُدُكْم  هْن  اهحه هِخْيهِ  لهْحمه  یَهاْكُله  ا یًْتا ا   مه
تَهُقوا  فهكهِرْهُتمُْوهُ    ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ   تهَوهاب   اّلَلَٰ
 َرهِحْيم  

13. હ ેલોકો ! અમે િમને સૌને એક (જ) પ રૂર્ 

િથા સ્ત્રી વડે પેદા કયાગ છે અને િમારા ક ુંટુંબ 

અને ખાનદાન એટલા માટે બનાવયા કે િમે 

અંદરો-અંદર એકબીજાને ઓળખો, અલ્લાહની 
પાસે િમારા માુંથી ઇજજિવાળો િે છે , જે 

સૌથી વિારે પરહજે્ગાર હોય, તન:શુંક 

અલ્લાહ જાણવાવાળો, ખબર રાખનાર છે. 

ا نَها لنَهاُس ا  یَٰ اهیَُهه ُكْم  اِ لهْقنَٰ ذهكهر    َمِْن  خه
ُنْثَٰی ُكْم  َوها لْنَٰ عه   ُشُعْوبًا َوهقهبهٓاى ِله  وهجه

فُْوا    اره كُْم  اَِنه   لِتهعه مه ْكره ه ِ  ِعْنده  ا  اّلَلَٰ
تْقَٰىكُْم    ه ه  اَِنه   ا ِبْْی   عهِلْيم   اّلَلَٰ  خه

14. ગામવાસીઓ કહ ેછે કે અમે ઇમાન 

લાવયા, િમે કહી દો કે (ખરેખર) િમે ઇમાન 

નથી લાવયા, પરુંત   િમે એવ ું કહો કે અમે 

મ ક્સ્લમ બની ગયા છે, જો કે હજૂ સ િી િમારા 
હૃદયોમાું ઇમાન પ્રવેશ્્  જ નથી, િમે જો 
અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરન  અન સરણ 

કરવા લાગશો િો અલ્લાહ િમારા કમો માુંથી 
કુંઇ પણ ઓછું નહીં કરે. તન:શુંક અલ્લાહ માફ 

કરનાર , દયાળુ છે. 

اُب  لهِت قها نَها    اَْلهْعره مه   ُتْؤِمُنْوا لَهْم  قُْل   اَٰ
َِٰكْن  ل ا   وه هْسلهمْنها قُْولُْو  لهمَها ا  اَْلِیْمهاُن  یهْدُخِل  وه
اِْن   قُلُْوِبكُْم    ِفْ  ه  ُتِطْيُعوا وه ُسْولهه   اّلَلَٰ  َله   وهره

هْعمهالِكُْم  َمِْن  یهِلْتُكْم  ْيـ ًا    ا ه  اَِنه   شه ُفوْر   اّلَلَٰ   غه
 َرهِحْيم  
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15. (સાચા) ઇમાનવાળા િો િે છે, જે અલ્લાહ 

અને િેના પયગુંબર પર ઇમાન લાવે, પછી 
શુંકા ન કરે અને પોિાના િન વડે અને 

પોિાના પ્રાણ વડે અલ્લાહના માગગમાું ત્જહાદ 

કરે છે, આ જ લોકો સાચા (મ સલમાન) છે. 

نَهمها ُنْوا الَهِذیْنه  الْمُْؤِمُنْونه  اِ مه ِ  اَٰ   ِباّلَلَٰ
ُدْوا یهْرتهابُْوا لهْم  ثَُمه  ُسْولِه  وهره  هه   وهجَٰ

هنُْفِسِهْم  ِباهْموهالِِهْم  ا ِبْيِل  ِفْ  وه ِ    سه   اّلَلَٰ
َٰٓى ِكه  ِدقُْونه  ُهُم  اُول  الَصَٰ

16. (હ ેપયગુંબર આ ગામડીયાઓને) કહી દો 
! કે શ ું િમે અલ્લાહ િઆલાને પોિાની 
િાતમિકિાથી સચેિ કરો છો, જો કે અલ્લાહ 

દરેક વસ્ત ને, જે આકાશો અને િરિી પર છે, 

ખ બ જ સારી રીિે જાણે છે. અને અલ્લાહ દરેક 

વસ્ત ની જાણ રાખનાર છે. 

لَِمُْونه  قُْل  تُعه ه ه  ا ُ   ِبِدیِْنكُْم    اّلَلَٰ  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ
ا وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه ُ   اَْلهْرِض    ِف  وه  ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ

ء   ْ  عهِلْيم   َشه

17. િે લોકો િમારા પર ઉપકાર કરે છે કે 

િેઓ ઇસ્લામ લઈ આવયા, િમે િેમને કહી દો 
કે િમે ઇસ્લામ લાવવા પર મારા પર ઉપકાર 

ન કરો, પરુંત   ખરેખર અલ્લાહનો િમારા પર 

ઉપકાર છે કે િેણે િમને ઇમાનનો માગગ 
બિાવયો, જો િમે (ખરેખર પોિાની વાિમાું) 
સાચા હોય. 

هْن  عهلهْيكه  یهمُنَُْونه  هْسلهمُْوا    ا   تهمُنَُْوا ََله  قُْل   ا
ه  َ له كُْم    عه مه ُ  بهِل   اِْسله هْن  عهلهْيُكْم  یهمَُنُ  اّلَلَٰ  ا

ىكُْم  ِدقِْيه   ُكنُْتْم  اِْن  لِْلِیْمهاِن  ههدَٰ  صَٰ

18. અલ્લાહ આકાશો અને િરિીની છૂપી 
વાિોને સારી રીિે જાણે છે, અને જે કુંઇ પણ 

િમે કરી રહ્યા છો, િેને અલ્લાહ જોઇ રહ્યો છે 

ه  اَِنه  ْيبه  یهْعلهُم  اّلَلَٰ وَِٰت  غه مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ن  ِبمها بهِصْْی   تهْعمهلُْونه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કૉફ ! કસમ છે, િે ક રઆનની, જે ભવય 

શાનવાળુું છે. 

  ۬ ِن   ٓق   الُْقْراَٰ  الْمهِجْيِد   وه

2. પરુંત   િેઓ એ વાિ પર આચચયગ કરે છે કે 

િેઓ પાસે િેમના માુંથી જ એક ડરાવનાર 

આવયો. િો કાદફરોએ કહ્  કે આ િો અદભ િ વાિ 

છે. 

ا بهْل  ِجُبْو  هْن  عه ٓاءهُهْم  ا ْنِذر   جه ْ  َمُ  َمِْٰنُ
ا الْكَِٰفُرْونه  فهقهاله  ذه ء   هَٰ ْ  َشه

ِجْيب     عه

3. શ ું જ્યારે અમે મતૃ્્  પામ્યા પછી માટી થઇ 

જઇશ ું ? (િો ફરીવાર ઉઠાવવામાું આવીશ ું?) પછી 
વાિ િો સમજની બહાર છે. 

اِذها ابًا    وهُكنَها ِمتْنها ءه لِكه   ُتره ٌۢ  ذَٰ  رهْجع 
 بهِعْيد  

4. અમે જાણીએ છીએ કે િરિી (િેમના મિૃ 

શરીર) માુંથી કઇ કઈ વસ્ત  ઘટાડે છે અને અમારી 
પાસે એક દકિાબ છે, જેમાું દરેક વસ્ત  સ રલક્ષિ છે. 

ا عهلِمْنها قهْد  ْ    اَْلهْرُض  تهْنُقُص  مه   ِمْٰنُ
نها ِفْيظ   ِكتَٰب   وهِعْنده  حه

5. પરુંત   જ્યારે િેમની પાસે સાચી વાિ આવી 
ગઈ ઓ િેઓએ િેને જ ઠલાવી દીધ ું, બસ ! િેઓ 

એક મ ૂુંઝવણમાું પડી ગયા છે. 

بُْوا بهْل  َذه َقِ  كه ٓاءهُهْم   لهمَها ِبالْحه   فهُهْم  جه
  ْ هْمر   ِف  َمهِریْج   ا

6. શ ું િેઓએ પોિાની ઉપર આકાશ િરફ નથી 
જોિા ? કે અમે િેને કેવી રીિે બનાવ્ ું છે, અને 

શણગા્ ું છે, િેમાું કોઇ કાણ ું નથી. 

هفهلهْم  ا ا مهٓاءِ  اِله  یهْنُظُرْو    فهْوقهُهْم  الَسه
ابهنهیْنَٰ  كهْيفه  ا هه یَهنََٰهه ا وهزه مه ا وه   ِمْن  لههه
 فُُرْوج  
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7. અને િરિીને અમે પાથરી દીિી અને િેમાું 
અમે પહાડો નાખી દીિા અને િેમાું અમે અલગ 

અલગ પ્રકારની સ ુંદર વનસ્પતિઓ ઉગાડી. 

ا وهاَْلهْرضه  هه دْنَٰ هلْقهیْنها مهده ا ا وه   فِْيهه
وهاِسه  هنٌْۢبهتْنها ره ا ا وه   زهْوج    كَُلِ  ِمْن  فِْيهه
 بهِهْيج   

8. (િે વસ્ત ઓમાું) દરેક ઝૂતનાર બુંદાઓ 

તશખામણ અને (નસીહિ પ્રાપ્િ કરવાનો સામાન) 

છે . 

ی ةً َوهِذْكرَٰ ْبد   لِكَُلِ  تهْبِصره  َمُِنْيب   عه

9. અને અમે આકાશ માુંથી બરકિવાળુું પાણી 
વરસાવ્ ું અને િેનાથી બગીચાઓ અને 

અનાજના દાણા ઉગાડયાું, જેમને કાપવામાું આવે 

છે. 

لْنها نهَزه مهٓاءِ  ِمنه  وه كًا مهٓاءً  الَسه ه   َمَُبَٰ
َبه  ِبه   فهاهنٌْۢبهتْنها نََٰت  َوهحه ِصْيِد   جه  الْحه

10. અને ખજૂરોના ઊંચા ઊંચા વકૃ્ષો જેમના 
ગ ચ્છા એક પર એક છે. 

ا بَِٰسقَٰت   وهالنَهْخله  لْع   لَههه  نَهِضْيد    طه

11. આ બુંદાઓની રોજી છે અને અમે પાણી વડે 

મિૃ જમીનને જીતવિ કરીએ છીએ, (િમાર ું 
જમીન માુંથી બીજીવાર) નીકળવ ું પણ આવી જ 

રીિે થશે. 

ْزقًا اهْحيهیْنها  لَِلِْعبهاِد    َرِ ةً  ِبه   وه  َمهیًْتا    بهلْده
لِكه   الُْخُرْوُج  كهذَٰ

12. આ પહલેા નહૂની કોમે,કૂુંવાવાળાઓ અને 

ર્મદૂીયોએ જ ઠલાવયા . 
بهْت  َذه ُب  نُْوح   قهْوُم  قهْبلهُهْم  كه اهْصحَٰ   وه
َسِ  همُْودُ   الَره ث  وه

13. આદ,દફરઔને અને લિૂના લોકોએ પણ 

(જ ઠલાવયા). 
ْوُن  وهعهاد   فِْرعه  لُْوط    وهاِْخوهاُن  وه
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14. અને અયકહવાળાઓએ અને ત લબઅ ની 
કોમવાળાએ પણ, સૌએ પયગુંબરોને જૂઠલાવયા, 
બસ ! મારા અઝાબન ું વચન િેઓ પર સાચ  થઇ 

ગ્ ું 

ُب  اهْصحَٰ قهْوُم  اَْلهیْكهةِ  وه  كَُل    ُتبَهع     وه
به  َذه ُسله  كه َقه  الَرُ  وهِعْيِد  فهحه

15. શ ું અમે પ્રથમ વખિ પેદા કરી થાકી ગયા ? 

(પરુંત   સાચી વાિ િો એ છે કે) આ લોકો નવા 
સર્જન તવશે શુંકામાું પડેલા છે. 

ِيیْنها هفهعه لِْق  ا ِل    ِبالْخه   ِفْ  ُهْم  بهْل   اَْلهَوه
لْق   َمِْن  لهْبس   ن  خه ِدیْد   جه

16. અમે માનવીન ું સર્જન ક્ ગ છે અને િેઓના 
હૃદયોમાું જે તવચારો ઉત્પન્ન થાય છે િેને પણ 

અમે જાણીએ છીએ અને અમે િેની િોરી નસથી 
પણ વધ  નજીક છે. 

لهقهْد  لهْقنها وه انه  خه نهْعلهُم  اَْلِنْسه ا وه   مه
۬   ِبه   ُتوهْسوُِس  نهْحُن   نهْفُسه    ُب  وه هقْره   ا
ْبِل  ِمْن  اِلهْيهِ   الْوهِریِْد  حه

17. જ્યારે કે બે (ફદરશ્િાઓ) દરેક વસ્ત ને નોંિ 

કરનાર જમણી અને ડાબી બાજ  બેસી બધ ું જ 

લખી રહ્યા છે. 

ِ  یهتهلهَقه  اِذْ  ِن  الْمُتهلهَقِيَٰ   الْيهِمْيِ  عه
ِن  مهاِل  وهعه  قهِعْيد   الَشِ

18. (માનવી) મોં વડે કોઇ શલદ બોલી શકિો 
નથી પરુંત   િેની ઉપર એક દેખરેખ રાખનારા 
િૈયાર છે. 

ا یْهِ   اََِله  قهْول   ِمْن  یهلِْفُظ  مه قِْيب   لهده  ره
 عهتِْيد  

19. અને મિૃની બેહોશી સાચે જ આવીને રહશેે, 

(હ ેમાનવી!) આ િે વસ્ત  છે, જેનાથી ત ું કિરાિો 
હિો. 

ٓاءهْت  ةُ  وهجه كْره َقِ    الْمهْوِت  سه لِ   ِبالْحه  كه ذَٰ
ا  تهِحْيُد  ِمْنهُ  ُكْنته  مه

20. અને (પછી જ્યારે) સરૂમાું ફુંક મારવામાું 
આવશે, (િો િેને કહવેામાું આવશે કે) આ જ 

અઝાબના વચનનો દદવસ છે. 

وِْر    ِف  وهنُِفخه  لِكه   الَصُ الْوهِعْيِد   یهْوُم  ذَٰ
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21. અને દરેક વયક્તિ િે દદવસે એવી રીિે 

આવશે કે િેની સાથે એક હાુંકનાર અને એક શાક્ષી 
આપનાર (ફદરશ્િો) હશે. 

ٓاءهْت  ا نهْفس   كَُلُ  وهجه هه ٓاى ِق   َمهعه  سه
ِهْيد    وهشه

22. તન:શુંક િમે િે દદવસથી ગાફેલ હિા, પરુંત   
આજે અમે િમારી આંખો પરથી પરદો હટાવી 
દીિો, બસ ! આજે િારી નઝર ખ બ જ િેઝ થઇ 

ગઈ. 

ْفلهة   ِفْ  ُكْنته  لهقهْد  ذه  َمِْن  غه ْفنها اهَٰ   فهكهشه
ْنكه  ٓاءهكه  عه ُركه  ِغطه   الْيهْومه  فهبهصه
ِدیْد    حه

23. િેનો સાથી (ફદરશ્િો) કહશેે, આ રહ્ ું િેન ું 
કમગનોિ, મારી પાસે હાજર છે. 

ا قهِریُْنه   وهقهاله  ذه ا هَٰ َیه  مه  عهتِْيد    لهده

24. (હાુંકનાર અને સાક્ષી આપનાર બને્ન 

ફદરશ્િાઓને આદેશ આપવામાું આવશે) કે દરેક 

ગ મરાહ અને તવદ્રોહી લોકોને જહન્નમમાું િકેલી 
દો. 

هلِْقيها نَهمه  ِفْ  ا هه َفهار   كَُله  جه ِنْيد    كه  عه

25. જે સદકાયોથી રોકનાર, હદ વટાવી જનાર 

અને શુંકા કરનાર હિા. 
نَهاع   ْْیِ  َمه  َمُِریِْب   ُمْعتهد   لَِلْخه

26. જેણે અલ્લાહ સાથે બીજાને ઇલાહ બનાવી 
રાખ્યા હિા, બસ ! િેને સખિ અઝાબમાું િકેલી 
દો. 

له  ۬ ِ۬الَهِذْی  عه ِ  مهعه  جه ًَٰها اّلَلَٰ ره  اِل   اَٰخه
هُ  اِب  ِف  فهاهلِْقيَٰ ذه ِدیِْد  الْعه  الَشه

27. િેની સાથેનો (શૈિાન) કહશેે હ ેઅમારા 
પાલનહાર મેં િેને તવદ્રોહી નહિો બનાવયો, પરુંત   
આ પોિે જ દૂરની ગ મરાહીમાું હિો. 

بَهنها قهِریُْنه   قهاله  ا   ره یُْته   مه هْطغه َِٰكْن  ا ل   وه
هانه  َٰل    ِفْ  ك ل  بهِعْيد   ضه

28. (અલ્લાહ) કહશેે બસ ! મારી સામે ઝઘડવાની 
વાિ ન કરો, હ ું િો પહલેાથી જ િમારી િરફ 

ચેિવણી (અઝાબન ું વચન) મોકલી ચ કયો હિો. 

َیه  تهْختهِصمُْوا َله  قهاله  قهْد  لهده ْمُت  وه   قهَده
 ِبالْوهِعْيدِ  اِلهْيُكْم 
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29. મારી પાસે વાિ બદલાિી નથી અને હ ું મારા 
બુંદાઓ પર ઝલ્મ કરવાવાળો નથી. 

ا ُل  مه َیه  الْقهْوُل  یُبهَده ا   لهده مه هنها وه م   ا َله   ِبظه
ِبْيِدن   لَِلْعه

30. િે દદવસે અમે જહન્નમને પછૂીશ ું, શ ું ત ું ભરાઇ 

ગઇ ? િે જવાબ આપશે, શ ું હજ  વિારે છે ? 

نَهمه  نهُقْوُل  یهْومه  هه ِْت  ههِل  لِجه  اْمتهله
تهُقْوُل   َمهِزیْد   ِمْن  ههْل  وه

31. અને જન્નિ સુંયમરાખનાર માટે નજીક 

કરવામાું આવશે, થોડીક પણ દૂર નહી હોય. 

اُْزلِفهِت  نَهةُ  وه ْْیه  لِلْمَُتهِقْيه  الْجه بهِعْيد    غه
 

32. આ િે છે, જેન ું વચન િમને આપવામાું 
આવત  હત ું, દરેક િે વયક્તિ માટે જે ઝૂતનાર અને 

તનયુંત્રણ રાખનાર હશે, 

ا ا هَٰذه هَوهاب   لِكَُلِ  ُتْوعهُدْونه  مه   ا
ِفْيظ     حه

33. જે રહમાનથી તવણદેખે ડરે છે, અને િૌબા 
કરનારૂ હૃદય લાવયો હશે. 

ْن  َِشه  مه ْحمَٰنه  خه ْيِب  الَره ٓاءه  ِبالْغه   وهجه
ِنْيِب   ِبقهلْب    َمُ

34. િમે આ જન્નિમાું સલામિી સાથે પ્રવેશ 

પામો, િે દદવસ હુંમેશા માટેનો દદવસ હશે. 

َٰم     ۬ ِ۬ادُْخلُْوهها ل لِكه   ِبسه الُْخلُْوِد  یهْوُم  ذَٰ
 

35. આ (લોકો) ત્યાું જે વસ્ત ની ઈચ્છા કરશે, 

િેમને મળી જશે, અને અમારી પાસે િેના કરિા 
વિારે વસ્ત  હાજર છે. 

ا لهُهْم  ٓاُءْونه  َمه ا یهشه یْنها فِْيهه لهده ِزیْد   وه مه
 

36. અને આ પહલેા પણ અમે ઘણી કોમોને નટટ 

કરી ચ કયા છે, જે િેમના કરિા વધ  શક્તિશાળી 
હિી, (જ્યારે અઝાબ આવયો) િે લોકોએ શહરેનો 
ખણૂો ખણૂો શોિી કાઢયો કે િેમને શરણ માટે કોઈ 

જગ્યા મળી જાય. 

ْم  هْهلهْكنها وهكه  ُهْم  قهْرن   َمِْن  قهْبلهُهْم  ا
َدُ  ْ  اهشه ِد    ِف  فهنهَقهُبْوا بهْطًشا ِمْٰنُ   الِْبله
 َمهِحْيص   ِمْن  ههْل 
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37. આમાું હૃદયવાળા માટે તશખામણ છે, અને 

િેના માટે જે ધ્યાનિરીને સાુંભળે અને િે હાજર 

હોય. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  ی  ذَٰ هانه  لِمهْن  لهِذْكرَٰ   لهه   ك
هوْ  قهلْب   هلْقه  ا مْعه  ا ِهْيد   الَسه  وهُهوهشه

38. તન:શુંક અમે આકાશ અને િરિી અને જે કુંઇ 

િેઓની વચ્ચે છે, દરેક વસ્ત ઓને છ દદવસમાું 
પેદા કરી, અને અમે સહજે પણ થાકયા નથી. 

لهقهْد  لهْقنها وه وَِٰت  خه مَٰ ا وهاَْلهْرضه  الَسه مه   وه
۬   ِسَتهةِ  ِفْ  بهیْنهُهمها هیَهام    ا  ا مه نها وه َسه   ْن مِ  مه
 لَُُغْوب  

39. બસ ! (હ ેનબી) આ લોકો જે કુંઇ પણ કહ ેછે, 

િમે િેના પર િીરજ રાખો અને પોિાના 
પાલનહારનાનામની પ્રશુંસા િસ્બીહ સાથે 

સ યોદય અને સ યાગસ્િ પહલેા કરો. 

ا عهلَٰ  فهاْصَِبْ  ْح  یهُقْولُْونه  مه بَِ مْدِ  وهسه   ِبحه
بَِكه  مِْس  ُطلُْوِع  قهْبله  ره   وهقهْبله   الَشه

 الُْغُرْوِب  

40. અને રાિના કોઇ પણ સમયે અને નમાઝ 

પછી પણ િેની િસ્બીહ કરિા રહો. 
ِمنه  ْحهُ  الَهْيِل  وه بَِ هدْبهاره  فهسه ا ُجْوِد   وه الَسُ

 

41. અને ધ્યાનથી સાુંભળો કે જે દદવસ એક 

પોકારવાવાળો નજીકની જગ્યાએથી પોકારશે. 

  َمهكهان   ْن مِ  الْمُنهادِ  یُنهادِ  یهْومه  وهاْستهِمعْ 
 قهِریْب   

42. (અને) દરેક લોકો િે સખિ ચીસને 

તનશ્ર્ચચિપણે સાુંભળી લેશે, આ (જમીન માુંથી 
બીજીવાર) નીકળવાનો દદવસ હશે. 

ةه  یهْسمهُعْونه  یَهْومه  ْيحه َقِ    الَصه   ِبالْحه
لِكه   الُْخُرْوِج  یهْوُم  ذَٰ

43. અમે જ જીતવિ કરીએ છીએ અને અમે જ 

મતૃ્્  પણ આપીએ છીએ. અને અમારી પાસે 

પાછા આવવાન ું છે. 

نَها اِلهیْنها وهنُِمْيُت  نُْح   نهْحُن  اِ  وه
 الْمهِصْْیُ  

44. જે દદવસે િરિી ફાટી પડશે અને િેઓ 

દોડિા (નીકળી પડશે), આ પ્રમાણે ભેગા કરવા, 
અમારા માટે ખ બ જ સરળ છે 

َقهُق  یهْومه  ْ  اَْلهْرُض  تهشه اعًا    عهْٰنُ   ِسره
لِكه  ْشر   ذَٰ  یهِسْْی   عهلهیْنها حه
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45. જે કુંઇ આ લોકો કહી રહ્યા છે, અમે ખ બ સારી 
રીિે જાણીએ છીએ અને િમે િેઓના પર સમથગ 
નથી, િો િમે િે દરેક વયક્તિને નસીહિ કરિા 
રહો, જે મેં આપેલ અઝાબના વચનથી ડરે છે. 

هعْلهُم  نهْحُن  ا   یهُقْولُْونه  ِبمها ا مه هنْته  وه   ا
 ْ بَهار   عهلههْْیِ َكِرْ  ِبجه ِن  فهذه ْن  ِبالُْقْراَٰ   مه
اُف   وهِعْيِدن  یَهخه
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અઝ્-ઝાતરયાિ الذاريات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િે હવાઓની કસમ! જે માટીને ઉડાવીને 

તવખેરી નાખે છે. 

ِریَِٰت   ذهْرًوا   وهالَذَٰ

2. પછી િેની (કસમ) જે (વાદળોનો) ભાર 

ઉઠાવી રાખે છે. 

َِٰت  ِمل  ِوقًْرا   فهالْحَٰ

3. પછી િેની (કસમ) જે િીમે િીમે ચાલે છે.  ِریَِٰت  یُْسًرا   فهالْجَٰ

4. પછી િેમની (કસમ) જે વસ્ત ઓને 

તવભાજીિ કરે છે. 

مَِٰت  هْمًرا   فهالْمُقهَسِ  ا

5. તન:શુંક િમને જે વચનો આપવામાું આવે 

છે, (બિા) સાચા વચનો છે. 

نَهمها اِدق    ُتْوعهُدْونه  اِ  لهصه

6. અને તન:શુંક ન્યાયનો (દદવસ) જરૂર 

આવશે. 

اَِنه  یْنه  وه  لهوهاقِع    الَدِ

7. કસમ છે, તવતવિ માગોવાળા આકાશની.  ِمهٓاء  الُْحُبِك   ذهاِت  وهالَسه

8. િમે (આલખરિ તવશે) તવતવિ પ્રકારની 
વાિો કરો છો. 

نَهُكْم   َمُْختهِلف    قهْول   لهِفْ  اِ

9. (આલખરિની સત્યિાથી) િે જ મોઢ ું ફેરવે 

છે, જેને સત્યથી ફેરવી દેવામાું આવયો છે. 

ْنهُ  یَُْؤفهُك  ْن  عه  اُفِكه   مه

10. નટટ થાય, કાલ્પતનક વાિો કરવાવાળા.  ُصْونه   قُِتله َرَٰ  الْخه
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11. જેઓ એટલા બેદરકાર છે કે બધ ું જ 

ભ લાવી બેઠા છે. 

ة   ِفْ  ُهْم  الَهِذیْنه  مْره اُهْونه   غه  سه

12. પ છે છે કે બદલાનો દદવસ કયારે આવશે 

? 

هیَهانه  یهْسـ هلُْونه  یِْن   یهْوُم  ا  الَدِ

13. જે દદવસે આ લોકોને આગમાું િપવવામાું 
આવશે, 

 یُْفتهُنْونه  النَهارِ  عهله  ُهْم  یهْومه 

14. (અને કહવેામાું અઆવશે) કે પોિાના 
ઉપદ્રવનો સ્વાદ ચાખો, આ જ િે અઝાબ છે, 

જેની િમે ઉિાવળ કરિા હિા. 

ا  فِْتنهتهُكْم    ذُْوقُْوا ذه   ِبه   ُكنُْتْم  الَهِذْی  هَٰ
 تهْستهْعِجلُْونه 

15. તન:શુંક પરહજેગાર લોકો િે દદવસે 

જન્નિો અને ઝરણાઓમાું હશે. 

نََٰت  َوهُعُيْون    ِفْ   الْمَُتهِقْيه  اَِنه   جه

16. િેમના પાલનહારે જે કુંઇ િેમને આપશે, 

િેને લઇ રહ્યા હશે, િે આ દદવસ આવિા 
પહલેા સદાચારી હિા. 

ِخِذیْنه  ا   اَٰ هُىْ  مه تَٰ بَُُهْم    اَٰ نَهُهْم   ره هانُْوا  اِ  ك
لِكه  قهْبله   ُمْحِسِنْيه   ذَٰ

17. િેઓ રાતે્ર ખ બ જ ઓછું સિૂા હિા. هانُْوا ا الَهْيِل  َمِنه  قهِلْيًل  ك ُعْونه  مه  یهْهجه

18. અને સહરી ના સમયે માફી માુંગિા હિા.  ِار ِباَْلهْسحه  یهْستهْغِفُرْونه  ُهْم  وه

19. અને િેમના િનમાું માુંગવાવાળાઓ માટે 

અને માુંગવાથી બચનારાઓ બને્ન માટે ભાગ 

હિો. 

  ْ ِف هْموهالِِهْم  وه َق   ا ٓاى ِِل  حه الْمهْحُرْوِم  لَِلَسه وه
 

20. અને મોતમનો માટે િો િરિી પર ઘણી જ 

તનશાનીઓ છે. 

ِف  یَٰت   اَْلهْرِض  وه  لَِلْمُْوقِِنْيه   اَٰ

21. અને સ્વયું િમારા અક્સ્િિવમાું પણ, શ ું 
િમે જોિા નથી ? 

  ْ ِف هنُْفِسكُْم    وه هفهله   ا  ُتْبِصُرْونه  ا
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22. આકાશમાું િમારી રોજી છે, અને િે બધ ું 
પણ, જેન ું વચન િમને આપવામાું આવે છે. 

ِف  مهٓاءِ  وه ا ِرْزقُُكْم  الَسه مه  ُتْوعهُدْونه  وه

23. આકાશ અને િરિીના પાલનહારની 
કસમ ! આ વાિ એવી જ સાચી છે, જેવી કે 

િમાર ું વાિ કરવ ું સત્ય છે. 

َبِ  مهٓاءِ  فهوهره نَهه   وهاَْلهْرِض  الَسه َق   اِ  َمِثْله  لهحه
ا   هنَهُكْم  مه ن  ا  تهْنِطُقْونه

24. (હ ેનબી! ) શ ું િમારી પાસે ઇબ્રાહીમના 
પ્રતિષ્ટઠિ મહમેાનોની ખબર પહોંચી છે ? 

ىكه  ههْل  تَٰ ه ِدیُْث  ا ْيِف  حه ِهْيمه  ضه   اِبْرَٰ
ِمْيه    الْمُكْره

25. જ્યારે િેઓ ઇબ્રાહીમ પાસે આવયા, િો 
િેમણે સલામ ક્ ું, ઇબ્રાહીમે સલામનો 
જવાબ આપ્યો (અને તવચાર કયો કે) આ િો 
અજાણ્યા લોકો છે. 

لُْوا اِذْ  الُْوا عهلهْيهِ   دهخه َٰمًا    فهقه ل َٰم     قهاله   سه ل   سه
 َمُْنكهُرْونه   قهْوم  

26. પછી ચ પચાપ ઝડપથી પોિાના 
ઘરવાળાઓ પાસે ગયા અને એક હટટપ ટટ 

વાછરડ ું (ન ું માસ) લાવયા. 

اغه  هْهلِه   اِلَٰ   فهره ٓاءه  ا ِمْي    ِبِعْجل   فهجه  سه

27. અને િેને િેમની સામે મ ક્ ું. અને કહ્ ું 
િમે ખાિા કેમ નથી ? 

بهه    ْ  فهقهَره ؗ  اهَله  قهاله  اِلههْْیِ  تهاْكُلُْونه

28. પછી મનમાું જ િેમનાથી ભયભીિ થઇ 

ગયા, િેમણે કહ્ ું “ િમે ભયભીિ ન થાવ” 

અને િેમણે (હઝરિ ઇબ્રાહીમ) ને એક 

જ્ઞાનવાન સુંિાનની ખ શખબર આપી. 

سه  ْ  فهاهْوجه ًة    ِمْٰنُ ْف    َله  قهالُْوا  ِخْيفه   تهخه
ُرْوهُ  بهَشه َٰم   وه  عهِلْيم   ِبُغل

29. બસ ! િેમની પત્ત્ન આગળ વિી અને 

આચચયગમાું પોિાના મોઢાું ઉપર હાથ મારિા 
કહ્ ું કે હ ું િો ઘરડી છું અને સાથે વાુંઝણી પણ. 

تُه   فهاهقْبهلهِت  ه ا ة   ِفْ  اْمره َره كَهْت  صه ا فهصه هه  وهْجهه
قهالهْت  ُجوْز   وه ِقْيم   عه  عه
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30. િેમણે કહ્ ું હાું િારા પાલનહારે આવી જ 

રીિે કહ્ ું છે. તન:શુંક િે દહકામ્િવાળો અને 

જાણવાવાળો છે. 

لِِك    قهالُْوا بَُِك    قهاله   كهذَٰ نَهه    ره ِكْيُم  اِ  ُهوهالْحه
ِلْيُم   الْعه

31. (હઝરિ ઇબ્રાહીમે) િે ફદરશ્િાઓને પછૂ્ ું 
કે કહ્ ું કે અલ્લાહના મોકલેલા (ફદરશ્િાઓ)! 

િમારો શ ું હતે   છે ? 

ْطُبُكْم  فهمها قهاله  ا خه هیَُهه لُْونه  ا  الْمُْرسه

32. િેમણે જવાબ આપ્યો કે અમને એક 

દ રાચારી કોમ િરફ મોકલવામાું આવયા છે. 

 َمُْجِرِمْيه   م  قهوْ  اِلَٰ  اُْرِسلْنها   اِنَها   قهالُْو ا

33. જેથી અમે િેમના પર માટીની કાુંકરીઓ 

વરસાવીએ. 

ْ  لُِنْرِسله  ةً  عهلههْْیِ اره  ِطْي    َمِْن  ِحجه

34. જે હદવટાવી નાખનારાઓની (નટટિા 
માટે) િારા પાલનહાર િરફથી તનશાનવાળી 
છે, 

ةً  َوهمه بَِكه  ِعْنده  َمُسه  لِلْمُْسِرفِْيه  ره

35. બસ ! જેટલા ઇમાનવાળાઓ ત્યાું હિા, 
અમે િેમને બચાવી લીિા. 

ْجنها ْن  فهاهْخره هانه  مه ا ك  الْمُْؤِمِنْيه   ِمنه  فِْيهه

36. અને અમે ત્યાું મ સલ્માનોન ું ફકિ એક જ 

ઘર જો્ ું. 
ْدنها فهمها ا وهجه ْْیه  فِْيهه  َمِنه  بهْيت   غه

 الْمُْسلِِمْيه  

37. અને અમે ત્યાું િેમના માટે એક તનશાની 
છોડી. જે દ :ખદાયી અઝાબથી ડરે છે. 

ْكنها ا   وهتهره یهةً  فِْيهه َهِذیْنه  اَٰ افُْونه  لَِل   یهخه
ابه  ذه  اَْلهلِْيمه   الْعه

38. અને મસૂાના (દકસ્સા) માું (પણ અમારા 
િરફથી) એક તનશાની કે અમે િેને દફરઓન 

િરફ સ્પટટ મ અત્જઝા આપી મોકલ્યા. 

ِفْ  هُ  اِذْ  ُمْوسَٰ   وه لْنَٰ هْرسه ْونه  اِلَٰ  ا   فِْرعه
ن   ِبْي   ِبُسلْطَٰ  َمُ
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39. બસ ! િેણે પોિાના સામથ્યગ ઉપર મોંઢ  
ફેરવ્ ું અને કહવેા લાગ્યો આ જાદ ગર છે 

અથવા િો પાગલ છે. 

َلَٰ  ِحر   وهقهاله  ِبُرْكِنه   فهتهوه هوْ  سَٰ ْجُنْون    ا  مه

40. છેવટે અમે િેને અને િેના લશ્કરને પકડી 
લીિા અને દદરયામાું નાખી દીિા અને િે હિો 
જ ઝાટકણીને લાયક. 

هُ  ْذنَٰ ُهْم  وهُجُنْودهه   فهاهخه   الْيهَمِ  ِف  فهنهبهْذنَٰ
 وهُهوهُمِلْيم   

41. આવી જ રીિે આદનાું દકસ્સામાું (પણ 

અમારા િરફ થી એક તનશાની છે) જ્યારે અમે 

િેઓના પર ઉજ્જડ પવન મોકલ્યો. 

ِفْ  لْنها اِذْ  عهاد   وه هْرسه ُ  ا یْحه  عهلههْْیِ  الَرِ
ِقْيمه    الْعه

42. િે જે વસ્ત  પર પડિી િેને ખોખરા હાડકા 
જેવ ું (ચરેૂ ચરૂા) કરી નાખિી હિી. 

ا رُ  مه ء   ِمْن  تهذه ْ تهْت  َشه ه لهْتهُ  اََِله  عهلهْيهِ  ا عه  جه
ِمْيِم   هالَره  ك

43. અને ર્મદૂ (ના દકસ્સા)માું પણ 

(ચેિવણી) છે, જ્યારે િેઓને કહવેામાું આવ્  
કે િમે થોડાક દદવસો સ િી ફાયદો ઉઠાવી લો. 

ِفْ  همُْوده  وه َتَٰ  تهمهَتهُعْوا لهُهْم  قِْيله   اِذْ  ث ِحْي    حه
 

44. પરુંત   (આ ચેિવણી આપ્યા છિાું) 
િેઓએ પોિાના પાલનહારના આદેશનો ભુંગ 

કયો, જેથી િેઓના પર વીજળીનો અઝાબ 

આવી ગયો. 

تهْوا ْن  فهعه هْمرِ  عه بَِِهْم  ا ْتُهُم  ره ذه ِعقهةُ  فهاهخه   الَصَٰ
 یهْنُظُرْونه  وهُهْم 

45. બસ ! ન િો િેઓ ઉભા થઇ શક્યા અને 

ન િો િેઓ પોિાનો બચાવ કરી શક્યા. 
اُعْوا فهمها ا ِمْن  اْستهطه مه هانُْوا قِيهام  َوه   ك

 ُمنْتهِصِریْنه  

46. અને આ પહલેા નહૂની કોમને પણ (નટટ 

કયાગ હિા), િેઓ પણ ઘણા જ અવજ્ઞાકારી 
લોકો હિા. 

نَهُهْم   قهْبُل     َمِْن  نُْوح   وهقهْومه  هانُْوا اِ  قهْوًما ك
ن   فَِٰسِقْيه
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47. આકાશને અમે (પોિાના) હાથો વડે 

બનાવ્ ું છે અને તન:શુંક અમે તવસ્તિૃ 

કરવાવાળા છે. 

مهٓاءه  ا وهالَسه هه نَها بهنهیْنَٰ  لهمُْوِسُعْونه  ِباهیْىد  َوهاِ

48. અને િરિીને અમે પાથરણ ું બનાવી 
દીિી, અને અમે ખ બ જ સારી રીિે 

પાથરવાવાળા છે. 

ا وهاَْلهْرضه  هه ْشنَٰ  الْمَِٰهُدْونه  فهِنْعمه  فهره

49. અને દરેક વસ્ત ને અમે જોડકામાું પેદા 
કરી છે. જેથી િમે (િેમનાથી) તશખામણ 

પ્રાપ્િ કરો. 

ِمْن  ء   كَُلِ  وه ْ لهْقنها  َشه ْيِ  خه لَهُكْم  زهْوجه  لهعه
َكهُرْونه   تهذه

50. બસ ! િમે અલ્લાહ િરફ દોડો ભાગો. 
તન:શુંક હ ું િમને િેના િરફથી ખ લ્લે ખ લ્લી 
ચેિવણી આપનારો છું 

ا ْو  ِ    اِله  فهِفَرُ ْ   اّلَلَٰ  نهِذیْر   َمِْنهُ  لهُكْم  اَِنِ
ِبْي     َمُ

51. અને અલ્લાહ સાથે બીજા કોઇને પણ 

ઇલાહ ન ઠેરવો. તન:શુંક હ ું િમને િેની િરફ 

ખ લ્લી ચેિવણી આપનાર છું. 

لُْوا وهَله  ِ  مهعه  تهْجعه ًَٰها اّلَلَٰ ره    اِل ْ   اَٰخه  لهُكْم  اَِنِ
ِبْي    نهِذیْر   َمِْنهُ   َمُ

52. આવી જ રીિે આ (મક્કાના કાદફરો) 
પહલેા જે પયગુંબર આવયા, િેઓએ આ જ 

કહ્ ું કે આ િો જાદ ગર છે અથવા િો પાગલ 

છે. 

لِكه  ا   كهذَٰ هٰته  مه  َمِْن  قهْبِلِهْم  ِمْن  یْنه الَهذِ  ا
اِحر   قهالُْوا اََِله  َرهُسْول   هوْ  سه ْجُنْون    ا  مه

53. શ ું આ લોકોએ િે વાિની એકબીજાને 

વતસયિ કરી છે ? (ના) પરુંત   આ બિા જ 

તવદ્રોહી છે. 

ْوا تهوهاصه ه اُغْونه   قهْوم   ُهْم  بهْل   ِبه     ا  طه

54. િો િમે િેઓથી મોઢ ું ફેરવી લો, િમારા 
પર કોઇ વાુંિો નથી, 

َله  ْ  فهتهوه هنْته  فهمها   عهْٰنُ  ِبمهلُْوم   ا
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55. અને તશખામણ આપિા રહો, તન:શુંક 

તશખામણ ઇમાનવાળાઓને ફાયદો પહોંચાડે 

છે. 

رْ  َكِ ی فهاَِنه  وهذه ْكرَٰ  الْمُْؤِمِنْيه  تهْنفهعُ  الَذِ

56. મેં ત્જન્નાિ અને માનવીઓને ફકિ 

એટલા માટે જ પેદા કયાગ છે કે િેઓ ફકિ 

મારી જ બુંદગી કરે. 

ا مه لهْقُت  وه لِيهْعُبُدْوِن   اََِله  وهاَْلِنْسه  الِْجَنه  خه
 

57. ન હ ું િેમની પાસે રોજી નથી માુંગિો અને 

ન િો મારી ઇચ્છા છે કે િે લોકો મને ખવડાવે. 

ا   ْ  اُِریُْد  مه ا   َرِْزق   َمِْن  ِمْٰنُ مه هْن  اُِریُْد  وه   ا
 یَُْطِعمُْوِن 

58. અલ્લાહ િઆલા િો પોિે જ દરેકને રોજી 

પહોંચાડે છે, શક્તિમાન અને િાકાિવર છે. 

ه  اَِنه  َزهاُق  اّلَلَٰ  الْمهِتْيُ  الُْقَوهةِ  ذُو ُهوهالَره

59. બસ ! જે લોકોએ જ લમ કયો છે, િેમની 
પણ એ જ દશા થશેમ જે દશા િેમના કરિા 
પહલેા સાથીઓની થઇ, એટલા માટે િે લોકો 
મારાથી (અઝાબ) માટે ઉિાવળ ન કરે. 

لهمُْوا لِلَهِذیْنه  فهاَِنه    ذهنُْوِب  َمِثْله  ذهنُْوبًا ظه
 ْ ُِبِ  یهْستهْعِجلُْوِن  فهله  اهْصحَٰ

60. ક ફ્ર કરનારાઓ માટે િે દદવસે નટટિા 
હશે, જે દદવસથી િેમને ડરાવવામાું આવે છે. 

یْل   َهِذیْنه  فهوه  الَهِذْی  یَهْوِمِهُم  ِمْن  كهفهُرْوا لَِل
ن   یُْوعهُدْونه
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અિ્-િૂર  الطور 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કસમ છે, તરૂની (એક પવગિન ું નામ).   وِْر الَطُ  وه

2. અને િે દકિાબની, જે લખેલી છે.   َمهْسُطوْر    وهِكتَٰب 

3. જે ખ લ્લા પાના ઉપર (લખાયેલ) છે.  َْق   ِف  َمهْنُشوْر    ره

4. અને કસમ છે, બૈિે મઅમરૂની.  الْبهْيِت  الْمهْعمُوِْر   وه

5. અને ઊંચી છિની.  ْقِف  الْمهْرفُْوِع   وهالَسه

6. અને ભડકાવવામાું આવેલ સમ દ્રના.  ِالْبهْحر  الْمهْسُجوِْر   وه

7. તન:શુંક િમારા પાલનહારનો અઝાબ 

આવીને જ રહશેે. 

ابه  اَِنه  بَِكه  عهذه  لهوهاقِع    ره

8. િેને કોઇ રોકનાર નથી. ا  دهافِع    ِمْن  لهه   َمه

9. જે દદવસે આકાશ થરથરાવી ઉઠશે.  مهٓاءُ  تهمُوْرُ  یَهْومه وًْرا   الَسه  مه

10. અને પવગિો ચાલવા લાગશે.  ُا   الِْجبهاُل  وهتهِسْْی ْْیً  سه

11. િે દદવસે જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   فهوه ى ِ ِبْيه   یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

12. જે પોિાના તવવાદમાું ઉછળક દ કરી રહ્યા 
છે. 

ْوض   ِفْ  ُهْم  الَهِذیْنه  ُبْونه   خه  یَهلْعه
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13. જે દદવસે િેમને િક્કા મારી મારીને 

જહન્નમની આગ િરફ ખેંચી લાવવામાું 
આવશે. 

ْونه  یهْومه  َعُ نَهمه  نهارِ  اِلَٰ  یُده هه  دهعًَا   جه

14. (અને કહવેામાું આવશે) આ જ િે 

જહન્નમની આગ છે જેને િમે જ ઠલાવિા હિા. 
ِذهِ  ا ُكنُْتْم  الَهِتْ  النَهارُ  هَٰ بُْونه  ِبهه  ُتكهَذِ

15. (હવે બિાવો) શ ું આ જાદ  છે ? અથવા િો 
િમને કઈ દેખાત  ું જ નથી? 

هفهِسْحر   ا   ا ذه هْم  هَٰ هنُْتْم  ا  ُتْبِصُرْونه   َله  ا

16. આમાું દાખલ થઇ જાઓ, હવે િમારૂ 
િીરજ રાખવ ું અને ન રાખવ ું િમારા માટે 

સરખ ું છે. િમને ફકિ િમારી કરણીનો જ 

બદલો આપવામાું આવશે. 

ا اِْصلهْوهها ْو  هوْ  فهاْصَِبُ ْوا    َله  ا وهٓاء    تهْصَِبُ   سه
نَهمها  عهلهْيُكْم    ْونه  اِ ا ُتْجزه تهْعمهلُْونه  ْم ُكنْتُ  مه

 

17. તન:શુંક સદાચારી લોકો જન્નિો અને 

નેઅમિોમાું છે. 

نََٰت  َوهنهِعْيم    ِفْ   الْمَُتهِقْيه  اَِنه   جه

18. જે કઈ િેમનો પાલનહાર િેમને આપશે, 

િેનો આનુંદ લઇ રહ્યા હશે, અને િેમનો 
પાલનહાર િેમને જહન્નમનાું અઝાબથી 
બચાવી લેશે. 

هُىْ  ِبمها   فَِٰكِهْيه  تَٰ بَُُهْم    اَٰ وهقَٰهُىْ   ره بَُُهْم  وه  ره
ابه  ِحْيِم  عهذه  الْجه

19. (િેમને કહવેામાું આવશે) મસ્િ ખાિા 
પીિા રહો, આ િે કાયોનો બદલો છે, જે િમે 

કરિા રહ્યા. 

بُْوا كُلُْوا ٌۢا وهاْشره ـ ً  تهْعمهلُْونه   ُكنُْتْم  ِبمها ههِنْيٓ

20. ક્રતમક પાથરેલી ઉત્તમ આસનો ઉપર 

િદકયા લગાવેલ બેઠા હશે અને અમે િેમના 
લગ્ન ગોરી-ગોરી મોટી આંખોવાળી (હરૂો) 
સાથે કરી દઈશ ું. 

ْيه  ْ   َمهْصُفْوفهة     ُسُرر   عهلَٰ  ُمَتهِكـ ِ ُ َوهْجٰنَٰ  وهزه
 ِعْي   ِبُحوْر  
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21. જે લોકો ઇમાન લાવયા અને િેમની 
સુંિાનોએ પણ ઇમાનમાું િેમન ું અન સરણ 

ક્ ગ, િો અમે િેમના સુંિાનોને િેમની સાથે 

પહોંચાડી દઇશ ું અને અમે િેમના કમગમાુંથી 
ઘટાડો નહીં કરીએ, દરેક વયક્તિ પોિાના 
કમોમાું જકડાયેલો છે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ْ  اَٰ تَهبهعههَْتُ ا ْ  وه یَههَُتُ   ذَُرِ
ْقنها ِباِیْمهان   هلْحه ْ  ِبِهْم  ا ُ ا   ذَُرِیَههَته مه ْ  وه ُ هلهْتٰنَٰ  ا
مهِلِهْم  َمِْن  ء     َمِْن  عه ْ   ِبمها اْمِرئ    كَُلُ   َشه

به  ِهْي   كهسه  ره

22. અમે િેમના માટે ફળો અને મનપસુંદ 

ગોશ્િ પ ટકળ પ્રમાણમાું ફેલાવી દઇશ ું 
ُهْم  دْنَٰ اهْمده لهْحم   وه ة  َوه ِكهه یهْشتهُهْونه   َمِمَها ِبفها

 

23. ત્યાું મોજમસ્િી સાથે જામ (શરાબ) 

ઝુંટવી રહ્યા હશે. જે શરાબમાું ન બકવાસ હશે 

અને ન િો કોઈ પાપ. 

ا یهتهنهازهُعْونه  هاًْسا فِْيهه ا لهْغو   ََله  ك  وهَله  فِْيهه
 تهاْثِْيم  

24. અને િેમની આજ  બાજ  નાના નાના 
બાળકો ચાલી ફરી રહ્યા હશે અને િેઓ એવા 
સ ુંદર હશે, જેવા કે છપાવીને રાખેલા મોિી. 

یهُطْوُف  ْ  وه هنَهُهْم  لَهُهْم  غِلْمهان   عهلههْْیِ ها   لُْؤلُؤ   ك
 َمهكُْنْون  

25. િે અંદર અંદર એક-બીજાથી સવાલ 

કરશે. 

هقْبهله  ا لُْونه  بهْعض   عهلَٰ  بهْعُضُهْم  وه ٓاءه  یَهتهسه

26. કહશેે કે આ પહલેા આપણે પોિાના 
ઘરવાળાઓથી ખ બ જ ડરિા હિા. 

ْ   قهْبُل  ُكنَها اِنَها قهالُْو ا هْهِلنها ِف  ْشِفِقْيه  مُ  ا

27. બસ ! આજે અલ્લાહ િઆલાએ અમારા 
ઉપર ખ બ જ ઉપકાર કયો અને અમને લ ૂના 
અઝાબથી બચાવી લીિા 

ُ  فهمهَنه  وهقَٰىنها عهلهیْنها اّلَلَٰ ابه  وه مُْوِم   عهذه الَسه
 

28. અમે આ પહલેા (દ તનયામાું) િેની જ 

બુંદગી કરિા હિા, તન:શુંક િે ઉપકારી અને 

દયાળુ છે. 

نَها نَهه    نهْدُعْوهُ    قهْبُل  ِمْن  ُكنَها اِ َُ  اِ   ُهوهالَْبه
ِحْيُمن   الَره
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29. િો િમે સમજાવિા રહો, કારણકે િમે 

પોિાના પાલનહારની કૃપાથી ન િો જ્યોતિશ 

છો અને ન િો પાગલ. 

رْ  َكِ ا   فهذه هنْته  فهمه بَِكه  ِبِنْعمهِت  ا  ِبكهاِهن  َوهَله  ره
ْجُنْون     مه

30. અથવા િેઓ કહ ેછે કે આ કતવ છે ? અમે 

િેના પર જમાનાની દ ઘગટનાની (મતૃ્્ ) વાટ 

જોઇ રહ્યા છે. 

هْم  اِعر   یهُقْولُْونه  ا بَهُص  شه ه یْبه  ِبه   نَهَته  ره
 الْمهُنْوِن 

31. કહીં દો ! િમે પ્રિીક્ષા કરો, હ ું પણ િમારી 
સાથે પ્રિીક્ષા કરનારો છું. 

بَهُصْوا قُْل  ْ  تهره كُْم  فهاَِنِ عه   َمِنه  مه
بَِِصْيه   ه  الْمَُته

32. શ ું િેઓને િેમની બ ધ્િી આવ ું જ 

શીખવાડે છે અથવા િો આ લોકો જ 

બળવાખોર છે. 

هْم  ُمُهْم  تهاُْمُرُهْم  ا ا   اهْحله ذه هْم  ِبهَٰ   قهْوم   ُهْم  ا
اُغْونه    طه

33. શ ું આ લોકો કહ ેછે કે આ પયગુંબરે 

(ક રઆન) પોિે ઘડી કાઢ્ ું છે ? વાિ એવી છે 

કે િેઓ ઇમાન લાવશે જ નદહ. 

هْم   یُْؤِمُنْونه   ََله  بهْل   تهقهَوهلهه     یهُقْولُْونه  ا

34. જો િે લોકો (પોિાની વાિોમાું) સાચા છે 

િો પછી આના જેવી જ એક વાિ લઈને 

આવે. 

ِدیْث   فهلْيهاْتُْوا هانُْوا اِْن  َمِثْلِه    ِبحه   ك
ِدقِْيه    صَٰ

35. શ ું આ લોકો કોઇ સર્જન કરનાર વગર 

જાિે જ પેદા થઇ ગયા છે ? અથવા િો આ 

પોિે સર્જન કરનારા છે ? 

هْم  ْْیِ  ِمْن  ُخلُِقْوا ا ء   غه ْ هْم  َشه   ُهُم  ا
ِلُقْونه    الْخَٰ

36. શ ું આકાશો અને િરિીને િે લોકોએ પેદા 
કયાગ છે ? સાચી વાિ એ છે કે િેઓ 

(અલ્લાહની ક દરિ પર) યકીન જ નથી 
રાખિા. 

هْم  لهُقوا ا وَِٰت  خه مَٰ   ََله  بهْل      وهاَْلهْرضه  الَسه
 یُْوقُِنْونه  
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37. અથવા શ ું િેમની પાસે િારા 
પાલનહારના ખજાના છે ? અથવા (િે 

ખજાનાના) દેખરેખ રાખનાર છે. 

هْم  ُهْم  ا ٓاى ُِن  ِعْنده زه بَِكه  خه هْم  ره   ُهُم  ا
ْيِطُرْونه   ه  الْمُص 

38. અથવા િો શ ું િેમની પાસે કોઇ સીડી છે 

જેના પર ચઢીને િેઓ (આકાશોની વાિો) 
જાણી લાવે છે? (જો આવ ું જ હોય) િો િેમનો 
કોઇ સાુંભળનાર ખ લ્લી દલીલ આપે. 

هْم    فهلْيهاِْت   فِْيِه    یَهْستهِمُعْونه  ُسلَهم   لهُهْم  ا
ن   ُمْستهِمُعُهْم  ِبْي    ِبُسلْطَٰ  َمُ

39. શ ું િે (અલ્લાહ) માટે િો પ ત્રીઓ છે ? 

અને િમારા માટે પ ત્રો છે ? 

هْم  ُت  لههُ  ا لهُكُم  الْبهنَٰ  الْبهنُْونه   وه

40. શ ું િમે િે લોકોથી કોઇ મહનેિાણ  ઇચ્છો 
છો ? જેથી િેના ભારથી આ લોકો દબાયેલા 
છે ? 

هْم  هْجًرا تهْسـ هلُُهْم  ا م   َمِْن  فهُهْم  ا  َمهْغره
 َمُثْقهلُْونه  

41. શ ું િે લોકો પાસે ગેબન ું જ્ઞાન છે? જેને 

િેઓ લખી રહ્યા હોય? 

هْم  ْيُب  ُهُم ِعْنده  ا  یهْكتُُبْونه   فهُهْم  الْغه

42. અથવા શ ું આ લોકો કોઇ ચાલ રમવા 
ઇચ્છે છે ? િમે તનશ્ર્ચચિ થઇ જાવ ચાલ 

ચલનારા (લોકો) ઇન્કારીઓ છે. 

هْم  ْيًدا    یُِریُْدْونه  ا  ُهُم  كهفهُرْوا فهالَهِذیْنه   كه
 الْمهِكْيُدْونه  

43. શ ું અલ્લાહ તસવાય િેઓનો કોઇ મઅબદૂ 

છે ? (કદાતપ નહીં) અલ્લાહ િઆલા િેઓના 
ભાગીદારો ઠેરવવાથી પતવત્ર છે. 

هْم  َٰه   لهُهْم  ا ْْیُ  اِل ِ    غه نه   اّلَلَٰ ِ  ُسْبحَٰ مَها اّلَلَٰ   عه
 یُْشِرُكْونه 

44. જો આ લોકો આકાશના કોઇ ટ કડાને 

(િરિી પર) પડિો જોઇ લે, િો પણ આમ જ 

કહશેે કે આ િો એક પછી એક વાદળ છે. 

اِْن  ْوا وه مهٓاءِ  َمِنه  ِكْسًفا یَهره اقًِطا الَسه  سه
اب   یَهُقْولُْوا حه  َمهْرُكْوم    سه
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45. િમે િેઓને છોડી દો, ત્યાું સ િી કે િેઓ 

િે દદવસને જોઇ લે, જે દદવસે િેઓ બેહોશ 

કરી નાખવામાું આવશે. 

ْرُهْم  َتَٰ  فهذه َُٰقْوا حه ُهُم  یُل   فِْيهِ  الَهِذْی  یهْومه
ُقْونه    یُْصعه

46. જે દદવસે િેમની કોઈ ચાલ િેમના કોઇ 

કામમાું નહીં આવે અને ન િો િેમને મદદ 

કરવામાું આવશે. 

ْ  یُْغِنْ  َله  یهْومه  ْيُدُهْم  عهْٰنُ ْيـ ًا َوهَله  كه  شه
ُرْونه   ُهْم   یُْنصه

47. તન:શુંક જાલલમ લોકો માટે આલખરિના 
અઝાબ તસવાય (દ તનયામાું પણ) અઝાબ છે, 

પરુંત   ઘણા લોકો જાણિા નથી. 

اَِنه  لهمُْوا لِلَهِذیْنه  وه ابًا ظه لِكه  دُْونه  عهذه   ذَٰ
َِٰكَنه  ل ُهْم  وه ْكثهره ه  یهْعلهمُْونه  َله  ا

48. (હ ેનબી!) િમે પોિાના પાલનહારના 
આદેશની પ્રતિક્ષામાું િૈયગ વડે કામ લો, 
તન:શુંક િમે અમારી આંખોની સામે છો, અને 

જ્યારે િમે સવારે ઉઠો િો પોિાના 
પાલનહારની પતવત્રિા અને પ્રશુંસા બયાન 

કરો. 

بَِكه  لُِحكِْم  وهاْصَِبْ  ْح  ِباهعُْيِننها فهاِنَهكه  ره بَِ  وهسه
مْدِ  بَِكه  ِبحه  تهُقْوُم   ِحْيه  ره

49. અને રાતે્ર પણ િેની િસ્બીહ કરો અને 

િારાઓ આથમવાના સમયે પણ. 

ِمنه  ْحهُ  الَهْيِل  وه بَِ اِدْبهاره  فهسه  النَُُجْوِمن  وه
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અન્્-નજ્મ  النجم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. તસિારાઓની કસમ ! જ્યારે િે આથમવા 
લાગ.ે 

 ههوَٰی   اِذها وهالنَهْجِم 

2. િમારા સાથી ન િો રસ્િાથી ભટકેલા છે 

અને ન િો પથભ્રટટ છે. 

ا َله  مه اِحُبُكْم  ضه ا صه مه وَٰی   وه  غه

3. િેઓ પોિાની ઇચ્છા પ્રમાણે કોઇ વાિ 

નથી કરિા. 
ا مه ِن  یهْنِطُق  وه وَٰی   عه  الْهه

4. જે કઈ િેઓ કહ ેછે, િે વહી હોય છે, જે 

િેમના પર ઉિારવામાું આવે છે. 

 یَُْوحَٰ   وهْح   ُهوهاََِله  اِْن 

5. િેમને એક મજબ િ શક્તિશાળી 
(ફદરશ્િા)એ તશક્ષા આપી છે. 

ِدیُْد  عهلَهمهه    الُْقوَٰی   شه

6. જે શક્તિશાળી છે. પછી િે સામે આવી 
ઉભો થઇ ગયો. 

ة     ذُوْ   فهاْستهوَٰی    ِمَره

7. અને િે ઊંચા આકાશના દકનારા પર હિો.  ِباَْلُفُِق  اَْلهْعلَٰ   وهُهوه

8. પછી નજીક થયો અને ઉિરી આવયો.  َلَٰ   دهنها ثَُمه  فهتهده

9. બસ ! િે બે કમાનોનાું અંિર બરાબર 

આવી ગયો, પરત ું િેના કરિા પણ વિારે 

નજીક 

ْيِ  قهابه  فهكهانه  هوْ  قهْوسه  اهدْنَٰ   ا

10. બસ ! િેણે અલ્લાહના બુંદાને વહી 
પહોંચાડી જે કુંઇ પણ પહોંચાડવાન ું હત ું. 

ْبِده   اِلَٰ  فهاهْوحَٰ   ا   عه هْوحَٰ   مه  ا
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11. જે કુંઇ િેણે આંખો વડે જો્ ું હત ું, દદલે 
િેને જ ઠ્ઠું ન સમજ્્ ું. 

ا به  مه ا الُْفؤهادُ  كهذه اَٰی  مه  ره

12. શ ું િમે િે વાિ તવશે ઝિડો કરી રહ્યા છો, 
જે િેણે આંખો વડે જો્ ું છે. 

ُرْونهه   هفهُتمَٰ ا عهلَٰ  ا ی  مه  یهرَٰ

13. (ત્જબ્રઇલ) ને િમે બીજી વખિ પણ 

જોયા હિા. 
لهقهْد  هُ  وه اَٰ ی   نهْزلهةً  ره  اُْخرَٰ

14. તસદરત  લ ્મ ન્િહા પાસે.  ةِ  ِعْنده  الْمُنْتههَٰ  ِسْدره

15. િેની જ પાસે જન્નત લ ્મઅવા છે. هها نَهةُ  ِعْنده ی   جه  الْمهاْوَٰ

16. જ્યારે કે તસદરહને છપાવી રાખિી હિી 
િે વસ્ત , જે િેના પર પડિી હિી. 

ةه  یهْغَشه  اِذْ  ْدره ا الَسِ  یهْغَشَٰ   مه

17. (પયગુંબરની) આંખમાું ન િો ઝાુંખ પડી 
અને ન િો હદથી આગળ વિી. 

ا رُ  زهاغه  مه ا الْبهصه مه غَٰ  وه  طه

18. તન;શુંક િેણે પોિાના પાલનહારની મોટી 
મોટી તનશાનીઓમાુંથી કેટલીક તનશાનીઓ 

જોઇ લીિી. 

اَٰی لهقهْد  یَِٰت  ِمْن  ره بَِهِ  اَٰ ی  ره  الُْكَْبَٰ

19. શ ું િમે લાિ અને ઉઝ્ઝાને જોયા ?  ءهیُْتُم هفهره ی    اللََٰته  ا الُْعَزَٰ  وه

20. અને મનાત ્જે ત્રીજા છે.  وةه نَٰ مه ی  الثَهالِثهةه  وه  اَْلُْخرَٰ

21. શ ું િમારા માટે પ ત્રો અને અલ્લાહ માટે 

પ ત્રીઓ છે ? 

هلهُكُم  كهرُ  ا لههُ  الَذه  اَْلُنْثَٰی  وه

22. આ િો હવે ખ બ જ અન્યાય ની વાિ છે.  ِی  قِْسمهة   اِذًا لْكه ت  ِضْيزَٰ
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23. ખરેખર આ િો એક નામ છે, જે િમે અને 

િમારા બાપ-દાદાઓએ રાખી લીિા છે. 

અલ્લાહ િઆલાએ િેના માટે કોઇ પ રાવા 
નથી ઉિારયા, આ લોકો િો ફકિ પોિાના 
અન માનન ું અન સરણ કરી રહ્યા છે, અથવા 
પછી િે વસ્ત ની જે િેમના દદલ ઈચ્છિા હોય, 

ખરેખર િેમના પાલનહાર િરફથી િેમની 
પાસે દહદાયિ આવી પહોંચી છે. 

هْسمهٓاء   اََِله   ِِهه  اِْن  مَهیُْتمُْوهها   ا هنُْتْم  سه  ا
بهٓاُؤُكْم  اَٰ ا   وه له  َمه هنْزه ُ  ا ا اّلَلَٰ ن     ِمْن  ِبهه   ُسلْطَٰ

َنه  اََِله  یَهتَهِبُعْونه  اِْن  ا الَظه مه   اَْلهنُْفُس    تهْهوهی وه
لهقهْد  ٓاءهُهْم  وه بَِِهُم  َمِْن  جه ی   َره  الُْهدَٰ

24. શ ું દરેક વયક્તિ જે ઇચ્છે, િે િેને મળી 
જાય છે? 

هْم  اِن  ا ا لِْلِنْسه ؗ   مه  تهمهَنَٰ

25. આલખરિ અને દ તનયામાું અતિકાર િો 
ફતિ અલ્લાહને જ છે. 

ةُ  فهِللََٰهِ  ن  اَْلَِٰخره  وهاَْلُْولَٰ

26. અને આકાશોમાું ઘણા ફદરશ્િાઓ છે, 

જેમની તશફારીશ કુંઇ પણ ફાયદો નહીં 
પહોચાડી શકે, પરુંત   અલ્લાહ િઆલા જેને 

ઈચ્છે િેને તશફાદરશ કરવાની પરવાનગી 
આપી શકે છે, અને િે િેના પર રાજી પણ 

હોય. 

ْم  وَِٰت  ِف  َمهلهك   َمِْن  وهكه مَٰ   ُتْغِنْ  َله  الَسه
 ْ فهاعههَُتُ ْيـ ًا شه ْ  اََِله  شه هْن  بهْعدِ  ِمنٌۢ   یَهاْذهنه  ا

 ُ ٓاءُ  لِمهْن  اّلَلَٰ یهْرضَٰ  یَهشه  وه

27. તન:શુંક જે લોકો આલખરિ પર ઇમાન 

નથી લાવિા િેઓ ફદરશ્િાઓને સ્ત્રીઓના 
નામ આપી દે છે. 

ةِ  یُْؤِمُنْونه  َله  الَهِذیْنه  اَِنه  مَُْونه  ِباَْلَِٰخره  لهیُسه
كهةه  َٰٓى ِ  اَْلُنْثَٰی  تهْسِميهةه  الْمهل

28. જો કે િેઓને આ તવશે કુંઇ પણ જ્ઞાન 

નથી. િેઓ ફકિ પોિાના અન માનન ું 
અન સરણ કરી રહ્યા છે. અને તન:શુંક અન માન 

સત્ય સામે કુંઇ કામ નથી આવત ું. 

ا مه   اََِله  یَهتَهِبُعْونه  اِْن   عِلْم     ِمْن  ِبه   لهُهْم  وه
َنه    اَِنه   الَظه َنه  وه َقِ  ِمنه  یُْغِنْ  َله  الَظه   الْحه
ْيـ ًا    شه
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29. જે લોકો મારી યાદથી મોઢ ું ફેરવે છે, િમે 

િેની પરવા ન કરશો, આવો વયક્તિ 

દ તનયાના જીવન તસવાય કઈ નથી ઈચ્છિો. 

ْن  فهاهْعِرْض  ۬   َمهْن  عه َلَٰ   ْن   تهوه لهْم  ِذْكِرنها عه  وه
وةه  اََِله  یُِردْ  يَٰ نْيها   الْحه  الَدُ

30. આ જ િેઓના જ્ઞાનની સીમા છે. િમારો 
પાલનહાર િેઓને ખ બ જ જાણે છે જે િેના 
માગગથી ભટકેલા છે. અને િેને પણ ખ બ જ 

જાણે છે જે િેના માગગ પર છે. 

لِكه  ْبلهُغُهْم  ذَٰ بَهكه  اَِنه   الِْعلِْم    َمِنه  مه  ره
هعْلهُم  َله  ِبمهْن  ُهوها ْن  ضه ِبْيلِه     عه   وهُهوهاهعْلهُم   سه
ی  ِبمهِن   اْهتهدَٰ

31. અને અલ્લાહન ું જ છે જે કુંઇ આકાશોમાું છે 

અને જે કુંઇ િરિીમાું છે, જેથી અલ્લાહ 

િઆલા ખરાબ કાયગ કરવાવાળાને િેમના 
કમોનો બદલો આપે અને સારા કમગ 
કરવાવાળાઓને સારો બદલો આપે. 

 ِ ّلِلََٰ ا وه وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
ٓاُءْوا الَهِذیْنه  لِيهْجِزیه  ِملُْوا ِبمها اهسه  عه
یهْجِزیه  ُنْوا الَهِذیْنه  وه  ِبالُْحْسنَٰ   اهْحسه

32. જે લોકો મોટા ગ નાહો અને અશ્ર્ચલલિા 
કાયોથી બચે છે, (િેઓને પણ ખ બ જાણે છે) 

હાું કોઇ નાના ગ નાહ તસવાય, (એટલે કે થઇ 

જાય) તન:શુંક િારો પાલનહાર વયાપક 

માફીવાળો છે, િે િમને ખ બ સારી રીિે જાણે 
છે, જ્યારે કે િેણે િમને િરિી માુંથી પેદા 
કયાગ અને જ્યારે કે િમે િમારી માિાઓના 
ગભગમાું બાળક હિા, બસ ! િમે પોિાની 
પતવત્રિા પોિે જ બયાન ન કરો, િે જ 

ડરવાવાળાઓને ખ બ જ જાણે છે, 

هلَهِذیْنه  ره  یهْجتهِنُبْونه  ا ٓى ِ بَٰ  اَْلِثِْم  كه
الْفهوهاِحشه  بَهكه  اَِنه   اللَهمهمه    اََِله  وه   وهاِسعُ  ره
ةِ    هعْلهُم   الْمهْغِفره ُكْم  اِذْ  ِبكُْم  ُهوها ه ا هنْشه   َمِنه  ا
اِذْ  اَْلهْرِض  هنُْتْم  وه هِجنَهة   ا   بُُطْوِن  ِفْ  ا
ِتكُْم    ا فهله   اَُمههَٰ ْو  َكُ كُْم    ُتزه هنُْفسه هعْلهُم   ا  ُهوها

ن  ِبمهِن  تَهقَٰ  ا

33. શ ું િમે િેને જોયો, જેણે મોઢ ું ફેરવી લીધ ું 
? 

ءهیْته  هفهره َلَٰ   الَهِذْی  ا  تهوه

34. ઘણ ું જ ઓછ આપ્્ ું અને હાથ પણ રોકી 
લીિા. 

اهْعٰطَٰ  ی  قهِلْيًل  وه ْكدَٰ اه  وه
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35. શ ું િેને અદ્ર્શશ્યન ું જ્ઞાન છે કે િે (બધ  જ) 

જોઇ રહ્યો છે ? 

ه   هِعْنده ْيِب  عِلُْم  ا ی  الْغه یهرَٰ  فهُهوه

36. શ ું િેની પાસે આ બિી વાિ નથી 
પહોચી, જે મસૂાના સદહફામાું છે. 

هْم   ُمْوسَٰ   ُصُحِف  ِفْ  ِبمها یُنهبَهاْ  لهْم  ا

37. અને પ્રમાણીક ઇબ્રાહીમના પ ક્સ્િકાઓમાું 
પણ છે. 

ِهْيمه  اِبْرَٰ َفَٰ    الَهِذْی  وه  وه

38. કે કોઇ વયક્તિ બીજાનો ભાર નહીં ઉઠાવે.  هََله ة   تهِزرُ  ا ی   َوِْزره  وهاِزره  اُْخرَٰ

39. અને એ કે દરેક વયક્તિ માટે િે જ છે, 

જેનો પ્રયાસ િેણે પોિે જ કયો છે. 

هْن  ا اِن   لَهیْسه  وه ا اََِله  لِْلِنْسه عَٰ   مه  سه

40. અને એ કે તન;શુંક િેનો પ્રયાસ નજીકમાું 
જ જોવામાું આવશે. 

هَنه  ا ْعيهه   وه ْوفه  سه ی   سه  یُرَٰ

41. પછી િેને પ રે પ રો બદલો આપવામાું 
આવશે. 

ىهُ  ثَُمه  ٓاءه  یُْجزَٰ زه  اَْلهْوفَٰ   الْجه

42. અને એ કે િમારા પાલનહાર િરફ જ 

અંતિમ ઠેકાણ ું છે. 

هَنه  ا بَِكه  اِلَٰ  وه  الْمُنْتههَٰ   ره

43. અને એ કે િે જ હસાવે છે અને િે જ 

રડાવે છે. 

هنَهه   ا كه  وه هبْكَٰ   ُهوهاهْضحه ا  وه

44. અને એ કે િે જ મતૃ્્  આપે છે અને િે જ 

જીતવિ કરે છે. 

هنَهه   ا اته  وه هْحيها   ُهوهاهمه ا  وه

45. અને એ કે િેણે જ જોડકા એટલે કે નર 

અને માદા પેદા કયાગ છે. 

هنَهه   ا لهقه  وه ْيِ  خه ْوجه كهره  الَزه  وهاَْلُنْثَٰی   الَذه
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46. ટીપા વડે જ્યારે કે (ગભગમાું) 
ટપકાવવામાું આવે છે. 

 ُتمْنَٰ   اِذها نَُْطفهة   ِمْن 

47. અને એ કે િેના જ તશરે બીજી વખિ 

જીતવિ કરવાન ું છે. 

هَنه  ا هةه  عهلهْيهِ  وه ی   النَهْشا  اَْلُْخرَٰ

48. અને એ કે િે જ િનવાન બનાવે છે અને 

િે જ લાચાર કરે છે. 

هنَهه   ا اهقْنَٰ   ُهوهاهْغنَٰ  وه  وه

49. અને એ કે િે જ તશઅરા (િારાન ું નામ)નો 
રબ છે. 

هنَهه   ا َبُ  وه ی   ُهوهره ْعرَٰ  الَشِ

50. અને એ કે િેણે જ પ્રથમ આદને નટટ 

કયાગ છે. 

هنَهه    ا هْهلهكه  وه  اَْلُْولَٰ   عهادها ا

51. અને ર્મદૂીયોને પણ (જેમાથી) એકને 

પણ બાકી ન છોડયા. 
 ۡ همُْودها ث هبْقَٰ   فهمها   وه  ا

52. અને આ પહલેા નહૂની કોમને (પણ નટટ 

કરી), તન:શુંક િેઓ ખ બ જ જાલલમ અને 

બળવાખોર હિા. 

نَهُهْم   قهْبُل     َمِْن  نُْوح   وهقهْومه  هانُْوا اِ  ُهْم  ك
هْظلهمه  اهْطغَٰ   ا  وه

53. અને મ અિફીકા (શહરે અથવા ફેરવેલી 
વસ્િીઓને) િેણે જ ફેરવી નાખી. 

الْمُْؤتهِفكهةه  هْهوَٰی   وه  ا

54. પછી િેમના પર (નટટિા) છવાઈ ગઈ, 

જેણે િે વસ્િીના લોકોને સપણૂગ ઢાુંકી લીિા. 
ا ىهه َشَٰ ا فهغه ََشَٰ   مه  غه

55. બસ ! હ ેમાનવી ત  પોિાના 
પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિો ઉપર શુંકા 
કરીશ. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَِكه  اَٰاَله ی  ره  تهتهمهارَٰ
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56. આ (પયગુંબર) પણ પેહલા ડરાવનાર 

પયગુંબરોની જેમ જ ડરાવનાર છે. 

ا  اَْلُْولَٰ  النَُُذرِ  َمِنه  نهِذیْر   هَٰذه

57. કયામિ નજીક આવી ગઇ.  هِزفهِت  اَْلَِٰزفهُة   ا

58. અલ્લાહ તસવાય િેને હટાવી શકે િેઓ 

કોઈ નથી. 
ا لهیْسه  ِ  دُْوِن  ِمْن  لههه هاِشفهة    اّلَلَٰ  ك

59. બસ ! શ ું િમે આ વાિથી નવાઇ પામો 
છો. 

هفهِمْن  ا ا ذه ِدیِْث  هَٰ ُبْونه   الْحه  تهْعجه

60. અને હસો છો. રડિા નથી.  كُْونه  تهْبُكْونه   وهَله  وهتهْضحه

61. (પરુંત  ) િમે રમિ-ગમિમાું પડી િેનાથી 
ગાફેલ થઇ ગયા છો. 

هنُْتْم  ا ِمُدْونه  وه  سَٰ

62. હવે અલ્લાહની સમક્ષ તસજદા કરો અને 

(િેની જ) બુંદગી કરિા રહો. 
ِ  فهاْسُجُدْوا  وهاْعُبُدْوان۩  ّلِلََٰ



 

અલ-કમર 

 

1020 

 

 القمر

અલ-કમર  القمر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કયામિ નજીક આવી ગઇ અને ચુંદ્ર ફાટી 
ગયો. 

بهِت  ه ةُ  اِقَْته اعه َقه  الَسه نْشه  الْقهمهُر  وها

2. આ (કાદફર) જો કોઇ તનશાની જોઇ લે છે , 

િો મોઢ ું ફેરવી લ ેછે અને કહી દે છે કે આ િો 
જાદ  છે, જે પહલેાથી ચાલત ું આવ્ ું છે. 

اِْن  ْوا وه یهةً  یَهره یهُقْولُْوا یَُْعِرُضْوا اَٰ   ِسْحر   وه
 َمُْستهِمَر  

3. િેમણે િેને જ ઠલાવયા અને પોિાની 
મનેચ્છાઓન ું અન સરણ ક્ ું. જ્યારે કે દરેક 

કાયગનો એક સમય નક્કી છે. 

بُْوا َذه ا وهكه تَهبهُعْو  ا هْهوهٓاءهُهْم  وه هْمر   وهكَُلُ  ا   ا
 َمُْستهِقَر  

4. તન:શુંક િેમની પાસે (પહલેાની કોમોની) 
ખબર પહોચી ગઈ છે, જેમાું ઘણી ચેિવણીઓ 

છે. 

لهقهْد  ٓاءهُهْم  وه ا اَْلهنٌْۢبهٓاءِ  َمِنه  جه  فِْيهِ  مه
ر     ُمْزدهجه

5. (િેમાું) સુંપણૂગ બ ધ્િીવાળી વાિ છે. પરુંત   
ચેિવણીઓ િેમના કોઈ કામમાું ન આવી. 

 ٌۢ ة   ِحكْمهة   النَُُذُر   ُتْغِن  فهمها بهالِغه

6. બસ ! (હ ેપયગુંબર) િમે િેમના પરવા ન 

કરશો, જે દદવસે એક પોકારવાવાળો 
અણગમિી વસ્ત  િરફ પોકારશે, 

َله  ْ    فهتهوه ْٰنُ اِع  یهْدعُ  یهْومه   عه ء   اِلَٰ  الَده ْ  َشه
 نَُُكر   

7. આ લોકો િે દદવસે પોિાની આંખો ઝકાવી 
કબરોમાુંથી એવી રીિે નીકળશે, જેવાકે 

તવખેરાયેલા િીડાું છે. 

ًعا اُرُهْم  ُخَشه هبْصه  ِمنه  یهْخُرُجْونه  ا
اِث  هنَهُهْم  اَْلهْجده ها اد    ك ره ْنتهِشر    جه  َمُ
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8. પોકારવાવાળા િરફ દોડિા હશે, (િે 

દદવસે) કાદફર કહશેે કે આ દદવસ ઘણો જ 

સખિ છે. 

اِع    اِله  َمُْهِطِعْيه  ا  الْكَِٰفُرْونه  یهُقْوُل   الَده ذه   هَٰ
ِسر   یهْوم    عه

9. િેમના પહલેા નહૂની કોમ પણ અમારા 
બુંદાને જ ઠલાવી ચકૂી છે અને કહવેા લાગ્યા કે 

આ િો પાગલ છે, અને િેને ઝાટકી નાખ્યો 
હિો. 

بهْت  َذه بُْوا نُْوح   قهْوُم  قهْبلهُهْم  كه نها فهكهَذه ْبده  عه
قهالُْوا ْجُنْون   وه  وهاْزدُِجره   مه

10. બસ ! િેણે પોિાના પાલનહારથી દ આ 

કરી કે હ ું લાચાર થઇ ગયો છું, હવે ત ું 
િેમનાથી બદલો લે. 

عها بَهه    فهده ْ  ره هَنِ ْغلُْوب   ا  فهانْتهِصْر  مه

11. ત્યારે અમે આકાશના દ્વારને મ શળિાર 

વરસાદથી ખોલી નાખ્યા. 
هبْوهابه  فهفهتهْحنها   مهٓاءِ  ا ؗ   ِبمهٓاء   الَسه ِمر  ْنهه  َمُ

12. અને િરિી માુંથી ઝરણાઓને વહિેા કરી 
દીિા. બસ ! િે કાયગ પર જેટલ ું પાણી મ કદ્દર 

કરવામાું આવ્  હત ું િે તનમીિ થઇ ગ્ ું 

ْرنها فهَجه لَٰ   الْمهٓاءُ  فهالْتهقه  ُعُيْونًا اَْلهْرضه  وه   عه
هْمر    قُِدره   قهْد  ا

13. અને અમે િેને પાદટયા અને ખીલાવાળી 
(નૌકા) પર સવાર કરી દીિા. 

هُ  مهلْنَٰ هلْوهاح   ذهاِت  عهلَٰ  وهحه  وهدُُسر    ا

14. જે અમારી દેખરેખ હઠેળ ચાલી રહી હિી. 
આ હિો બદલો, િે લોકો માટે જેનો ઇન્કાર 

કરવામાું આવી રહ્યો હિો. 

ا    تهْجِرْی  ٓاءً   ِباهعُْيِننه زه هانه  لَِمهْن  جه  ُكِفره   ك

15. અને િે હોડીને અમે એક તનશાની બનાવી 
છોડી દીિી, શ ું કોઈ છે તશખામણ પ્રાપ્િ 

કરનાર ? 

لهقهْد  ا   وه هه ْكنَٰ یهةً  تَهره ْل  اَٰ ِكر   ِمْن  فههه  َمَُده
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16. પછી (જ ઓ) મારો અઝાબ કેવો હિો અને 

મારી ચેિવણીઓ પણ કેવી હિી ? 

هانه  فهكهْيفه  اِبْ  ك  وهنُُذِر  عهذه

17. અને તન:શુંક અમે આ ક રઆનને સમજવા 
માટે સરળ કરી દીધ  છે, બસ ! કોઇ છે બોિ 

ગ્રહણ કરનાર ? 

لهقهْد  ْرنها وه نه  یهَسه ْكرِ  الُْقْراَٰ ْل  لِلَذِ  ِمْن  فههه
ِكر    َمَُده

18. આદની કોમે પણ જ ઠલાવયા, બસ ! પછી 
(જ ઓ) મારો અઝાબ કેવો હિો અને મારી 
ચેિવણીઓ પણ કેવી હિી ? 

بهْت  َذه هانه  فهكهْيفه  عهاد   كه اِبْ  ك  وهنُُذِر  عهذه

19. અમે િેમના પર સખિ વાવાઝોડ ું, એક 

ભયાવહ દદવસે મોકલ્્ ું, જે સિિ ચાલત ું 
રહ્ ું. 

نَها   لْنها اِ هْرسه ْ  ا ًرا ِریًْحا عهلههْْیِ ْرصه   یهْوِم  ِفْ  صه
 َمُْستهِمَر    نهْحس  

20. જે લોકોને એવી રીિે ઉખાડી ફેંકત   હત ું, 
જેમકે મળૂમાુંથી ઉખાડેલા ખજૂરના વકૃ્ષો હોય. 

هنَهُهْم   النَهاسه    تهَْنِعُ  ها ازُ  ك ْنقهِعر   نهْخل   اهْعجه َمُ
 

21. પછી (જ ઓ) મારો અઝાબ કેવો હિો અને 

મારી ચેિવણીઓ પણ કેવી હિી ? 

هانه  فهكهْيفه  اِبْ  ك  وهنُُذِر  عهذه

22. તન:શુંક અમે અમે ક રઆનને સમજવા 
માટે સરળ કરી દીધ  છે, બસ ! કોઇ છે બોિ 

ગ્રહણ કરનાર ? 

لهقهْد  ْرنها وه ْكرِ  اَٰنه الُْقرْ  یهَسه ْل  لِلَذِ  ِمْن  فههه
ن  ِكر  َده  َمُ

23. ર્મદૂની કોમે પણ ચેિવણી આપનારને 

જ ઠલાવયા હિા. 
بهْت  َذه همُْودُ  كه  ِبالنَُُذِر  ث
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24. અને િેઓ કહવેા લાગ્યા શ ું અમારા માુંથી 
જ એક વયક્તિની વાિોન ું અન સરણ કરીએ ? 

ત્યારે િો અમે ગ મરાહી અને પાગલપણામાું 
પડી જઈશ ું. 

الُْو ا ًرا فهقه هبهشه نَها    نَهتَهِبُعه      وهاِحًدا َمِنَها ا  اِذًا اِ
َٰل  َوهُسُعر    لَهِفْ  ل  ضه

25. શ ું અમારા માુંથી ફકિ િેના પર જ વહી 
ઉિારવામાું આવી ? ના પરુંત   િે િો જ ઠો અને 

બડાઈ મારનાર છે. 

ُلِْقه  ا ْكرُ  ءه ْ  عهلهْيهِ  الَذِ  بهْل  بهْيِننها ِمنٌۢ
اب   َذه  اهِشر   ُهوهكه

26. આ લોકો નજીકમાું જ જાણી લે શે કે જ ઠો 
અને બડાઈ મારનાર કોણ છે? 

يهْعلهمُْونه  اُب  َمهِن  غهًدا سه  اَْلهِشُر  الْكهَذه

27. (હ ેસાલલહ) અમે િેમની કસોટી માટે 

ઊંટણી મ કલી રહ્યા છે. બસ ! િમે સાબર કરી 
િેમના (પદરણામ)ની રાહ જ વો. 

نَها ْ  لَهُهْم  فِتْنهةً  النَهاقهةِ  واُمْرِسلُ  اِ  فهاْرتهِقُْبُ
 ؗ َِبْ  وهاْصطه

28. હાું િેઓને ચેિવણી આપી દો કે પાણી 
િેમની અને ઊંટણીની વચ્ચે વહેંચાય જશે, 

દરેક પોિાની વારી પર હાજર થશે. 

ْئُهْم  نهَبِ هَنه  وه ٌۢ  الْمهٓاءه  ا ْ    قِْسمهة  ُ   كَُلُ   بهْيٰنه
ر   ِشْرب    َمُْحتهضه

29. િેમણે પોિાના એક સાથીને બોલાવયો , 
જેણે હ મલો કયો અને િેના પગ કાપી નાખ્યા. 

ْ  فهنهادهْوا ُ اِحُبه اطَٰ  صه قهره  فهتهعه  فهعه

30. પછી (જ ઓ) મારો અઝાબ કેવો હિો અને 

મારી ચેિવણીઓ પણ કેવી હિી ? 

هانه  فهكهْيفه  اِبْ  ك  وهنُُذِر  عهذه

31. અમે િેઓના પર એક અવાજ (ભયુંકર 

ચીસ) મોકલી. બસ ! એવા થઇ ગયા જેવા કે 

કાુંટાની છુંદાયેલી વાડ હોય. 

نَها   لْنها اِ هْرسه ْ  ا ةً   عهلههْْیِ ًة َوهاِحده ْيحه  فهكهانُْوا صه
ِشْيِم   الْمُْحتهِظِر  كههه
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32. અમે તશખામણ માટે ક રઆનને સરળ કરી 
દીધ  છે, બસ ! છે કોઇ જે બોિ ગ્રહણ કરે ? 

لهقهْد  ْرنها وه نه  یهَسه ْكرِ  الُْقْراَٰ ْل  لِلَذِ  ِمْن  فههه
ِكر    َمَُده

33. લિૂની કોમે પણ ચેિવણી 
આપનારાઓને જ ઠલાવયા. 

بهْت  َذه  ِبالنَُُذِر  لُْوط    قهْوُم  كه

34. તન:શુંક અમે િેમના પર પત્થરો નો 
વરસાદ મોકલ્યો. પરુંત   અમે લિૂના 
ઘરવાળાઓને સહરીના સમયે બચાવી 
તનકાળી લીિા. 

نَها   لْنها اِ هْرسه ْ  ا اِصًبا عهلههْْیِ   لُْوط     اَٰله  اََِله   حه
 ْ ُ ْيٰنَٰ ر    نهَجه حه  ِبسه

35. આ મારા િરફથી ઉપકાર હિો, અમે 

દરેક આભારીને આવી જ રીિે બદલો 
આપીએ છીએ. 

لِكه   ِعْنِدنها    َمِْن  نَِْعمهةً  ْن  نهْجِزْی  كهذَٰ   مه
كهره   شه

36. તન:શુંક (લિેૂ) િેઓને અમારી પકડથી 
ડરાવયા હિા. પરુંત   િેમણે ચેિવણી 
આપનાર સાથે (શુંકા અને) ઝઘડો કયો. 

لهقهْد  ُهْم  وه ره هنْذه تهنها ا ْوا بهْطشه ِبالنَُُذِر  فهتهمهاره
 

37. અને િેઓ (લિૂ) પાસે િેમના 
મહમેાનોની માુંગણી કરિા રહ્યા, બસ ! અમે 

િેઓને આંિળા કરી દીિા, (અને કહી દીધ ) 
હવે મારો અઝાબ અને મારી ચેિવણીનો 
સ્વાદ ચાખો. 

لهقهْد  اوهدُْوهُ  وه ْن  ره ْيِفه    عه مهْسنها   ضه   فهطه
 ْ ُ اِبْ  فهُذْوقُْوا اهْعُيٰنه  وهنُُذِر  عهذه

38. અને પરોઢમાું જ એક જ્ગ્યા પર નક્કી 
કરેલ અઝાબ નટટ કરી દીિા. 

لهقهْد  ُهْم  وه بَهحه ةً  صه اب   بُْكره  َمُْستهِقَر    عهذه

39. બસ ! (અમે કહ્ ું) કે હવે મારા અઝાબ 

અને મારી ચેિવણીઓનો સ્વાદ ચાખો. 
اِبْ  فهُذْوقُْوا  وهنُُذِر  عهذه
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40. અને તન:શુંક અમે ક રઆનને તશખામણ 

માટે સરળ કરી દીધ ું છે, બસ ! છે કોઇ જે બોિ 

ગ્રહણ કરે. 

لهقهْد  ْرنها وه نه  یهَسه ْكرِ  الُْقْراَٰ ْل  لِلَذِ  ِمْن  فههه
ن  ِكر  َده  َمُ

41. અને દફરઔનની કોમ પાસે પણ ચેિવણી 
આપનાર આવયા હિા. 

لهقهْد  ٓاءه  وه له  جه ْونه  اَٰ  النَُُذُر   فِْرعه

42. િે લોકોએ અમારી દરેક તનશાનીઓ 

જ ઠલાવી દીિી . બસ ! અમે િેઓને ખ બ જ 

તવજયી, િાકાિવાર પકડનારની માફક પકડી 
લીિા. 

بُْوا َذه ا ِباَٰیَِٰتنها كه ُهْم   كُلَِهه ْذنَٰ زِ  اهْخذه  فهاهخه  یْز  عه
ْقتهِدر    َمُ

43. શ ું િમારા કાદફરો િેમના કરિા શે્રટઠ છે, 

અથવા િમારા માટે આકાશીય દકિાબોમાું 
નજાિ લખી દેવામાું આવી છે? 

ُكَفهاُرُكْم  ه ْْی   ا كُْم  َمِْن  خه َٰٓى ِ هْم  اُول   لهُكْم   ا
ة   ٓاءه بُِر   ِف  بهره  الَزُ

44. શ ું િે લોકો એવ ું કહ ેછે કે અમે તવજય 

પામનારૂ જૂથ છે. 

هْم  ِمْيع   نهْحُن  یهُقْولُْونه  ا  َمُنْتهِصر   جه

45. નજીકમાું જ આ જૂથ હારી જશે, અને પીઠ 

બિાવી ભાગી જશે. 

ُم  ُيْهزه مْعُ  سه یُوهلَُْونه  الْجه بُره  وه  الَدُ

46. પરુંત   િેમના વચનનો ખરેખર સમય િો 
કયામિ છે અને કયામિ ઘણી જ સખિ અને 

કડવી વસ્ત  છે. 

ةُ  بهِل  اعه ْوعُِدُهْم  الَسه ةُ  مه اعه  اهدِْهَٰ  وهالَسه
َرُ  همه ا  وه

47. તન;શુંક દ રાચારી લોકો ગ મરાહી 
પાગલપણામાું પડેલા છે. 

َٰل  َوهُسُعر    ِفْ  الْمُْجِرِمْيه  اَِنه  ل  ضه
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48. જે દદવસે િેઓ પોિાના મોઢા ભેર 

આગમાું ઘસડીને લઇ જવામાું આવશે, (અને 

િેમને કહવેામાું આવશે) હવે જહન્નમની 
આગનો મજા ચાખો. 

ُبْونه  یهْومه    ُوُجْوِهِهْم    عهلَٰ  النَهارِ  ِف  یُْسحه
َسه  ذُْوقُْوا قهره    مه  سه

49. તન:શુંક અમે દરેક વસ્ત ને એક અંદાજા 

પર પેદા કરી છે. 

نَها ء   كَُله  اِ ْ لهْقنَٰهُ  َشه ر   خه  ِبقهده

50. અને અમારો આદેશ ફકિ એક વખિ જ 

હોય છે, જેમકે પલકવારમાું. 
ا   مه هْمُرنها   وه ة   اََِله  ا هلهمْح    وهاِحده ِر  ك  ِبالْبهصه

51. અને અમે િમારા જેવા ઘણાને નટટ કરી 
દીિા, બસ! છે કોઇ તશખામણ ગ્રહણ કરનાર ? 

لهقهْد  هْهلهْكنها   وه كُْم  ا هْشيهاعه ْل  ا ِكر   ِمْن  فههه َمَُده
 

52. જે કુંઇ પણ િેઓએ (કમો) કયાગ છે િે બધ  
જ કમગનોંિમાું લખેલ છે. 

ء   وهكَُلُ  ْ لُْوهُ  َشه بُِر  ِف  فهعه  الَزُ

53. (આવી જ રીિે) દરેક નાની મોટી વાિ 

પર લખેલ છે. 

ِبْْی   وهكَُلُ  ِغْْی  َوهكه ر   صه  َمُْستهطه

54. તન:શુંક અમારો ડર રાખનાર જન્નિો અને 

નહરેોમાું છે. 

ر    ِفْ   الْمَُتهِقْيه  اَِنه  نََٰت  َوهنههه  جه

55. સાચ ું પ્રતિટઠાન ું સ્થાન, િાકાિવર 

બાદશાહ પાસે. 

دِ  ِفْ  ْقعه ِلْيك   ِعْنده  ِصْدق   مه ن  مه ْقتهِدر   َمُ
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અર્્-રહમાન  الرحمن 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અત્યુંિ દયાળુ છે.   ُن ْحمَٰ هلَره  ا

2. (જેણે) આ ક રઆન શીખવાડ્ ું.  نه   عهلَهمه  الُْقْراَٰ

3. િેણે જ માનવીન ું સર્જન ક્ ગ.  لهقه انه   خه  اَْلِنْسه

4. (પછી) િેને બોલિા શીખવાડ્ ું.  ُالْبهيهانه  عهلَهمهه 

5. સ યગ અને ચુંદ્ર (નક્કી કરેલ) દહસાબ પ્રમાણે 
ચાલી રહ્યા છે. 

مُْس  هلَشه الْقهمهرُ  ا  ِبُحْسبهان    وه

6. વેલો અને વકૃ્ષો બને્ન તસજદો કરી રહ્યા છે.  رُ  وهالنَهْجُم جه ِن  وهالَشه  یهْسُجدَٰ

7. િેણે (અલ્લાહ) જ આકાશને ઊંચ  ક્ ગ અને 

િેણે જ ત્રાજવા સ્થાતપિ કયાગ. 
مهٓاءه  ا وهالَسه هه فهعه عه  ره وهضه انه   وه  الِْمْيزه

8. જેથી િમે િોલવામાું અતિરેક ન કરો.  هََله ْوا ا اِن   ِف  تهْطغه  الِْمْيزه

9. ન્યાય સાથે વજનને બરાબર રાખો અને 

િોલવામાું કમી ન કરો. 
هقِْيمُوا ا   ُتْخِسُروا وهَله  ِبالِْقْسِط  الْوهْزنه  وه
انه   الِْمْيزه

10. અને િેણે જ સર્જનીઓ માટે િરિીને 

પાથરી દીિી. 
ا وهاَْلهْرضه  هه عه هنهاِم   وهضه  لِْل

11. જેમાું (દરેક પ્રકારના) ફળફળાદી છે અને 

ગ ચ્છાવાળા ખજૂરના વકૃ્ષો છે. 

ا ة      فِْيهه ِكهه ْكمهاِم   ذهاُت  وهالنَهْخُل   فها  اَْله
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12. અને દાણાુંદાર અનાજ છે. અને ખ શ્બ દાર 

ફુલ છે. 

َبُ  ْصِف  ذُو وهالْحه اُن   الْعه یْحه الَره  وه

13. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

14. િેણે માનવીને એવી અવાજવાળી માટી 
વડે પેદા કયો જે ઠીકરા જેવી હિી. 

لهقه  انه  خه ال   ِمْن  اَْلِنْسه لْصه اِر   صه هالْفهَخه  ك

15. અને ત્જન્નાિોને આગની જ્વાળાઓથી 
પેદા કયાગ. 

لهقه  ٓاَنه  وهخه اِرج   ِمْن  الْجه  نَهار    َمِْن  َمه

16. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

17. િે બને્ન પશ્ર્ચચમો અને પવૂોનો રબ છે  َبُ   الْمهْشِرقهْيِ  َبُ ره  الْمهْغِربهْيِ   وهره

18. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

19. િેણે બે સમ દ્રો વહિેા કરી દીિા જે 

એકબીજાથી ભળી જાય છે. 

جه  یِْن  مهره ِ   الْبهْحره  یهلْتهِقيَٰ

20. (િો પણ) િે બને્ન વચ્ચે એક પડદો છે, 

િેનાથી વિી નથી શકિા. 
ِ   ََله  بهْرزهخ   بهیْنهُهمها  یهْبِغيَٰ

21. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ
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22. િે બને્ન દદરયાઓમાુંથી મોિી અને 

પરવાળુું નીકળે છે. 

اُن    اللَُْؤلُؤُ  ِمْنُهمها یهْخُرُج  الْمهْرجه  وه

23. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

24. અને સમ દ્રોમાું પવગિ માફક જે વહાણો 
ઉભા છે, િે બધ ું જ માલલકી હઠેળ છે. 

لههُ  وهارِ  وه ـ َُٰت  الْجه   الْبهْحرِ  ِف  الْمُْنشه
ِم   هاَْلهعْله  ك

25. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰنن  ره  ُتكهَذِ

26. િરિી પર જે કુંઇ છે, િે નાશ પામશે.  ُْن  كَُل ا مه  فهان  ۬   عهلهْيهه

27. ફકિ િારા પાલનહારની હસ્િી જ, જે 

મહાન અને ઇઝઝિવાળી છે બાકી રહી જશે. 

یهْبقَٰ  بَِكه  وهْجهُ  وه َِٰل  ذُو ره ل   الْجه
اِم   ْكره  وهاَْلِ

28. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

29. દરેક આકાશો અને િરિીવાળાઓ િેની 
પાસે જ માુંગે છે. દરેક દદવસે િેની એક શાન 

છે. 

ْن  یهْسـ هلُه   وَِٰت  ِف  مه مَٰ  یهْوم   كَُله   وهاَْلهْرِض    الَسه
اْن    ُهوهِفْ   شه

30. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ
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31. (ત્જન્નો અને માનવીઓના જૂથો) નજીક 

માુંજ અમે પરવાળીને (િમારી િરફ ધ્યાન) 

િરી દઇશ ું. 

نهْفُرغُ  هیَُهه  لهُكْم  سه ِ   ا  الثَهقهلَٰ

32. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

33. હ ેત્જન્નાિો અને માનવીઓના જૂથો ! જો 
િમારામાું આકાશો અને િરિીના 
દકનારાઓથી બહાર નીકળી જવાની િાકાિ 

હોય િો નીકળી જાવ, તવજય અને િાકાિ 

વગર િમે નથી નીકળી શકિા. 

ره  ْعُتْم  اِِن  وهاَْلِنِْس  الِْجَنِ  یَٰمهْعشه هْن   اْستهطه  ا
ارِ  ِمْن  تهْنُفُذْوا وَِٰت  اهقْطه مَٰ  وهاَْلهْرِض  الَسه
ن    اََِله  تهْنُفُذْونه  َله   فهانُْفُذْوا     ِبُسلْطَٰ

34. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

35. િમારા પર આગની જ્વાળાઓ અને 

ધ ુંમાડો છોડવામાું આવશે, પછી િમે િેનો 
સામનો નહી કરી શકો. 

ُل  ۬   َمِْن  ُشوهاظ   عهلهْيُكمها یُْرسه اس    نَهار     وهنُحه
ِن   فهله   تهنْتهِصرَٰ

36. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

37. બસ ! જ્યારે કે આકાશ ફાટીને લાલ થઇ 

જશે, જેવી રીિે કે લાલ ચામડ ું. 
َقهِت  فهاِذها مهٓاءُ  انْشه   وهْردهةً  فهكهانهْت  الَسه

ههاِن   هالَدِ  ك
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38. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

39. િે દદવસે કોઇ માનવી અથવા ત્જન્નોથી 
િેના ગ નાહો તવશે સવાલ કરવામાું નહી 
આવે. (કે શ ું િેણે આ ગ નાહ કયો છે કે નદહ?) 

ذ   ى ِ ْن  یُْسـ هُل  ََله  فهيهْومه نْس  َوهَله  ذهنٌِْۢبه    عه   اِ
ٓاَن     جه

40. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

41. પાપી ફકિ મોંઢાથી જ ઓળખાઇ જશે 

અને િેમના કપાળના વાળ અને પગ પકડી 
લેવામાું આવશે. 

ُف  ُهْم  الْمُْجِرُمْونه  یُْعره ذُ  ِبِسْيمَٰ  فهُيْؤخه
اِم   ِبالنَهوهاِصْ   وهاَْلهقْده

42. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

43. (અને િેમને કહવેામાું આવશે) કે આ છે િે 

જહન્નમ, જેને પાપીઓ જ ઠલાવિા હિા. 
ِذه   نَهُم  هَٰ هه ُب  الَهِتْ  جه ا یُكهَذِ   ِبهه

 الْمُْجِرُمْونه  

44. િેઓ (જહન્નમ) અને ઉકળિા પાણી 
વચ્ચે ચક્કર મારિા રહશેે. 

ا یهُطْوفُْونه  بهْيه  بهیْنههه ِمْيم   وه ن    حه  اَٰ

45. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰنن  ره  ُتكهَذِ
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46. અને િે વયક્તિ માટે જે પોિાના 
પાલનહાર સામે ઉભા રહવેાથી ડયો. (િેના 
માટે) બે બે બગીચાઓ હશે. 

لِمهْن  افه  وه بَِه   مهقهامه  خه ِ   ره نَهتَٰ  جه

47. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

48. (િે બને્ન બગીચા) ભરપરૂ શાખો અને 

ડાળીઓવાળી હશે. 

تها   ا هفْنهان    ذهوه  ا

49. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

50. િે બને્ન (બગીચા) માું બે વહિેા ઝરણાું 
હશે. 

ِن  فِْيِهمها  تهْجِریَِٰن   عهیْنَٰ

51. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

52. બને્ન બગીચામાું દરેક ફળો બે-બે પ્રકારના 
હશે. 

ة   كَُلِ  ِمْن  مهافِْيهِ  ِكهه ِن   فها  زهْوجَٰ

53. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ
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54. જન્ન્નિીઓ એવા પાથરણા પર િદકયો 
લગાવી બેઠા હશે, જેમના અસ્િર ઘટ્ટ 
રેશમના હશે અને િે બને્ન બગીચાના ફળો 
ખ બ જ નજીક હશે. 

ْيه  ا فُُرش    عهلَٰ  ُمَتهِكـ ِ ٓاى ُِنهه ق     ِمْن  بهطه   اِْستهَْبه
نها نَهتهْيِ  وهجه  دهان    الْجه

55. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

56. ત્યાું (શરમાળ) નીચી નજર રાખનારી 
હ રો છે, જેમને આ પહલેા કોઇ ત્જન્ન અથવા 
માનવીએ હાથ પણ નહી લગાડયો હોય. 

ُت  فِْيِهَنه  ْرِف    قَِٰصرَٰ   یهْطِمثُْهَنه  لهْم   الَطه
نْس   ٓاَن    وهَله  قهْبلهُهْم  اِ  جه

57. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

58. િે હ રો હીરા અને મોિીઓ જેવી હશે.  هنَهُهَنه ها اُن   الْيهاقُْوُت  ك الْمهْرجه  وه

59. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

60. ઉપકારનો બદલો ઉપકાર તસવાય શ ું હોય 

શકે છે ? 

ٓاءُ  ههْل  زه اِن  جه اُن   اََِله  اَْلِْحسه  اَْلِْحسه

61. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

62. અને િે બને્ન બગીચા તસવાય બીજી બે 
બગીચાઓ પણ હશે. 

ِمْن  ِ   دُْونِِهمها  وه نَهتَٰ  جه
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63. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

64. જે બને્ન ગીચ લીલાછમ હશે.   ِ  ُمْدههٓا َمهتَٰ

65. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

66. િેમાું બે (જોશથી) ઉભરિા ઝરણા હશે. ِن  فِْيِهمها ِ   عهیْنَٰ اخهتَٰ  نهَضه

67. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

68. િેમાું ફળો, ખજૂર અને દાડમ હશે. ة  َوهنهْخل   فِْيِهمها ِكهه  وهُرَمهان    فها

69. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ُتكه  ره  َذِ

70. િેમાું ઉત્તમ ચાદરત્રવાળી અને સ ુંદર 

સ્ત્રીઓ છે. 

ت   فِْيِهَنه  ْْیَٰ ان    خه  ِحسه

71. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

72. (ગોરા રુંગની) હ રો જન્નિી િુંબ ઓમાું 
રહવેાવાળી હશે. 

ت   ُحوْر    الِْخيهاِم   ِف  َمهْقُصوْرَٰ
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73. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

74. િેણીઓને આ પહલેા કોઇ માનવી 
અથવા ત્જને હાથ નદહ લગાવયો હોય. 

نْس   ْطِمثُْهَنه یه  لهْم  ٓاَن    وهَله  قهْبلهُهْم  اِ  جه

75. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن   ره  ُتكهَذِ

76. લીલા ગાલીચા અને ઉત્તમ પાથરણા પર 

િદકયા લગાવી બેઠા હશે. 

ْيه  ف   عهلَٰ  ُمَتهِكـ ِ فْره ْبقهِرَی   ره  ُخْضر  َوهعه
ان     ِحسه

77. બસ ! (હ ેમાનવીઓ અને ત્જન્નાિો) િમે 

પોિાના પાલનહારની કઇ કઇ નેઅમિોને 

જ ઠલાવશો. 

ءِ  فهِباهَیِ  بَُِكمها اَٰاَله بَِٰن  ره  ُتكهَذِ

78. િારા પાલનહારન ું નામ ખ બ જ 

બરકિવાળુું છે, જે ઇઝઝિદાર અને 

પ્રભાવશાળી છે. 

كه  ه بَِكه  اْسُم  تهَبَٰ َِٰل  ِذی ره ل   الْجه
اِمن  ْكره  وهاَْلِ
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે કયામિ આવી પહોંચશે. ِت  اِذها ُة   وهقهعه  الْوهاقِعه

2. િેને કોઈ જ ઠલાવી નદહ શકે,  ا لهیْسه ِتهه هاِذبهة    لِوهقْعه  ك

3. િે (કયામિ) નીચા કરવાવાળી અને ઊંચા 
કરવાવાળી હશે. 

ة   افِضه ة    خه  َرهافِعه

4. જ્યારે કે જમીનને િરિીકુંપ સાથે હલાવી 
દેવામાું આવશે. 

ِت  اِذها ا   اَْلهْرُض  ُرَجه َجً  ره

5. અને પવગિો અત્યુંિ ચરેૂ ચરૂા કરી દેવામાું 
આવશે 

ِت  بَُسه ا   الِْجبهاُل  وه  بهَسً

6. પછી િે તવખેરાયેલી માટી જેવા થઇ જશે.  ْبهثًَا   ههبهٓاءً  فهكهانهْت نٌۢ  َمُ

7. િે સમયે િમે ત્રણ જૂથોમાું બની જશો.  هْزوهاًجا وهُكنُْتْم َٰثهًة   ا هل  ث

8. (એક) જમણા હાથવાળા હશે, કેવા સારા 
હશે. જમણા હાથવાળા. 

ُب  ۬   فهاهْصحَٰ ا    الْمهْيمهنهِة   ُب  مه هْصحَٰ  الْمهْيمهنهِة   ا

9. અને (બીજા) ડાબા હાથવાળા હશે, ડાબા 
હાથવાળાઓને શ ું કહીએ? 

ُب  اهْصحَٰ ۬   وه ا    الْمهْشـ همهِة   ُب  مه هْصحَٰ   ا
 الْمهْشـ همهِة  

10. અને (ત્રીજા) આગળ વિનારા, િે િો 
આગળ વિનારા જ છે. 

ِبُقْونه  ِبُقْونه ۬   وهالَسَٰ  الَسَٰ
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11. આ જ િે લોકો છે, જેઓ અલ્લાહના ખાસ 

બુંદાઓ હશે. 

َٰٓى ِكه  بُْونه   اُول  الْمُقهَره

12. નેઅમિોવાળા બગીચામાું છે.  ْنََِٰت  ِف  النَهِعْيِم  جه

13. પહલેાના લોકો માુંથી િેમન ું મોટ ું જૂથ 

હશે. 

لِْيه   َمِنه  ثُلَهة    اَْلهَوه

14. અને પાછળના લોકો માુંથી ઓછા હશે.   اَْلَِٰخِریْنه   َمِنه  وهقهِلْيل 

15. આ લોકો સોનાના િારથી બનેલા 
આસનો પર, 

 َمهْوُضْونهة    ُسُرر   عهلَٰ 

16. એક-બીજા સામે િદકયા લગાવી બેઠા 
હશે. 

ْيه  َتهِكـ ِ ا  َمُ ِبِلْيه  عهلهْيهه  ُمتهقَٰ

17. હુંમેશા જવાન રહનેાર સેવકો િેમની 
આજ બાજ  હશે. 

ْ  یهُطْوُف  ان  وِ  عهلههْْیِ لَهُدْونه   لْده  َمُخه

18. એવી શરાબના પ્યાલા, જાગ અને જામ 

લઇ, 

  ۬ هبهاِریْقه   ْكوهاب  َوها هاْس    ِباه ك ِعْي    َمِْن  وه  َمه

19. જેનાથી ન િો માથામાું દ ખાવો થશે, ન 

િો બ શ્ર્ધ્િ તનષ્ટક્રય થશે. 

ُعْونه  ََله  َده ا یُصه ْنهه  یَُْنِفُْونه   وهَله  عه

20. અને એવા ફળો લઇને, જે િેઓને 

મનગમિા હશે, 

ة   ِكهه فها ْونه   َمِمَها وه ُ َْیه  یهتهخه

21. અને પુંખીઓના ગોશ્િ, જે િેઓને પસુંદ 

હશે, 

لهْحِم  ْْی   وه  یهْشتهُهْونه   َمِمَها طه

22. અને મોટી મોટી આંખોવાળી અપ્સરાઓ 

હશે. 

 ِعْي    وهُحوْر  
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23. જે છૂપાયેલા મોિીઓ જેવી હશે.  هْمثهاِل ها  الْمهكُْنْوِن   اللَُْؤلُؤِ  ك

24. આ િે કમોનો બદલો હશે, જે િેઓ કરિા 
હિા. 

ٓاًءٌۢ  زه هانُْوا ِبمها جه  یهْعمهلُْونه  ك

25. ન ત્યાું બકવાસ સાુંભળશે અને ન િો કોઈ 

ગ નાહની વાિ. 

ا یهْسمهُعْونه  َله   تهاْثِْيمًا   وهَله  لهْغًوا فِْيهه

26. િેઓ બસ (એકબીજાને) સલામ જ 

સલામ કહિેા હશે. 

َٰمًا قِْيًل  اََِله  ل َٰمًا  سه ل  سه

27. અને જમણા હાથવાળા કેટલા 
(ખ શનસીબ) છે. જમણા હાથવાળાઓ. 

ُب  اهْصحَٰ ۬   وه ا    الْيهِمْيِ   ُب  مه هْصحَٰ  الْيهِمْيِ   ا

28. િેઓ મજા કરશે, કાુંટા વગરની વેલોમાું.  َْمهْخُضْود    ِسْدر   ِف 

29. અને એક પર એક બનાવેલા ખ ૂુંટા.   لْح ْنُضْود    وهطه  َمه

30. દૂર સ િી ફેલાયેલા પડછાયા,   ِظَل  َمهمُْدْود    وه

31. અને વહિેા પાણીમાું,   ٓاء مه  َمهْسكُْوب    وه

32. અને ઘણા જ ફળોમાું હશે.   ة ِكهه فها ة    وه ِثْْیه  كه

33. જે ન િો ખત્મ થશે, ન િો રોકી લેવામાું 
આવશે. 

ة  َوهَله  ََله  ْقُطْوعه ة    مه مُْنْوعه  مه

34. અને ઊંચા ઊંચા પાથરણા પર બેઠા હશે   ة    وهفُُرش  َمهْرفُْوعه

35. અમે િેમની (ની પત્નીઓને) ખાસ 

િરીકાથી નવેસરથી પેદા કરીશ ું. 
نَها   ُهَنه  اِ اْنَٰ هنْشه ٓاًء   ا نْشه  اِ
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36. અને અમે િેણીઓને ક મારીકાઓ 

બનાવીશ ું. 
ُهَنه  لْنَٰ عه هبْكهاًرا   فهجه  ا

37. જે પોિાના પતિને મ હલબિ કરવાવાળી 
અને સરખી ઉંમરની હશે. 

ابًا   ُعُربًا هتْره  ا

38. આ બધ  જ જમણા હાથવાળાઓ માટે 

હશે. 

ِب  هْصحَٰ  الْيهِمْيِ ۬ن  ََلِ

39. ઘણા લોકો આગળ રહવેાવાળા લોકો 
માુંથી હશે. 

لِْيه   َمِنه  ثُلَهة    اَْلهَوه

40. અને ઘણ ું જ મોટ ું જૂથ પાછળ 

રહવેાવાળાઓન ું છે. 

ثُلَهة    اَْلَِٰخِریْنه   َمِنه  وه

41. અને ડાબા હાથવાળા જે હશે િો િેમની 
(નટટિા)ન ું શ ું કહવે  ું? 

ُب  اهْصحَٰ ۬   وه مهاِل   ا    الَشِ ُب  مه هْصحَٰ مهاِل   ا  الَشِ

42. િેઓ લ  અને ગરમ પાણી માું (હશે).  ْمُ  ِف ِمْيم   سه  ْوم  َوهحه

43. અને કાળા ધ માડાના પડછાયામાું હશે.   ِظَل  یَهْحمُْوم    َمِْن  وه

44. જે ન િો ઠુંડો હશે અને ન િો 
આરામદાયક. 

 كهِریْم   بهاِرد  َوهَله  ََله 

45. તન:શુંક આ લોકો આ (પદરણામ) પહલેા 
ખબૂ જ ઠાઠમાઠમાું હિા. 

نَهُهْم  هانُْوا اِ لِكه  قهْبله  ك فِْيه ۬   ذَٰ  ُمَْته

46. અને મોટા મોટા ગ નાહ પર અડગ રહિેા 
હિા. 

هانُْوا ك ْونه  وه ِظْيِم   الِْحْنِث  عهله  یُِصَرُ  الْعه
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47. અને કહિેા હિા, શ ું અમે મતૃ્્  પામીશ ું, 
માટી અને હાડકા થઇ જઇશ ું િો અમને 

બીજીવાર જીતવિ કરવામાું આવશે? 

هانُْوا ك ۬   وه ا  یهُقْولُْونه   هى ِذه ابًا   وهُكنَها نهاِمتْ  ا ُتره
اًما نَها َوهِعظه اِ  لهمهْبُعْوثُْونه   ءه

48. અને શ ું અમારા આગળના બાપ-દાદાઓ 

પણ ? 

بهٓاُؤنها اَٰ هوه لُْونه  ا  اَْلهَوه

49. િમે િેમને કહી દો કે તન:શુંક આગળ અને 

પાછળના સૌને, 

لِْيه  اَِنه  قُْل   وهاَْلَِٰخِریْنه   اَْلهَوه

50. સૌને એક નક્કી કરેલ દદવસે ભેગા 
કરવામાું આવશે,જેનો સમય નક્કી છે. 

  ۬  َمهْعلُْوم    یهْوم   ِمْيقهاِت  اِلَٰ   لهمهْجمُْوُعْونه  

51. પછી િમે હ ેજૂઠલાવનારાઓ ! િમે 

ગ મરાહ છો. 
نَهُكْم  ثَُمه  ا اِ هیَُهه ٓالَُْونه  ا بُْونه   الَضه  الْمُكهَذِ

52. િમારે એક એવ ું વ્ર ક્ષ ખાવ ું પડશે, જેન ું 
નામ ઝક્કૂમ છે. 

َٰكِلُْونه  ر   ِمْن  َله جه قَُْوم    َمِْن  شه  زه

53. અને િેનાથી જ િમે પેટ ભરશો.  ا فهمهالِـ ُْونه  الُْبُطْونه   ِمْنهه

54. પછી િેના પર ગરમ ઉકળત ું પાણી 
પીશો. 

ِربُْونه  ِمْيِم   ِمنه  عهلهْيهِ  فهشَٰ  الْحه

55. જેને િમે િરસ્યા ઊંટ જેવ ું પીશો, જે 

બીમાર હશે. 

ِربُْونه   الِْهْيِم   ُشْربه  فهشَٰ

56. બદલાના દદવસે િેઓની આ મહમેાની 
હશે. 

ا یِْن   یهْومه  نُُزلُُهْم  هَٰذه  الَدِ

57. અમે જ િમારા સૌન ું સર્જન ક્ ું છે. પછી 
િમે કેમ માનિા નથી. 

ُكْم  نهْحُن  لهْقنَٰ قُْونه  فهلهْو َله  خه َدِ  ُتصه
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58. હા , એવ ું િો જણાવો કે જે તવયગ િમે 

ટપકાવો છો, 
ءهیُْتْم  هفهره ا ا  ُتمُْنْونه   َمه

59. િો િે બાળકને િમે પેદા કરો છો અથવા 
િો િેને પેદા કરવાવાળા અમે જ છે ? 

هنُْتْم  ا هْم  تهْخلُُقْونهه    ءه ِلُقْونه  نهْحُن  ا  الْخَٰ

60. અમે જ િમારા પર મતૃ્્ ને નક્કી કરી 
દીધ  છે. અને અમે િેનાથી હારેલા નથી. 

ْرنها نهْحُن  ا الْمهْوته  بهیْنهُكُم  قهَده مه  نهْحُن  وه
 ِبمهْسُبْوقِْيه  

61. કે િમારી જગ્યા પર િમારા જેવા 
કેટલાયને પેદા કરી દઇએ અને િેમને ફરીથી 
આ જગિમાું એવી ક્સ્થતિમાું પેદા કરી દઇએ, 

જેને િમને જાણિા પણ નથી. 

لَٰ   هْن  عه له  ا هْمثهالهُكْم  نَُبهَدِ ا  ِفْ   وهنُْنِشئهكُْم   ا  مه
 تهْعلهمُْونه  َله 

62. િમને તનશ્ર્ચચિપણે પહલેા સર્જન તવશે 

ખબર જ છે, પછી કેમ બોિ ગ્રહણ નથી કરિા 
? 

لهقهْد  هةه  عهلِمُْتُم  وه   فهلهْو َله  اَْلُْولَٰ  النَهْشا
َكهُرْونه   تهذه

63. હા િો એ પણ જણાવો કે િમે જે કુંઇ પણ 

વાવો છો, 
ءهیُْتْم  هفهره ا ا  تهْحُرثُْونه   َمه

64. િેની વાવણી િમે જ કરો છો અથવા િો 
અમે જ વાવેિર છે. 

هنُْتْم  ا ُعْونهه    ءه هْم  تهْزره ِرُعْونه   نهْحُن  ا  الَزَٰ

65. જો અમે ઇચ્છીએ િો િેને ચ રે ચ રા કરી 
દઇએ અને િમે આચચયગથી વાિો ઘડવામાું 
જ રહી જાઓ. 

ٓاءُ  لهوْ  هُ   نهشه لْنَٰ عه اًما لهجه لُْتْم  ُحطه   فهظه
َكهُهْونه   تهفه

66. કે અમારા પર ભાર થઇ ગયો છે. نَها ُمْونه   اِ  لهمُْغره

67. પરુંત   અમાર ું નસીબ જ ફટી ગ્ ું.  ْحُرْوُمْونه  نهْحُن  بهْل  مه
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68. હા એ િો જણાવો કે જે પાણી િમે પીવો 
છો, 

ءهیُْتُم  هفهره بُْونه   الَهِذْی  الْمهٓاءه  ا  تهْشره

69. િેને વાદળો માુંથી િમે જ ઉિારો છો 
અથવા િો અમે ઉિારીએ છીએ ? 

هنُْتْم  ا لُْتمُْوهُ  ءه هنْزه هْم  الْمُْزِن  ِمنه  ا   نهْحُن  ا
 الْمَُْنِلُْونه 

70. જો અમારી ઇચ્છા હોય િો અમે િેને કડવ ું 
બનાવી દઇએ. પછી િમે અમારો આભાર કેમ 

નથી માનિા ? 

ٓاءُ  لهوْ  لْنَٰهُ  نهشه عه اًجا جه تهْشكُُرْونه  فهلهْو َله  اُجه
 

71. હાું એ પણ જણાવો કે જે આગ િમે 

સળગાવો છો, 
ءهیُْتُم  هفهره  ُتوُْرْونه   الَهِتْ  النَهاره  ا

72. િેના વ ક્ષને િમે પેદા ક્ ગ છે અથવા અમે 

િેને પેદા કરવાવાળા છે ? 

هنُْتْم  ا اْتُْم  ءه هنْشه ا   ا تههه ره جه هْم  شه  نهْحُن  ا
 الْمُْنِشـ ُْونه 

73. અમે િેને તશખામણ માટે અને મ સાફરોના 
ફાયદા માટે બનાવ્ ું છે. 

ا نهْحُن  هه لْنَٰ عه تهاعًا جه مه ةً َوه یْنه   تهْذِكره  لَِلْمُْقوِ

74. બસ ! પોિાના ઘણા જ મહાનિાવાળા 
પાલનહારની િસ્બીહ કરિા રહો. 

ْح  بَِ بَِكه  ِباْسِم  فهسه ِظْيِمن  ره  الْعه

75. બસ ! હ ું કસમ ખાઉં છુંમ એ જગ્યાની 
જ્યાું િારાઓના પડે છે. 

قِِع  اُقِْسُم  فهله    النَُُجْوِم   ِبمهوَٰ

76. અને જો િમને સમજિા હોય, િો આ 

ઘણી જ મોટી કસમ છે. 

نَهه   اِ م   وه ِظْيم    تهْعلهمُْونه  لَهوْ  لهقهسه  عه

77. તન:શુંક આ ક રઆન ખ બ જ ઇજજિવાળુું 
છે. 

نَهه   ن   اِ  كهِریْم    لهُقْراَٰ
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78. જે એક સ રલક્ષિ દકિાબમાું છે.  َْمهكُْنْون    ِكتَٰب   ِف 

79. િેને ફકિ પતવત્ર લોકો જ સ્પશગ કરી શકે 

છે. 

ه    ََله  ُرْونه   اََِله  یهمهَسُ َهه  الْمُطه

80. આ સષૃ્ટટના પાલનહાર િરફથી 
ઉિારવામાું આવ્ ું છે. 

َبِ  َمِْن  تهَْنِیْل   لهِمْيه  َره  الْعَٰ

81. શ ું િમે આ વાિને સામાન્ય જાણો છો ? ا ذه هفهِبهَٰ ِدیِْث  ا هنُْتْم  الْحه  َمُْدِهُنْونه   ا

82. અને િેની બાબિે િમે નક્કી ક્ ું છે કે 

અમે ફકિ જ ઠલાવિા રહીશ ું. 
لُْونه  هنَهُكْم  ِرْزقهُكْم  وهتهْجعه بُْونه  ا  ُتكهَذِ

83. એવ ું કેમ થ્ ું કે જ્યારે જીવ ગળા સ િી 
પહોંચી જશે. 

ِت  اِذها فهلهْو َله    الُْحلُْقْومه   بهلهغه

84. અને િમે િે સમયે આંખો વડે જોિા રહી 
જશો. 

هنُْتْم  ا ذ   وه  تهْنُظُرْونه   ِحْينهى ِ

85. અમે િે વયક્તિ સાથે િમારા કરિા વિારે 

નજીક હોઇએ છીએ, પરુંત   િમે જોઇ નથી 
શકિા. 

نهْحُن  ُب  وه هقْره َِٰكْن   ِمْنُكْم  اِلهْيهِ  ا ل   ََله  وه
 ُتْبِصُرْونه 

86. જો િમારો દહસાબ થવાનો જ નથી, િો 
આવ ું કેમ ન થ્ ું? 

ْْیه  ُكنُْتْم  اِْن  فهلهْو َله   ِدیِْنْيه   غه  مه

87. અને જો િમે (પોિાની વાિમાું) સાચા 
હોવ િો આ જીવને પાછે લાવી બિાઓ. 

ا   ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  تهْرِجُعْونههه  صَٰ

88. હા, (મતૃ્્  પામનાર) અલ્લાહના તનકટ 

બુંદાઓ માુંથી હોય. 

ا   هانه  اِْن  فهاهَمه ِبْيه   ِمنه  ك  الْمُقهَره
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89. િેને િો આરામ , ખોરાક અને 

આરામદાયક બગીચા હશે. 

ْوح   نَهُت َوه  فهره ۬  َوهجه ان    یْحه  نهِعْيم   ره

90. અને જો િે વયક્તિ જમણા (હાથ) 

વાળાઓ માુંથી હશે. 

ا   هَمه ا هانه  اِْن  وه ِب  ِمْن  ك  الْيهِمْيِ   اهْصحَٰ

91. િો (િેને કહવેામાું આવશે કે) િમારા માટે 

સલામિી જ સલામિી છે, કે િમે જમણા 
હાથવાળાઓ માુંથી છો. 

َٰم   ل ِب  ِمْن  لَهكه  فهسه  الْيهِمْيِ   اهْصحَٰ

92. પરુંત   જો કોઇ જ ઠલાવનારા ગ મરાહ 

લોકો માુંથી હશે, 

ا   هَمه ا هانه  اِْن  وه ِبْيه  ِمنه  ك ٓالَِْيه   الْمُكهَذِ  الَضه

93. િો િેના માટે ઉકળિા ગરમ પાણીની 
મહમેાની હશે. 

ِمْيم    َمِْن  فهَُنُل    حه

94. અને િેને જહન્નમમાું નાખી દેવામાું 
આવશે. 

تهْصِليهةُ  ِحْيم   وه  جه

95. આ ખબર ખરેખર સાચી અને સત્ય છે.  ا اَِنه ذه َقُ  هَٰ  الْيهِقْيِ   لهُهوهحه

96. બસ(હ ેપયગુંબર) ! િમે પોિાના 
પાલનહારનાું નામની િસ્બીહ કરિા રહો, જે 

ખબૂ જ મહાનિા વાળો છે. 

ْح  بَِ بَِكه  ِباْسِم  فهسه ِظْيِمن  ره  الْعه
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અલ-હદીદ الحديد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. આકાશો અને િરિીમાું જે કુંઇ સર્જન છે, િે 

બિા અલ્લાહના નામની િસ્બીહ કરી રહ્યા છે 

અને િે પ્રભ ત્વશાળી, દહકમિવાળો છે. 

بَهحه  ِ  سه ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ   وهاَْلهْرِض    الَسه
ِزیْزُ  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

2. આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય િેન ું જ છે. 

િે જ જીવન આપે છે અને િે જ મતૃ્્  પણ, 

અને િે દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

وَِٰت  ُملُْك  لهه   مَٰ یُِمْيُت    یُْح    وهاَْلهْرِض    الَسه  وه
ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ  ْ  قهِدیْر   َشه

3. િે જ પ્રથમ છે અને િે જ છેલ્લે છે, િે જ 

ઝાદહર છે અને િે જ છૂપો અને િે દરેક 

વસ્ત ને ખ બ જ સારી રીિે જાણે છે. 

ُل  اِهرُ  وهاَْلَِٰخرُ  ُهوهاَْلهَوه الْبهاِطُن    وهالَظه   وه
ِبكَُلِ  ء   وهُهوه ْ  عهِلْيم   َشه

4. િે જ છે, જેણે આકાશો અને િરિીન ું સર્જન 

છ દદવસમાું ક્ ગ, પછી અશગ પર લબરાજમાન 

થઇ ગયો, જે વસ્ત  જમીનમાું દાખલ થાય છે, 

િેને પણ જાણે છે અને જે નીકળે છે િેને પણ, 

(એવી જ રીિે) જે વસ્ત  આકાશ માુંથી ઉિરે 

છે, િેને પણ જાણ ેછે અને જે કઈ પણ િેની 
િરફ ચઢત ું હોય િેને પણ, અને જ્યાું પણ 

િમે હોય િે િમારી સાથે છે અને જે કુંઇ પણ 

િમે કરી રહ્યા છો (િેને) અલ્લાહ જોઇ રહ્યો છે. 

لهقه  ُهوهالَهِذْی  وَِٰت  خه مَٰ   ِسَتهةِ  ِفْ  وهاَْلهْرضه  الَسه
هیَهام   ْرِش    عهله  اْستهوَٰی ثَُمه  ا ا یهْعلهُم   الْعه  مه
ا اَْلهْرِض  ِف  یهِلُج  مه ا یهْخُرُج  وه ا ِمْنهه مه  وه
مهٓاءِ  ِمنه  یهَْنُِل  ا الَسه مه ا    یهْعُرُج  وه   فِْيهه

كُْم  عه هیْنه  وهُهوهمه ا ا ُ   ُكنُْتْم    مه   ِبمها وهاّلَلَٰ
 بهِصْْی   مهلُْونه تهعْ 
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5. આકાશો અને િરિીન ું સામ્રાજ્ય િેન ું જ છે 

અને દરેક કાયગ િેની જ િરફ મોકલવામાું 
આવે છે. 

وَِٰت  ُملُْك  لهه   مَٰ اِله   وهاَْلهْرِض    الَسه ِ  وه   اّلَلَٰ
عُ   اَْلُُموُْر  ُتْرجه

6. િે જ રાિને દદવસમાું ફેરવે છે અને િે જ 

દદવસને રાિમાું ફેરવે છે અને હૃદયોના 
ભેદોને િે ખ બ જ સારી રીિે જાણે છે. 

ارِ  ِف  الَهْيله  یُْولُِج  یُْولُِج  النَههه اره  وه  ِف  النَههه
ٌۢ   الَهْيِل    اِت  وهُهوهعهِلْيم  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ

7. અલ્લાહ અને િેના પયગુંબર પર ઇમાન 

લાવી દો અને િે વસ્ત ઓ માુંથી ખચગ કરો, 
જેના િમે નાયબ બનાવવામાું આવયા છો, જે 

લોકો િમારા માુંથી ઇમાન લાવયા અને ખચગ 
ક્ ું િેમના માટે ભવય સવાબ છે. 

ِمُنْوا ِ  اَٰ ُسْولِه    ِباّلَلَٰ هنِْفُقْوا وهره ا لهُكْم  ِممَها وه عه  جه
ُنْوا فهالَهِذیْنه   فِْيِه    َمُْستهْخلهِفْيه  مه  ِمْنُكْم  اَٰ

هنْفهُقْوا ا ِبْْی   اهْجر   لهُهْم   وه  كه

8. િમે અલ્લાહ પર ઇમાન કેમ નથી લાવિા 
? જ્યારે કે પયગુંબર પોિે િમને પોિાના 
પાલનહાર પર ઇમાન લાવવાન ું કહ ેછે અને 

જો િમે ઇમાનવાળા હોય િો િે િો િમારાથી 
ઠોસ વચન પણ લઇ ચ કયા છે. 

ا مه ِ    ُتْؤِمُنْونه  َله  لهُكْم  وه ُسْوُل   ِباّلَلَٰ الَره   وه
بَُِكْم  لُِتْؤِمُنْوا یهْدُعْوُكْم  قهْد   ِبره ذه  وه   اهخه
 َمُْؤِمِنْيه  ُكنُْتْم  اِْن  ِمیْثهاقهُكْم 

9. િે (અલ્લાહ) જ છે જે પોિાના બુંદા પર 

સ્પટટ આયિો ઉિારે છે, જેથી િે િમને 

અંિકાર માુંથી કાઢી પ્રકાશ િરફ લઇ જાય. 

તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા િમારા પર 

મહરેબાન અને દયાળુ છે. 

ُِل  ُهوهالَهِذْی  َ ْبِده    عهلَٰ  یَُنه یَٰت    عه  بهیَِنَٰت   اَٰ
كُْم  لُمَِٰت  َمِنه  لَُِيْخِرجه اَِنه   النَُوِْر    اِله  الَظُ  وه

ه  ُءْوف   ِبكُْم  اّلَلَٰ  َرهِحْيم    لهره
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10. િમને શ ું થઇ ગ્ ું છે કે િમે અલ્લાહના 
માગગમાું ખચગ નથી કરિા ? અસલમાું આકાશો 
અને િરિીની વારસાઇ અલ્લાહ માટે જ છે, 

િમારા માુંથી જે લોકોએ (મક્કા)ના તવજય 

પછી અલ્લાહના માગગમાું ખચગ ક્ ગ અને ્ ધ્િ 

ક્ ગ િેઓ િે લોકો જેવા નથી હોઈ શકિા, જે 

લોકોએ (મક્કા)ના તવજય પહલેા ખચગ અને 

્ દ્વ ક્ ું, આ લોકો જ દરજ્જામાું િેમના કરિા 
વિારે છે, જો કે અલ્લાહએ દરેકને સાર ું વચન 

આપ્્ ું છે અને જે કુંઇ પણ િમે કરી રહ્યા છો 
િેને અલ્લાહ ખ બ સારી રીિે જાણે છે. 

ا مه هََله  لهُكْم  وه ِبْيِل  ِفْ   ُتْنِفُقْوا ا ِ  سه ِ  اّلَلَٰ  وهّلِلََٰ
اُث  وَِٰت  ِمْْیه مَٰ  یهْستهوِْی  َله   وهاَْلهْرِض    الَسه
هنْفهقه  َمهْن  ِمْنُكْم    وهقَٰتهله    الْفهْتِح  قهْبِل  ِمْن  ا
َٰٓى ِكه  ُم  اُول ةً  اهْعظه هنْفهُقْوا الَهِذیْنه  َمِنه  دهرهجه   ا
 ْ كَُلً  وهقَٰتهلُْوا   بهْعُد  ِمنٌۢ ُ  َوهعهده  وه  الُْحْسنَٰ    اّلَلَٰ
 ُ ن  تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ ِبْْی   خه

11. કોણ છે, જે અલ્લાહ િઆલાને સારી રીિે 

ઉિાર આપે, પછી અલ્લાહ િઆલા િેને િેના 
માટે વિારિો જાય છે અને િેના માટે 

મનપસુંદ બદલો નક્કી થઇ જાય. 

ْن  ه  یُْقِرُض  الَهِذْی  ذها مه ًنا قهْرًضا اّلَلَٰ سه  حه
ِعفهه   لهه    لهه   فهُيضَٰ  كهِریْم    اهْجر   وه

12. (કયામિના) દદવસે િમે જોઇ લેશો કે 

ઇમાનવાળા પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓનો પ્રકાશ 

િેમના આગળ આગળ અને િેઓના જમણે 
દોડી રહ્  હશે. (અને િેમને કહવેામાું આવશે) 

આજે િમને િે બગીચાઓની ખ શખબર છે, 

જેની નીચે નહરેો વહ ેછે, જ્યાું િમે હુંમેશા 
રહશેો, આ છે મોટી સફળિા છે. 

ی یهْومه  ِت  الْمُْؤِمِنْيه  تهره الْمُْؤِمنَٰ  یهْسعَٰ  وه
هیِْدیِْهْم  بهْيه  نُوُْرُهْم  ِباهیْمهانِِهْم  ا  وه

ىكُُم  نََٰت   الْيهْومه  بُْشرَٰ ا ِمْن  تهْجِرْی  جه  تهْحِتهه
رُ  لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا    خَٰ لِكه   فِْيهه   ُهوهالْفهوْزُ  ذَٰ
ِظْيُم    الْعه
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13. િે દદવસે મ નાદફક પ રૂર્ અને સ્ત્રીઓ 

ઇમાનવાળાઓને કહશેે કે અમારી પ્રતિક્ષા િો 
કરો,કે અમે પણ િમારા પ્રકાશથી કુંઇ પ્રકાશ 

મેળવી લઇએ, િેમને જવાબ આપવામાું 
આવશે કે િમે પોિાની પાછળ ફરી જાવ અને 

પ્રકાશ શોિો, પછી િે બને્નની વચ્ચે એક 

દદવાલ કરી દેવામાું આવશે, જેમાું બારણ ું પણ 

હશે, િેના અંદરના ભાગમાું આનુંદ હશે અને 

બહારના ભાગમાું અઝાબ હશે. 

ِفُقْونه  یهُقْوُل  یهْومه  ُت  الْمُنَٰ ِفقَٰ الْمُنَٰ  لِلَهِذیْنه  وه
ُنوا مه  قِْيله      نَُوِْرُكْم  ِمْن  نهْقتهِبْس  انُْظُرْونها اَٰ
 فهُضِربه   نُوًْرا    فهالْتهِمُسْوا وهرهٓاءهُكْم  اْرِجُعْوا
 ْ ُ ْحمهةُ  فِْيهِ  بهاِطُنه    بهاب     لَهه   ِبُسوْر   بهْيٰنه   الَره
اِهُره   اُب   قِبهلِهِ  ِمْن  وهظه ذه  الْعه

14. આ લોકો રાડો પાડીને િેમને (જન્નિીઓ 

ને) કહશેે કે શ ું અમે (દ તનયામાું) િમારી સાથે 

ન હિા? (મોતમન) કહશેે કે હા, હિા િો ખરા, 
પણ િમે પોિે તવદ્રોહી બની ગયા હિા અને 

પ્રતિક્ષા કરવામાું જ રહી ગયા અને શુંકા 
કરિા રહ્યા અને િમને િમારા બેકારના 
શોખોએ િોકા માું જ રાખ્યા, ત્યાું સિૂી કે 

અલ્લાહનો આદેશ આવી પહોંચ્યો અને િમને 

અલ્લાહ તવશે િોકો આપનાર (શેિાને) 

િોકામાું જ રાખ્યા. 

هلهْم  یُنهادُْونهُهْم  كُْم    نهُكْن  ا   بهلَٰ  قهالُْوا  َمهعه
َِٰكنَهُكْم  ل كُْم  فهتهنُْتْم  وه بَهْصُتْم  اهنُْفسه  وهتهره
اْرتهْبُتْم  ْتُكُم  وه َره اِنَُ  وهغه َتَٰ  اَْلهمه ٓاءه  حه   جه

هْمرُ  ِ  ا ُكْم  اّلَلَٰ َره ِ  وهغه ُرْوُر   ِباّلَلَٰ  الْغه

15. બસ ! આજે િમારી પાસેથી ન િો દફદયો 
(મ તિીદુંડ) કબલૂ કરવામાું આવશે અને ન િે 

લોકો પાસેથી જે લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું , િમારા 
સૌન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે, િે જ િમારી દોસ્િ છે 

અને િે ઘણ ું જ ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

ذُ  َله  فهالْيهْومه   ِمنه  فِْدیهة  َوهَله  ِمْنُكْم  یُْؤخه
اْ   كهفهُرْوا    الَهِذیْنه  ىكُُم مه   ِِهه   النَهاُر    وَٰ
َٰىكُْم    ْول ِبْئسه   مه  الْمهِصْْیُ   وه
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16. શ ું હજૂ સ િી ઇમાનવાળાઓ માટે સમય 

નથી આવયો કે િેઓના હૃદયો અલ્લાહની 
યાદમાું અને જે સત્ય ઉિારવામાું આવ્ ું છે 

િેનાથી નરમ થઇ જાય અને િેમના જેવા ન 

થઇ જાય જેમને િે પહલેા ગ્રુંથ આપવામાું 
આવયો હિો પછી જ્યારે િેઓ પર એક લાુંબો 
સમયગાળો પસાર થઇ ગયો િો િેમના 
હૃદયો સખિ થઇ ગયા અને (આજે) િેમના 
માુંથી ઘણા તવદ્રોહી છે. 

هلهْم  ا لِلَهِذیْنه  یهاِْن  ا ُنْو  مه هْن  اَٰ عه  ا   تهْخشه
ِ  لِِذْكرِ  قُلُْوبُُهْم  ا اّلَلَٰ مه له  وه َقِ    ِمنه  نهزه   الْحه

هالَهِذیْنه  یهُكْونُْوا وهَله    ِمْن  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا ك
اله  قهْبُل  ُ  فهطه ُد  عهلههْْیِ ْت  اَْلهمه  فهقهسه

ِثْْی    قُلُْوبُُهْم    ْ  وهكه  فَِٰسُقْونه  َمِْٰنُ

17. ખરેખર િમે જાણી લો કે અલ્લાહ જ 

િરિીને િેના મતૃ્્  પછી ફરી જીતવિ કરી દે 

છે, અમે િો િમારા માટે આયિો સ્પટટ રીિે 

વણગન કરી દીિી છે, જેથી િમે સમજી શકો. 

هَنه  اِعْلهمُْو ا ه  ا ا    بهْعده  اَْلهْرضه  یُْحِ  اّلَلَٰ ْوتِهه   مه
لَهُكْم  اَْلَٰیَِٰت  لهُكُم  بهیَهنَها قهْد   تهْعِقلُْونه  لهعه

18. તન:શુંક દાન કરવાવાળા પ રૂર્ો અને 

સ્ત્રીઓ અને જે અલ્લાહને તનખાલસિાથી 
ઉિાર આપી રહ્યા છે િેઓ માટે િે 

વિારવામાું આવશે, અને િેઓ માટે 

મનપસુંદ સવાબ હશે. 

قِْيه  اَِنه  َدِ قَِٰت  الْمَُصه َدِ الْمَُصه ُضوا وه هقْره ا ه  وه  اّلَلَٰ
ًنا قهْرًضا سه ُف  حه عه لهُهْم  لهُهْم  یَُضَٰ   اهْجر   وه
 كهِریْم  

19. અને જે લોકો અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબર પર ઇમાન લાવયા છે, િે જ લોકો 
પોિાના પાલનહારની નજીક સાચા અને 

શહીદ છે, િેમને પોિાના કમગ પ્રમાણે બદલો 
મળશે અને પ્રકાશ પણ, અને જે લોકોએ ક ફ્ર 

ક્ ું અને અમારી આયિોને જ ઠલાવી િો આ 

જ લોકો જહન્નમી છે. 

الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ِ  اَٰ َٰٓى ِكه  وهُرُسلِه    ِباّلَلَٰ  ُهُم  اُول
  ۬ یُْقْونه   َدِ ٓاءُ   الَصِ ههده بَِ  ِعْنده  وهالَشُ   ِهْم   ره

هْجُرُهْم  لهُهْم  الَهِذیْنه   وهنُوُْرُهْم    ا  كهفهُرْوا وه
بُْوا َذه ا   وهكه َٰٓى ِكه  ِباَٰیَِٰتنه ُب  اُول   اهْصحَٰ
ِحْيِمن   الْجه
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20. જાણી લો કે દ તનયાન ું જીવન ફકિ રમિ-

ગમિ, શણગાર અને એક- બીજામાું અહુંકાર 

અને િન િથા સુંિાનો બાબિે એક બીજાના 
દેખાદેખીમાું પોિાને શે્રટઠ બિાવવાન ું છે, 

જેવી રીિે કે વરસાદ અને િેની પેદાવાર 

ખેડ િોને લ ભાવે છે, પછી જ્યારે િે સ કી પડી 
જાય છે, િો ત ું િેને પીળા રુંગની જૂએ છે, 

પછી (છેવટે) િે ચ રે ચ રા થઇ જાય છે. જ્યારે 

કે આલખરિમાું (આવી ગાફેલ જીવનનો 
બદલો) સખિ અઝાબ છે અને 

(ઈમાનવાળાઓ માટે) અલ્લાહની માફી અને 

િેની રજામુંદી છે, અને દ તનયાન ું જીવન િો 
ફકિ િોખાનો સામાન છે. 

هنَهمها اِعْلهمُْو ا وةُ  ا يَٰ نْيها الْحه لهْهو   لهِعب   الَدُ  وه
 ٌۢ تهكهاثُر   بهیْنهُكْم  وهِزیْنهة  َوهتهفهاُخر    ِف  وه

ِد    اَْلهْموهاِل  ْيث   كهمهثهِل   وهاَْلهْوَله به  غه  اهْعجه
ىهُ  یهِهْيُج  ثَُمه  نهبهاتُه   اره الُْكَفه  َٰ ا فهَته  ثَُمه  ُمْصفهَرً
اًما    یهُكْوُن  ِف   ُحطه ةِ  وه اب   اَْلَِٰخره ِدیْد     عهذه   شه

ة   ْغِفره مه ِ  َمِنه  وه ا  وهِرْضوهان     اّلَلَٰ مه وةُ  وه يَٰ  الْحه
نْيها   تهاعُ  اََِله  الَدُ  الُْغُرْوِر  مه

21. િમે પોિાના પાલનહારની ક્ષમા િરફ 

અને િેની જન્નિ પ્રાપ્િ કરવા માટે 

એકબીજાથી આગળ વિી જાવ, જેની ચોડાઇ 

આકાશ અને િરિીની ચોડાઇ જેટલી છે, આ 

િે લોકો માટે િૈયાર કરવામાું આવી છે, જે 

અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરો પર ઇમાન 

િરાવે છે. આ અલ્લાહની કૃપા છે, જેને ઇચ્છે 

િેને આપે છે અને અલ્લાહ ઘણો જ કૃપાળુ છે. 

اِبُقْو   ة   اِلَٰ  اسه ْغِفره بَُِكْم  َمِْن  مه نَهة   َره   وهجه
ا ْرُضهه ْرِض  عه مهٓاءِ  كهعه   وهاَْلهْرِض    الَسه
ْت  ُنْوا لِلَهِذیْنه  اُعَِده مه ِ  اَٰ لِكه   وهُرُسلِه     ِباّلَلَٰ   ذَٰ
ِ  فهْضُل  ْن  یُْؤتِْيهِ  اّلَلَٰ ٓاُء    مه ُ   یَهشه   ذُو  وهاّلَلَٰ
ِظْيِم  الْفهْضِل   الْعه

22. કોઇ મ સીબિ જે જમીન પર આવે છે 

અથવા િમને પોિાને પહોચે છે, િે આપણા 
સર્જન પહલેા એક દકિાબમાું લખેલી છે, આ 

(કાયગ) અલ્લાહ માટે (ખબૂ જ) સરળ છે. 

ا   ابه  مه هصه ْ    وهَله  اَْلهْرِض  ِف  َمُِصیْبهة   ِمْن  ا   ِف
هنُْفِسكُْم  هْن  قهْبِل  َمِْن  ِكتَٰب   ِفْ  اََِله  ا   ا
ا    ههه ا لِكه  اَِنه   نَهَْبه ِ  عهله  ذَٰ  یهِسْْی  ۬   اّلَلَٰ
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23. આ એટલા માટે કે જે કઈ િમને ન મળે 

િેના પર િમે રુંજ ન કરો અને જે કઈ અલ્લાહ 

િમને આપે િેના પર ઇિરાવો નહી અને 

અલ્લાહ કોઈ અહુંકારી અને ઘમુંડ કરનારને 

પસુંદ નથી કરિો. 

ْوا لَِكهْيله  ا عهلَٰ  تهاْسه ُحْوا وهَله  فهاتهُكْم  مه  تهْفره
ى ِبمها   تَٰ ُ   كُْم   اَٰ  ُمْختهال   كَُله  یُِحَبُ  َله  وهاّلَلَٰ

 فهُخوِْر  

24. જે પોિે પણ કુંજૂસી કરે છે અને બીજાને 

(પણ) કુંજૂસીની તશખામણ આપે છે, સાુંભળો 
જે પણ મોઢ ું ફેરવે અલ્લાહ બેતનયાઝ અને 

પ્રશુંસાને લાયક છે. 

لُْونه  ۬ ِ۬الَهِذیْنه  یهاُْمُرْونه  یهْبخه   النَهاسه  وه
مه   ِبالُْبْخِل    َله  ْن وه ه  فهاَِنه  یَهتهوه ِنَُ  اّلَلَٰ  ُهوهالْغه
ِمْيُد   الْحه

25. તન:શુંક અમે અમારા પયગુંબરોને સ્પટટ 

પરૂાવા આપી મોકલ્યા અને િેમની સાથે 

દકિાબ અને ત્રાજવા ઉિાયાગ, જેથી લોકો 
ન્યાય પર અડગ રહ ેઅને અમે લોખુંડ ઉિા્ ગ 
જેમાું ઘણી સખિાઇ છે, અને લોકો માટે બીજા 

ઘણાું ફાયદા છે અને એ માટે પણ કે અલ્લાહ 

જાણી લે કે િેની અને િેના પયગુંબરોની 
મદદ તવણ દેખે કોણ કરે છે? તન:શુંક અલ્લાહ 

િાકાિવર અને મહાન છે. 

لْنها لهقهْد  هْرسه ِت  ُرُسلهنها ا لْنها ِبالْبهیَِنَٰ هنْزه ا   وه
ُهُم  عه انه  الِْكتَٰبه  مه  النَهاُس  لِيهُقْومه  وهالِْمْيزه

لْنهاوه   ِبالِْقْسِط    هنْزه ِدیْده  ا   بهاْس   فِْيهِ  الْحه
ِدیْد   نهافِعُ  شه مه لِيهْعلهمه  لِلنَهاِس  وه ُ  وه ْن  اّلَلَٰ   مه
ْيِب    وهُرُسلهه   یَهْنُصُره   ه  اَِنه   ِبالْغه   قهوَِی   اّلَلَٰ
ن  ِزیْز   عه

26. તન:શુંક અમે નહૂ અને ઇબ્રાહીમ ને 

(પયગુંબર બનાવી) મોકલ્યા અને અમે િે 

બને્નની સુંિાનોમાું પયગુંબરી અને દકિાબ 

પરુંપદરિ રાખી, િો િેમાુંથી કેટલાકે િો સત્ય 

માગગ અપનાવયો અને િેમાુંથી ઘણા લોકો 
અવજ્ઞાકારી રહ્યા. 

لهقهْد  لْنها وه هْرسه ِهْيمه  نُْوًحا  ا اِبْرَٰ لْنها وه عه   ِفْ  وهجه
یَهِتِهمها الِْكتَٰبه  النَُُبَوهةه  ذَُرِ ْ  وه   َمُْهتهد     فهِمْٰنُ
ِثْْی   ْ  وهكه  فَِٰسُقْونه  َمِْٰنُ
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27. ત્યાર પછી પણ અમે અમારા 
પયગુંબરોને એક પછી એક મોકલ્િા રહ્યા, 
અને િે પછી ઇસા લબન મરયમ ને મોકલ્યા, 
અને િેમને ઇન્જીલ આપી અને િેમના 
માનનારાઓના હૃદયોમાું દયા અને નમ્રિા 
પેદા કરી દીિી, હાું રહબાતનય્યિ (સન્યાસી) 
િો િે લોકોએ પોિે બનાવી દીિી, અમે 

િેઓના પર જરૂરી નહત  ઠેરવ્ , અલ્લાહની 
રજા પ્રાપ્િ કરવા માટે િેઓએ આવ ું કરી િો 
લીધ ું, પરુંત   િેઓ િેને તનભાવી ન શક્યા, જેવ ું 
કે િેને તનભાવવાનો હક હિો, િેઓ માુંથી જે 

ઇમાન લાવયા હિા િેઓને િેમનો બદલો 
આપી દીિો પરુંત   િેમના માુંથી ઘણા લોકો 
અવજ્ઞાકારી હિા. 

لَٰ   قهَفهیْنها ثَُمه  هاِرِهْم  عه ث قهَفهیْنها ِبُرُسِلنها اَٰ  وه
ْریهمه  ابِْن  ِبِعْيسه  تهیْنَٰهُ  مه اَٰ ۬   وه   اَْلِنِْجْيله  
لْنها عه تَهبهُعْوهُ  الَهِذیْنه  قُلُْوِب  ِفْ  وهجه اْفهًة   ا ره
ْحمهًة    ْهبهانَِيهةه   َوهره ُعْوهها وهره ا ابْتهده ا مه  كهتهْبنَٰهه
 ْ ٓاءه  اََِله  عهلههْْیِ ِ  ِرْضوهاِن  ابِْتغه  فهمها اّلَلَٰ
ْوهها َقه  رهعه ا    حه ُنْوا الَهِذیْنه  فهاَٰتهیْنها  ِرعهایهِتهه مه   اَٰ
 ْ ُهْم    ِمْٰنُ ِثْْی    اهْجره ْ  وهكه فَِٰسُقْونه  َمِْٰنُ

 

28. હ ેઈમાનવાળાઓ ! અલ્લાહથી ડરિા 
રહો, અને િેના પયગુંબર પર ઇમાન લાવો, 
અલ્લાહ િમને પોિાની કૃપાનો બમણો ભાગ 

આપશે, અને િમને એવો પ્રકાશ આપશે, 

જેના પ્રકાશમાું િમે હરી- ફરી શકશો અને 

િમારા ગ નાહ પણ માફ કરી દેશે, અલ્લાહ 

ક્ષમા કરનાર, દયાળુ છે. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا ِمُنْوا  اّلَلَٰ اَٰ   وه
ُسْولِه     َرهْحمهِته   ِمْن  ِكْفلهْيِ  یُْؤتِكُْم  ِبره
ْل  یهْجعه یهْغِفرْ   ِبه   تهمُْشْونه  نُوًْرا لَهُكْم  وه   وه
ُ   لهُكْم    ُفوْر   وهاّلَلَٰ  َرهِحْيم  ۬   غه

29. આ એટલા માટે કે અહલે કીિાબ એવ ું ન 

સમજે કે મ સલમાન અલ્લાહની કૃપાના કોઇ 

ભાગ મેળવી નથી શકિા, જો કે (દરેક) કૃપા 
અલ્લાહના જ હાથમાું છે, િે જેને ઇચ્છે આપે 

છે અને અલ્લાહ ઘણો કૃપાળુ છે. 

هْهُل  یهْعلهمه  لَِئهَله  ِب  ا هََله  الِْكتَٰ  عهلَٰ  یهْقِدُرْونه  ا
ء   ْ ِ  فهْضِل  َمِْن  َشه هَنه   اّلَلَٰ ا ِ  ِبيهدِ  الْفهْضله  وه  اّلَلَٰ
ْن  یُْؤتِْيهِ  ٓاُء    مه ُ   یَهشه   الْفهْضِل  ذُو  وهاّلَلَٰ

ِظْيِمن   الْعه
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અલ-મુજાતદલા المجادلة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલાએ િે સ્ત્રીની વાિ 

સાુંભળી, જે પોિાના પતિ બાબિ (હ ેનબી) 
િમારી સાથે ઝઘડો કરી રહી હિી અને 

અલ્લાહ િઆલાથી ફદરયાદ કરી રહી હિી. 
અને અલ્લાહ િઆલા િમારા બને્નની 
વાિાગલાપ સાુંભળી રહ્યો હિો. તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા બધ ું જ સાુંભળવાવાળો, જોવાવાળો 
છે. 

ِمعه  قهْد  ُ  سه اِدلُكه  الَهِتْ  قهْوله  اّلَلَٰ   ِفْ   ُتجه
ا ْوِجهه ۬   اِله  وهتهْشتهِكْ   زه   ِ ُ   اّلَلَٰ   یهْسمهعُ  وهاّلَلَٰ

ا    ُكمه اُوره ه  اَِنه   تهحه ٌۢ  اّلَلَٰ ِمْيع   بهِصْْی    سه

2. િમારા માુંથી જે લોકો પોિાની પત્ત્નઓ 

સાથે લઝહાર (એટલે કે પોિાની પત્ત્નને માું 
જેવી કહવે  ું) કરે છે િે ખરેખર િેમની માું નથી 
બની જિી, િેમની માું િો િે જ છે, જેણીઓએ 

િમને જન્મ આપ્યો, અને આ લોકો જે કઈ 

કહી રહ્યા છે, િે એક નાપસુંદ અને અને જ ઠી 
વાિ છે. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા ક્ષમા 
કરવાવાળો, માફ કરવાવાળો છે. 

هلَهِذیْنه  ِهُرْونه  ا ٓاى ِِهْم  َمِْن  ِمْنُكْم  یُظَٰ ا نَِسه  َمه
ْ    ُهَنه  هَِتِ ْ  اِْن   اَُمههَٰ هَُتُ   الََٰٓـ ِْی  اََِله  اَُمههَٰ

لهْدنهُهْم    نَهُهْم   وه اِ  َمِنه  ُمْنكهًرا لهيهُقْولُْونه  وه
اَِنه   وهُزْوًرا    الْقهْوِل  ه  وه ُفَو   اّلَلَٰ ُفوْر   لهعه  غه

3. જે લોકો પોિાની પત્ત્નઓથી લઝહાર કરે, 

પછી પોિાની કહલેી વાિથી પાછા ફરી જવા 
ઈચ્છિા હોય િો િેમના પર એક બીજાને હાથ 

લગાવિાું પહલેા એક ગ લામ આઝાદ કરવો 
પડશે, િમને આ વાિની તશખામણ 

આપવામાું આવે છે. અને અલ્લાહ િઆલા 
િમારા દરેક કાયોને ખ બ જાણે છે. 

الَهِذیْنه  ِهُرْونه  وه ٓاى ِِهْم  ِمْن  یُظَٰ   ثَُمه  نَِسه
قهبهة   فهتهْحِریْرُ  قهالُْوا لِمها یهُعْودُْونه    َمِْن  ره
هْن  قهْبِل  ا    ا لِكُْم   یَهتهمهٓاَسه ُظْونه  ذَٰ   ِبه     ُتْوعه
 ُ ِبْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ  خه



 

અલ-મ જાદદલા 
 

1054 

 

 المجادلة 

4. હાું, જે વયક્તિ (દાસ આઝાદ કરવાની) 
ક્ષમિા ન િરાવિો હોય િો એક બીજાને હાથ 

લગાવિા પહલેા િેના પર બે માસના 
લગાિાર રોઝા છે. અને જે વયક્તિને િેની 
પણ ક્ષમિા ન િરાવે િો િેના પર સાહીઠ 

(60) લાચારોને ખાવાન ું ખવડાવવ ું છે, આ 

એટલા માટે કે િમે અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબર પર ઈમાન લાવો, આ અલ્લાહ 

િઆલાની નક્કી કરેલ તનયમો છે અને 

ઇન્કારીઓ માટે જ દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

یِْن  فهِصيهاُم  یهِجْد  لَهْم  فهمهْن  ْهره   شه
ْيِ  هْن  قهْبِل   ِمْن  ُمتهتهاِبعه ا    ا  لَهْم  فهمهْن   یَهتهمهٓاَسه
اُم  یهْستهِطعْ  لِكه   ِمْسِكیًْنا    ِسَتِْيه  فهاِْطعه   ذَٰ
ِ  لُِتْؤِمُنْوا ُسْولِه     ِباّلَلَٰ ِ    ُحُدْودُ  وهتِلْكه   وهره  اّلَلَٰ

لِلْكَِٰفِریْنه  اب   وه هلِْيم   عهذه  ا

5. તન:શુંક જે લોકો અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરનો તવરોિ કરે છે િેમને એવી રીિે 

અપમાતનિ કરવામાું આવશે, જેમકે પહલેાના 
લોકોને અપમાતનિ કરવામાું આવયા અને 

તન:શુંક અમે સ્પટટ આદેશો ઉિારી ચ કયા છે 

અને ઇન્કાર કરનારાઓ માટે િો અપમાતનિ 

કરી દેનારો અઝાબ છે. 

ٓادَُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ه  یُحه ُسْولهه   اّلَلَٰ  ُكِبُتْوا وهره
قهْد  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  ُكِبته  كهمها لْنها   وه هنْزه  ا
یَٰت    لِلْكَِٰفِریْنه   بهیَِنَٰت     اَٰ اب   وه  َمُِهْي    عهذه

6. જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા િે દરેક લોકોને 

જીતવિ કરી ફરી ઉઠાવશે, િો િેમને િેમના 
કરેલા કાયો જણાવી દેશે કે િેઓ શ ું શ ું કરીને 

આવયા છે, અલ્લાહએ િેને સપણૂગ સ રલક્ષિ 

રાખ્યા છે જ્યારે કે િેઓ િેને ભ લી ગયા હિા, 
અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત થી ખ બ જ 

વાકેફ છે. 

ُ  یهْومه  ُ  یهْبعهُُثُ ِمْيًعا اّلَلَٰ ُئُهْم  جه  ِبمها فهُينهَبِ
ِملُْوا    ىهُ   عه هْحصَٰ ُ  ا نهُسْوهُ    اّلَلَٰ ُ   وه  كَُلِ   عهلَٰ  وهاّلَلَٰ
ء   ْ ن  َشه ِهْيد   شه
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7. શ ું િમે નથી જો્ ું કે અલ્લાહ આકાશોની 
અને િરિીની દરેક વસ્ત થી વાકેફ છે. એવ ું 
ક્યારેય થત ું નથી કે ત્રણ વયક્તિની વાિાગલાપ 

થિી હોય અને ચોથો િે (અલ્લાહ) ન હોય, 

અથવા પાુંચ વયક્તિઓની વાિાગલાપ થિી 
હોય અને છઠ્ઠો િે (અલ્લાહ) ન હોય, (મશવરો 
કરનાર) િેના કરિા વિારે હોય કે ઓછા િે 

િેમની સાથે જ હોય છે, િેઓ જ્યાું પણ હોય, 

પછી િે કયામિના દદવસે િેમને જણાવી 
પણ દેશે, જે કઈ િેઓ કરિા હિા, ખરેખર 

અલ્લાહ બધ ું જ જાણવાવાળો છે. 

هلهْم  هَنه  تهره  ا ه  ا ا یهْعلهُم  اّلَلَٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه  وه
ا  اَْلهْرِض    ِف  َٰثهة   نَهْجوَٰی ِمْن  یهُكْوُن  مه هل  اََِله  ث

اِبُعُهْم  ة   وهَله  ُهوهره ْمسه اِدُسُهْم  اََِله  خه  ُهوهسه
هدْنَٰ  وهَله   لِكه  ِمْن  ا ْكثهره  وهَله    ذَٰ ه ُهْم  اََِله  ا عه  ُهوهمه
هیْنه  ا ا هانُْوا    مه ُئُهْم  ثَُمه   ك ِملُْوا ِبمها یُنهَبِ   یهْومه  عه

مهِة    ه  اَِنه   الِْقيَٰ ء   ِبكَُلِ  اّلَلَٰ ْ  عهِلْيم   َشه

8. શ ું િમે િે લોકોને જોયા નથી, જે લોકોને 

ગ સપ સ કરવાથી રોકવામાું આવયા હિા, ફરી 
િેઓ િે જ કાયગ કરે છે, જેનાથી િેમને 

રોકવામાું આવયા હિા, અને િેઓ અંદરો-
અંદર ગ નાહ, અતિરેક અને પયગુંબરની 
અવજ્ઞા તવશે વાિો કરે છે અને જ્યારે િમારી 
પાસે આવે છે િો િમને એવી રીિે સલામ કરે 

છે, જે રીિે અલ્લાહએ િમને સલામ નથી 
કહ્ ું, અને પોિાના મનમાું કહ ેછે કે જે કઈ 

અમે કહી રહ્યા છે, િેના પર અલ્લાહ અમને 

સજા કેમ નથી આપિો? િેમના માટે જહન્નમ 

પરૂિી છે, જેમાું િેઓ જશે. િો િે ઘણ ું જ 

ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

هلهْم  ِن  نُُهْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا  ثَُمه  النَهْجوَٰی عه
ْنهُ  نُُهْوا لِمها یهُعْودُْونه  ْونه  عه یهتهنَٰجه  ِباَْلِثِْم  وه
الُْعْدوهاِن  ْعِصيهِت  وه مه ُسْوِل ؗ  وه اِذها  الَره   وه
ٓاُءْوكه  يَهْوكه  جه كه  لهْم  ِبمها حه َيِ ُ    ِبهِ  یُحه   اّلَلَٰ
یهُقْولُْونه  ْ   وه هنُْفِسِهْم  ِف بُنها لهْو َله   ا َذِ ُ  یُعه  اّلَلَٰ

ْ   نهُقْوُل    ِبمها ْسُُبُ نَهُم    حه هه ا     جه   یهْصلهْونههه
 الْمهِصْْیُ  فهِبْئسه 
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9. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે જ્યારે વાિચીિ 

કરો િો ગ નાહ , અતિરેક અને પયગુંબરની 
અવજ્ઞા તવશે ગ પસ પ ન કરો, પરુંત   ભલાઇ 

અને સયુંમની વાિચીિ કરો અને અલ્લાહથી 
ડરિા રહો, જેની પાસે િમે સૌ ભેગા કરવામાું 
આવશો. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه یُْتْم  اِذها اَٰ   فهله  تهنهاجه
ْوا الُْعْدوهاِن  ِباَْلِثِْم  تهتهنهاجه ْعِصيه  وه مه  ِت وه
ُسْوِل  ْوا الَره تهنهاجه الَتهْقوَٰی     ِبالَِْبَِ  وه تَهُقوا  وه ا   وه

ه  ُرْونه  اِلهْيهِ  الَهِذْی   اّلَلَٰ  ُتْحشه

10. ગ સપ સ એ િો એક શેિાની કામ છે, 

જેનાથી ઇમાનવાળોને ઠેસ પહોંચે. જોકે 

અલ્લાહ િઆલાની આદેશ વગર િેમને 

સહજે પણ િકલીફ પહોચી શકિી નથી.અને 

ઇમાનવાળાઓએ અલ્લાહ પરજ ભરોસો 
કરવો જોઈએ. 

نَهمها ِن  ِمنه  النَهْجوَٰی اِ ْيطَٰ   لِيهْحُزنه  الَشه
ُنْوا الَهِذیْنه  مه لهیْسه  اَٰ ٓاَرِِهْم  وه ْيـ ًا ِبضه  اََِله  شه
ِ    ِباِذِْن  ِ  وهعهله   اّلَلَٰ َهِل  اّلَلَٰ الْمُْؤِمُنْونه   فهلْیهتهوهك

 

11. હ ેમ સલમાનો ! જ્યારે િમને કહવેામાું 
આવે કે મજલલસોમાું થોડા ખ લ્લા બેસો િો 
િમે ખ લ્લા બેસી જાવ, જેથી અલ્લાહ િમને 

વિારે આપશે, અને જ્યારે કહવેામાું આવે કે 

ઉભા થઇ જાવ િો િમે ઉભા થઇ જાવ, 

અલ્લાહ િઆલા િમારા માુંથી િે લોકોના 
દરજા બ લુંદ કરી દેશે, જે ઇમાન વાળાઓ છે 

અને જેમને જ્ઞાન આપવામાું આવ્ ું છે, અને 

અલ્લાહ િઆલા (દરેક કાયગથી) જે િમે કરી 
રહ્યા છો (ખ બ જ ) વાકેફ છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ُحْوا لهُكْم  قِْيله  اِذها اَٰ  تهفهَسه
ِلِس  ِف  ُحْوا الْمهجَٰ ِح  فهافْسه ُ  یهْفسه   لهُكْم    اّلَلَٰ
اِذها نُْشُزْوا قِْيله  وه ُ  یهْرفهِع  فهانُْشُزْوا ا  اّلَلَٰ

ُنْوا الَهِذیْنه  مه الَهِذیْنه   ِمْنُكْم    اَٰ  اُْوُتوا وه
ت     الِْعلْمه  ُ   دهرهجَٰ ِبْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ خه
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12. હ ેમ સલમાનો ! જ્યારે િમે પયગુંબરથી 
વાિચીિ કરવા ઇચ્છો િો પોિાની વાિચીિ 

પહલેા કુંઇક સદકો (દાન) આપી દો આ 

િમારા માટે ઉત્તમ અને પતવત્ર છે, હાું જો 
િમારી પાસે (સદકો) આપવા માટે કઈ ન 

હોય, િો તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા માફ 

કરવાવાળો ,દયાળુ છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه یُْتُم  اِذها اَٰ ُسْوله  نهاجه  الَره
ُمْوا ْی  بهْيه  فهقهَدِ قهًة    نهْجوَٰىكُْم  یهده ده لِكه   صه  ذَٰ
ْْی   ُر    لَهُكْم  خه هْطهه ا  فهاَِنه  تهِجُدْوا لَهْم  فهاِْن   وه
ه  ُفوْر   اّلَلَٰ  َرهِحْيم   غه

13. શ ું િમે પોિાની વાિચીિ પહલેા સદકો 
આપવાથી ડરી ગયા ? બસ જ્યારે િમે આવ ું 
ન ક્ ગ અને અલ્લાહ િઆલાએ પણ િમને 

માફ કરી દીિા િો હવે નમાઝ હુંમેશા પઢિા 
રહો, ઝકાિ આપિા રહો અને અલ્લાહ 

િઆલાની અને િેના પયગુંબરની આજ્ઞાન ું 
પાલન કરિા રહો, િમે જે કુંઇ પણ કરો છો િે 

ને અલ્લાહ સારી રીિે જાણે છે. 

اهْشفهْقُتْم  هْن  ءه ُمْوا ا ْی  بهْيه  ُتقهَدِ  یهده
قَٰت     نهْجوَٰىكُْم  ده لُْوا لهْم  فهاِذْ   صه  وهتهابه  تهْفعه

 ُ َٰوةه  فهاهقِْيمُوا عهلهْيُكْم  اّلَلَٰ ل تُوا الَصه اَٰ  وه
وةه  كَٰ هِطْيُعوا الَزه ا ه  وه ُ   لهه    وهرهُسوْ  اّلَلَٰ   وهاّلَلَٰ
 ٌۢ ِبْْی  ن  ِبمها خه  تهْعمهلُْونه

14. શ ું િમે િે લોકોને જોયા નથી ? જેમણે િે 

લોકો સાથે તમત્રિા કરી, જેમના પર અલ્લાહ 

ખ બ જ ગ સ્સે થઇ ચ કયો છે, ન િો આ 

(મ નાદફક) િમારા માુંથી છે અને ન િેમના 
માુંથી છે, જાણવા છિાું જ ઠી વાિો પર કસમો 
ખાઇ રહ્યા છે. 

ه  لَهْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  لهْم ا ِضبه  قهْوًما تهوه ُ  غه  اّلَلَٰ
   ْ ا  عهلههْْیِ ْ    وهَله  َمِْنُكْم  ُهْم  مه   ِمْٰنُ

یهْحِلُفْونه   یهْعلهمُْونه  وهُهْم  الْكهِذِب  عهله  وه

15. અલ્લાહ િઆલા એ િેમના માટે સખિ 

અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે, ખરેખર જે કઈ 

િેઓ કરી રહ્યા છે ,અત્યુંિ ખોટ ું છે. 

هعهَده  ُ  ا ابًا لهُهْم  اّلَلَٰ ِدیًْدا    عهذه ٓاءه  اِنَهُهْم   شه  سه
ا هانُْوا مه  یهْعمهلُْونه  ك
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16. િે લોકોએ િો પોિાની સોગુંદોને આડ 

બનાવી રાખી છે જેની આડમાું િે લોકોને 

અલ્લાહના માગગથી રોકી રહ્યા છે િેમના માટે 

અપમાનજનક અઝાબ છે. 

ا ُذْو  تَهخه هیْمه  اِ ْوا ُجنَهةً  انهُهْم ا َدُ ْن  فهصه  عه
ِبْيِل  ِ  سه اب   فهلهُهْم  اّلَلَٰ  َمُِهْي   عهذه

17. િેમન ું િન અને સુંિાનો અલ્લાહ પાસે 

કુંઇ જ કામ નહીં આવે, આ લોકો જહન્નમી છે. 

જેમાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. 

ْ  ُتْغِنه  لهْن  هْموهالُُهْم  عهْٰنُ دُُهْم  وهَله   ا هْوَله  ا
ِ  َمِنه  ْيـ ًا    اّلَلَٰ َٰٓى ِكه   شه ُب  اُول  ُهْم   النَهاِر    اهْصحَٰ
ا لُِدْونه  فِْيهه  خَٰ

18. જે દદવસે અલ્લાહ િઆલા િે દરેકને 

જીતવિ કરશે િો આ લોકો જેવી રીિે િમારી 
સામે સોગુંદો ખાય છે, (અલ્લાહ િઆલા) ની 
સામે પણ સોગુંદો ખાવા લાગશે અને સમજશે 

કે (આવી રીિે) િેમન ું કઈ કામ બની જાય, 

જાણી લો! ખરેખર િેઓ જ જ ઠા છે. 

ُ  یهْومه  ُ  یهْبعهُُثُ ِمْيًعا اّلَلَٰ  لهه   فهيهْحِلُفْونه  جه
ُبْونه  لهُكْم  یهْحِلُفْونه  كهمها یهْحسه هنَهُهْم  وه   عهلَٰ  ا
ء     ْ  الْكَِٰذبُْونه  ُهُم  اِنَهُهْم  اهَله    َشه

19. િેમના પર શેિાન છવાઇ ગયો છે અને 

િેમને અલ્લાહના લઝકરથી વુંલચિ કરી દીિા 
છે, આ શેિાની જૂથ છે, સાુંભળો! કે શેિાની 
જૂથ જ ન કસાન ઉઠાવનારા હશે. 

ُ  اِْستهْحوهذه  ُن  عهلههْْیِ ْيطَٰ هُىْ  الَشه  فهاهنْسَٰ
ِ    ِذْكره  َٰٓى ِكه   اّلَلَٰ ِن    ِحْزُب  اُول ْيطَٰ  اَِنه   اهَله    الَشه
ِن  ِحْزبه  ْيطَٰ ِسُرْونه  ُهُم  الَشه  الْخَٰ

20. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા અને િેના 
પયગુંબરનો જે લોકો તવરોિ કરે છે, િે લોકો 
સૌથી વિારે અપમાતનિ છે. 

ٓادَُْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  ه  یُحه ُسْولهه    اّلَلَٰ َٰٓى ِكه  وهره  اُول
لَِْيه  ِف   اَْلهذه

21. અલ્લાહ િઆલા લખી ચ કયો છે કે 

તન:શુંક હ ું અને મારો પયગુંબર જ તવજયી 
રહીશ ું, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા જ 

શક્તિશાળી અને તવજયી છે. 

ُ  كهتهبه  ه  اّلَلَٰ َ هغِْلبه هنها َله ه  اَِنه   وهُرُسِلْ    ا  اّلَلَٰ
ِزیْز   قهوَِی    عه
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22. જે લોકો અલ્લાહ િઆલા અને 

દકયામિના દદવસ પર ઇમાન િરાવે છે, િમે 

ક્યારેય િેમને નદહ જ વો કે િેઓ એવા લોકો 
સાથે તમત્રિા કરિા હોય, જેઓ અલ્લાહ અને 

િેના પયગુંબરના તવરોિી છે, ભલેને પછી 
િેમના તપિા, દદકરા અને ભાઇ અથવા 
િેમના ક ુંટ બીઓ પણ કેમ ન હોય, આ જ િે 

લોકો છે, જેમના હૃદયોમાું અલ્લાહ િઆલાએ 

ઇમાન સાલબિ કરી દીધ ું છે. અને પોિાના 
િરફથી એક રૂહ િેમની મદદ કારી છે. 

અલ્લાહ િેમને એવા બગીચામાું દાખલ કરશે, 

જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે. જ્યાું િેઓ 

હુંમેશા રહશેે, અલ્લાહ િેમનાથી ખ શ થઇ 

ગયો અને િેઓ અલ્લાહથી ખ શ થઇ ગયા, 
આ અલ્લાહન ું જૂથ છે. સાુંભળો ! ખરેખર 

અલ્લાહ ના જૂથવાળાઓ જ સફળ થવાવાળા 
લોકો છે. 

ِ  یَُْؤِمُنْونه  قهْوًما تهِجُد  َله  الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   وه
ْن  ْونه یُوهٓادَُ  اَْلَِٰخرِ  ٓادَه  مه ه  حه ُسْولهه   اّلَلَٰ لهوْ   وهره   وه
ا هانُْو  بهٓاءهُهْم  ك هوْ  اَٰ هبْنهٓاءهُهْم  ا هوْ  ا نهُهْم  ا هوْ  اِْخوها  ا

تهُهْم    ِشْْیه َٰٓى ِكه   عه   قُلُْوِبِهُم  ِفْ   كهتهبه  اُول
ُهْم  اَْلِیْمهانه  هیَهده ا ْنُه    ِبُرْوح   وه یُْدِخلُُهْم   َمِ  وه
نََٰت   ا ِمْن  تهْجِرْی  جه رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ  خَٰ
ا    ِضه   فِْيهه ُ  ره ْ  اّلَلَٰ ُضْوا عهْٰنُ ْنُه    وهره  عه

َٰٓى ِكه  ِ    ِحْزُب  اُول ِ  ِحْزبه  اَِنه  اهَله    اّلَلَٰ  ُهُم  اّلَلَٰ
ن   الْمُْفلُِحْونه
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અલ-હશ્ર  الحشر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. આકાશો અને િરિીની દરેક વસ્ત ઓ 

અલ્લાહિઆલા ની િસ્બીહ કરી રહી છે, િે 

પ્રભ ત્વશાળી અને દહકમિવાળો છે. 

بَهحه  ِ  سه ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
ِزیْزُ  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

2. િે જ છે, જેણે પ્રથમ જ હમલામાું અહલે 
દકિાબ કાદફરોને િેમના ઘરો માુંથી કાઢી 
મ કયા, િમે તવચાર પણ નહિો કયો કે િેઓ 

(પોિાના ઘરો માુંથી) નીકળી જશે, અને િેઓ 

પોિે (પણ) સમજી રહ્યા હિા કે િેમના 
(મજબિૂ) દકલ્લા િેઓને અલ્લાહ (ની પકડ) 

થી બચાવી લેશે, બસ ! િેઓના પર અલ્લાહ 

(ની પકડ) એવી જગ્યાએથી આવી પહોંચી કે 

િેમને કલ્પના પણ ન હિી, અને િેમના 
હૃદયોમાું અલ્લાહએ એવો ભય નાખી દીિો કે 

િેઓ પોિાના જ હાથ વડે પોિાના ઘરોને 

બરબાદ કરી રહ્યા હિા અને મ સલમાનોના 
હાથો વડે (બરબાદ કરાવી રહ્યા હિા), બસ ! 

હ ેજોનારાઓ તશક્ષા ગ્રહણ કરો. 

جه  ُهوهالَهِذْی   هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا یْنه الَهذِ  اهْخره  ا
ِب  ِل  ِدیهاِرِهْم  ِمْن  الِْكتَٰ ۬   َِلهَوه ْشِر ر ا  الْحه  مه
نهنُْتْم  هْن  ظه ا یَهْخُرُجْوا ا نَُْو  هنَهُهْم  وهظه   ا
 ْ انِعههَُتُ ِ  َمِنه  ُحُصْونُُهْم  َمه هُىُ  اّلَلَٰ ُ  فهاهتَٰ  اّلَلَٰ

ْيُث  ِمْن  فه   یهْحتهِسُبْوا    لهْم  حه   ِفْ   وهقهذه
ْعبه  قُلُْوِبِهُم    بُُيْوتهُهْم  یُْخِربُْونه  الَرُ
اهیِْدی ِباهیِْدیِْهْم  ْوا  الْمُْؤِمِنْيه    وه  فهاْعتهَِبُ
اِر  یَٰ اُوِل   اَْلهبْصه

3. અને જો અલ્લાહ િઆલાએ િેઓના પર 

દેશતનકાલને લખી ન દીધ ું હોિ િો ચોક્કસ 

પણે િેઓને દ તનયામાું જ સજા આપિો, અને 

આલખરિમાું િેઓ માટે આગની સખિ સજા 

છે. 

لهْو َله   هْن  وه ُ  كهتهبه  ا ُ  اّلَلَٰ ءه  عهلههْْیِ اَله  الْجه
بهُهْم  َذه ا    ِف  لهعه نْيه لهُهْم   الَدُ ةِ  ِف  وه   اَْلَِٰخره
اُب   النَهاِر  عهذه
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4. આ એટલા માટે થ્ ું કે િેઓએ અલ્લાહ 

િઆલા અને િેના પયગુંબરનો તવરોિ કયો 
અને જે કોઈ અલ્લાહ નો તવરોિ કરશે િો 
અલ્લાહ િઆલા પણ સખિ સજા આપનાર 

છે. 

لِكه  َهُهْم  ذَٰ ٓاقَُوا ِباهن ه  شه ُسْولهه     اّلَلَٰ ْن   وهره مه   وه
ٓاَقِ  ه  یَُشه ه  فهاَِنه  اّلَلَٰ ِدیُْد  اّلَلَٰ  الِْعقهاِب  شه

5. િમે ખજૂરોના જે વકૃ્ષો કાપી નાખ્યા 
અથવા જેમને િમે મલૂળયા ઉપર બાકી રહવેા 
દીિા, આ બધ ું જ અલ્લાહના આદેશ પ્રમાણે 
હત ું અને આ એટલા હત ું કે તવદ્રોહીઓને 

અલ્લાહ અપમાતનિ કરે. 

ا ْعُتْم  مه هوْ  لَِیْنهة    َمِْن  قهطه ْكُتمُْوهها ا  قهٓاى ِمهةً  تهره
لَٰ   ا عه ِ  فهِباِذِْن  اُُصْولِهه لُِيْخِزیه  اّلَلَٰ  وه

ِسِقْيه   الْفَٰ

6. અને િે (યહદૂીઓના માલ) માુંથી જે કઈ 

અલ્લાહ િઆલાએ પોિાના પયગુંબરના 
હાથે પહોંચાડ્ ું, જેના પર ન િો િમે પોિાના 
ઘોડા દોડાવયા અને ન ઊંટો, (િેમાું િમારો 
કોઈ અતિકાર નથી) પરુંત   અલ્લાહ િઆલા 
પોિાના પયગુંબરને જેના પર ઇચ્છે, પ્રભ ત્વ 

આપી દે છે અને અલ્લાહ િઆલા દરેક વસ્ત  
પર ક દરિ િરાવે છે. 

ا   مه هفهٓاءه  وه ُ  ا ُسْولِه   عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ  ره   فهمها   ِمْٰنُ
ْفُتْم  هْوجه ْيل  َوهَله  ِمْن  عهلهْيهِ  ا هاب    خه ِرك
َِٰكَنه  ل ه  َوه لَُِط  اّلَلَٰ ْن  عهلَٰ  ُرُسلهه   یُسه ٓاُء    مه   یَهشه
 ُ ء   كَُلِ  عهلَٰ  وهاّلَلَٰ ْ  قهِدیْر    َشه
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7. અલ્લાહ િઆલા આ ગામદડયા લોકોથી જે 

(માલ) પણ પોિાના પયગુંબરને અપાવે, િે 

માલ અલ્લાહ, પયગુંબર, સગા- સબુંિીઓ 

,અનાથો, લાચારો અને મ સાફરો માટે છે, 

જેથી િે (માલ) િમારા િનવાનોના હાથમાું જ 

ફરિો ન રહી જાય અને જે કુંઇ પણ િમને 

પયગુંબર આપે, લઇ લો, અને જેનાથી રોકે, 

ર કી જાવ અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા 
રહો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા સખિ સજા 

આપનાર છે. 

ا   هفهٓاءه  مه ُ  ا ُسْولِه   عهلَٰ  اّلَلَٰ هْهِل  ِمْن  ره ی ا  الُْقرَٰ
ُسْوِل  فهِللََٰهِ  لِلَره لِِذی وه الْیهتَٰمَٰ  الُْقْربَٰ  وه  وه

ِكْيِ  ِبْيِل    وهابِْن  وهالْمهسَٰ ْ   الَسه  یهُكْونه  َله  كه
ا    ِمْنُكْم    اَْلهْغِنيهٓاءِ  بهْيه  دُْولهًةٌۢ  مه ىكُُم  وه تَٰ  اَٰ

ُسْوُل  ا  فهُخُذْوهُ    الَره مه ىكُْم  وه ْنهُ  نههَٰ   عه
تَهُقوا  فهانْتهُهْوا    ا ه    وه ه  اَِنه   اّلَلَٰ ِدیُْد  اّلَلَٰ   شه
 الِْعقهاِب  

8. (જ ુંગમાું લડયા વગર હાથ લાગેલ માલ) 

િે દહજરિ કરનાર લાચારો માટે છે, જે 

પોિાના ઘરબાર અને સુંપતત્તઓથી કાઢી 
મ કવામાું આવયા છે, િે અલ્લાહની કૃપા અને 

પ્રસન્નિા ઇચ્છે છે, િેઓ અલ્લાહ અને િેના 
પયગુંબરની મદદ કરે છે, આ લોકો જ 

સત્યતનટઠ છે. 

ٓاءِ  ِجِریْنه  لِلُْفقهره  ِمْن  اُْخِرُجْوا الَهِذیْنه  الْمُهَٰ
هْموهالِِهْم  ِدیهاِرِهْم  ا  َمِنه  فهْضًل  یهْبتهُغْونه  وه

 ِ یهْنُصُرْونه  اّلَلَٰ نًا َوه ه  وهِرْضوها ُسْولهه     اّلَلَٰ   وهره
َٰٓى ِكه  ِدقُْونه   ُهُم  اُول  الَصَٰ
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9. (જ ુંગમાું લડયા વગર હાથ લાગેલ માલ) 

િે લોકોનો હક છે, જે પહલેાથી જ ઇમાન 

લાવીચ ક્યા હિા અને અદહયા (મદીનામાું) 
રહિેા હિા, જે લોકો દહજરિ કરી િેમની પાસે 

આવે િેમનાથી મ હલબિ કરે છ અને જે કઈ 

િેમને (દહજરિ કરનારને) આપવામાું આવે, 

િેઓ પોિાના હૃદયોમાું (લેવાની) કઈ ઈચ્છા 
નથી રાખિા અને િેઓ િેમને પોિાના પર 

પ્રાથતમકિા આપે છે, ભલેને પોિે ભખૂ્યા કેમ 

ન હોય અને જે વયક્તિ પોિાના નફસની 
લાલચથી બચાવી લેવામાું આવયો િો આવા 
જ લોકો સફળ છે. 

الَهِذیْنه  اره  تهبهَوهؤُ  وه  قهْبلِِهْم  ِمْن  وهاَْلِیْمهانه  الَده
ْن  یُِحبَُْونه  ره هه  مه ْ  اجه   ِفْ  یهِجُدْونه  وهَله  اِلههْْیِ

ةً  ُصُدْوِرِهْم  اجه یُْؤثُِرْونه  اُْوُتْوا َمِمَها   حه لَٰ    وه   عه
هنُْفِسِهْم  لهوْ  ا هانه  وه ة     ِبِهْم  ك اصه مهْن   خهصه   وه

َٰٓى ِكه  نهْفِسه   ُشَحه  یَُْوقه    ُهُم  فهاُول
 الْمُْفلُِحْونه  

10. અને (િેમના માટે પણ છે) જે િેમના 
પછી આવયા, િેઓ કહશેે કે હ ે! અમારા 
પાલનહાર અમને માફ કરી દે અને અમારા િે 

ભાઇઓને પણ, જે અમારા પહલેા ઇમાન 

લાવયા હિા, અને ઇમાનવાળાઓ પ્રત્યે 

અમારા હૃદયોમાું વેર (અને દ શ્મની) પેદા ન 

કર, હ ે! અમારા પાલનહાર તન:શુંક ત ું માયાળુ 

અને દયાળુ છે. 

الَهِذیْنه  ٓاُءوْ  وه ْ  جه بَهنها یهُقْولُْونه  بهْعِدِهْم  ِمنٌۢ  ره
نِنها لهنها اْغِفرْ  بهُقْونها الَهِذیْنه  وهَِلِْخوها  سه

ْل  وهَله  ِباَْلِیْمهاِن   غَِلً  قُلُْوِبنها ِفْ  تهْجعه
َهِذیْنه  ُنْوا لَِل مه بَهنها   اَٰ ُءْوف   اِنَهكه  ره ن  ره  َرهِحْيم 
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11. શ ું િમે િે લોકોને જોયા નથી, જે લોકોએ 

મ નાદફકિ (ઢોંગ) કયો ? િે પોિાના અહલે 
દકિાબ કાદફર ભાઇઓને કહ ેછે કે જો િમારો 
દેશતનકાલ કરવામાું આવયો, િો અમે પણ 

િમારી સાથે નીકળી જઇશ ું અને િમારા તવશે 

અમે કયારેય કોઇની પણ વાિ નહી માનીએ 

અને જો િમારી સાથે લડાઇ કરવામાું આવશે 

િો અમે િમારી મદદ કરીશ , પરુંત   અલ્લાહ 

િઆલા સાક્ષી આપે છે કે આ િદ્દન જૂઠા છે. 

هلهْم   یهُقْولُْونه  نهافهُقْوا الَهِذیْنه  اِله  تهره  ا
نِِهُم  هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا  الَهِذیْنه  َِلِْخوها   ا
ِب  ْن  الِْكتَٰ َنه  اُْخِرْجُتْم  لهى ِ كُْم  لهنهْخُرجه عه  مه
ًدا فِْيُكْم  نُِطْيعُ  وهَله  هبهًدا    اهحه اِْن   ا  وه

نَهُكْم    قُْوتِلُْتْم  ُ   لهنهْنُصره ُد  وهاّلَلَٰ نَهُهْم  یهْشهه  اِ
 لهكَِٰذبُْونه 

12. જો િે (યહદૂીઓ) નો દેશતનકાલ કરવામાું 
આવશે િો આ લોકો (મ નાદફક) િેમની સાથે 

નહી નીકળે અને જો િેમની સાથે લડાઇ 

કરવામાું આવે િો આ લોકો િેમની મદદ 

(પણ) નહીં કરે અને જો (કદાચ) મદદ કરવા 
માટે આવી પણ ગયા િો પીઠ બિાવીને 

ભાગી જશે, પછી મદદ કરવામાું નહીં આવે. 

ْن  ُهْم    یهْخُرُجْونه  َله  اُْخِرُجْوا لهى ِ عه ْن   مه لهى ِ   وه
ْن   یهْنُصُرْونهُهْم    َله  قُْوتِلُْوا لهى ِ ُرْوُهْم  وه  نَهصه
ُرْونه   َله  ثَُمه  اَْلهدْبهاره  لهُيوهلََُنه   یُْنصه

13. (મ સલમાનો ભરોસો રાખો) કે િમારો ડર 

િેઓના હૃદયોમાું અલ્લાહના ડરથી વિારે છે, 

આ એટલા માટે કે િેઓ સમજિા નથી. 

هنُْتْم  َدُ  َله ْهبهةً  اهشه ِ    َمِنه  ُصُدْوِرِهْم  ِفْ  ره  اّلَلَٰ
لِكه  َهُهْم  ذَٰ  یهْفقهُهْونه  ََله  قهْوم   ِباهن

14. આ સૌ ભેગા થઇને પણ િમારી સાથે 

લડી નથી શકિા, હાું એ વાિ અલગ છે કે 

દકલ્લામાું હોય અથવા દીવાલો પાછળ 

છૂપાયેલા હોય, િેમની લડાઇ િો અદુંર અદુંર 

જ ખબૂ છે, િમે િેમને ભેગા સમજો છો પરુંત   
િેમના હૃદયો એકબીજાથી અલગ છે, એટલા 
માટે કે આ લોકો બ દ્ધદ્ધ િરાવિા નથી. 

ِمْيًعا یُقهاتِلُْونهُكْم  َله   قًُری ِفْ  اََِله  جه
نهة   َصه هوْ  َمُحه  بهاُْسُهْم   ُجُدر     َوهرهٓاءِ  ِمْن  ا
 ْ ُ ِدیْد     بهْيٰنه ْ   شه ُُبُ ِمْيًعا   تهْحسه جه

َتَٰ    َوهقُلُْوبُُهْم  لِكه   شه َهُهْم  ذَٰ   ََله  قهْوم   ِباهن
 یهْعِقلُْونه  
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15. આ લોકોની ક્સ્થતિ િેમના જેવી છે, જે 

લોકો થોડાક સમય પહલેા પોિાના કમોની 
સજા પામી ચ ક્યા છે અને િેમના માટે 

દ :ખદાયી અઝાબ છે. 

  ذهاقُْوا قهِریًْبا قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  كهمهثهِل 
بهاله  هْمِرِهْم    وه لهُهْم   ا اب   وه هلِْيم    عهذه  ا

16. આ (મ નાદફકોન ું) ઉદાહરણ શેિાનની 
માફક છે, કે િે ઇન્સાનને કહ ેછે કે ત ું ક ફ્ર કર, 

પછી જ્યારે િે (ઇન્સાન) ક ફ્ર કરી લે છે િો કહ ે

છે કે હ ું િો િારાથી અળગો છું, હ ું િો સમગ્ર 

સષૃ્ટટના પાલનહારથી ડર  છું 

ِن  كهمهثهِل  ْيطَٰ اِن  قهاله  اِذْ  الَشه ْكُفْر    لِْلِنْسه   ا
ْ  قهاله  كهفهره  فهلهمَها ء   اَِنِ ْ   َمِْنكه  بهِرْیٓ اُف  اَِنِ   اهخه
ه  َبه  اّلَلَٰ لهِمْيه  ره  الْعَٰ

17. બસ ! બને્ન (શેિાન અને કાદફરો) ન ું 
પદરણામ એ હોય છે કે િેઓમ હુંમેશા 
જહન્નમમાું રહશેે અને આ જ જાલલમ લોકોની 
સજા છે. 

هنَهُهمها عهاقِبهتهُهمها   فهكهانه  یِْن  النَهارِ  ِف  ا الِده  خه
ا    لِكه   فِْيهه ُؤا وهذَٰ ٓ زَٰ ن  جه لِِمْيه  الَظَٰ

18. હ ેઇમાનવાળાઓ ! અલ્લાહથી ડરિા રહો 
અને દરેક વયક્તિ જોઇ લે કે િેણે કાલ 

(કયામિ) માટે શ ું (સુંગ્રહ) ક્ ું છે. અને (દરેક 

સમયે) અલ્લાહથી ડરિા રહો, અલ્લાહ 

િમારા દરેક કાયોથી ખબરદાર છે. 

ا ُنوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه تَهُقوا اَٰ ه  ا لْتهْنُظرْ  اّلَلَٰ   وه
ا نهْفس   ْت  َمه مه تَهُقوا   لِغهد     قهَده ا ه    وه  اَِنه   اّلَلَٰ
ه  بِ  اّلَلَٰ ٌۢ خه  تهْعمهلُْونه  ِبمها ْْی 

19. અને િમે િે લોકો જેવા ન થઇ જાઓ 

જેમણે અલ્લાહને ભલૂી ગય , િો અલ્લાહએ 

િેમને એવી રીિે ભ લાવી દીિા કે િેઓ 

પોિાના અક્સ્િત્વને જ ભલૂી ગયા અને આવા 
જ લોકો તવદ્રોહી છે. 

هالَهِذیْنه  تهُكْونُْوا وهَله  ه  نهُسوا ك هُىْ  اّلَلَٰ  فهاهنْسَٰ
ُهْم    َٰٓى ِكه   اهنُْفسه ِسُقْونه   ُهُم  اُول  الْفَٰ

20. જહન્નમવાળાઓ અને જન્નિવાળાઓ 

સરખા નથી, જન્નિવાળાઓ જ (ખરેખર) 

સફળ છે. 

ُب  یهْستهوِْی   َله  ُب  النَهارِ  اهْصحَٰ اهْصحَٰ نَهِة    وه  الْجه
ُب  نَهةِ  اهْصحَٰ  الْفهٓاى ُِزْونه  ُهُم  الْجه
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21. જો અમે આ ક રઆનને કોઇ પવગિ પર 

ઉિારિા િો િમે જોિા કે અલ્લાહના ભયથી 
િે દબાઇને ટ કડે ટ કડા થઇ જિો, અમે આવા 
ઉદાહરણોને લોકો સામે વણગન કરીએ છીએ 

જેથી િેઓ લચિંિન કરે. 

لْنها لهوْ  هنْزه ا ا ذه بهل   عهلَٰ  الُْقْراَٰنه  هَٰ هیْتهه   جه ا  لَهره
اِشًعا عًا خه َدِ ْشيهةِ  َمِْن  َمُتهصه ِ    خه   وهتِلْكه   اّلَلَٰ
ا اَْلهْمثهاُل  لَهُهْم  لِلنَهاِس  نهْضِربُهه  لهعه

 یهتهفهَكهُرْونه  

22. િે જ અલ્લાહ છે, જેના તસવાય કોઇ 

ઇલાહ નથી, ગાયબ અને હાજર દરેક વસ્ત ને 

જાણવાવાળો છે, િે અત્યુંિ કૃપાળુ અને 

દયાળુ છે. 

 ُ َٰهه  َله   الَهِذْی  ُهوهاّلَلَٰ ْيِب  عَِٰلُم   ُهوه   اََِله  اِل  الْغه
ادهةِ    هه ْحمَُٰن   وهالَشه ِحْيُم  ُهوهالَره  الَره

23. િે જ અલ્લાહ છે, જેના તસવાય કોઇ 

ઇલાહ નથી, િે બાદશાહ છે, અત્યુંિ પતવત્ર , 

દરેક ખામીથી સલામિ, શાુંતિ આપનાર, 

દેખરેખ કરનાર, તવજયી, શક્તિશાળી, મહાન 

છે. અલ્લાહ િે વાિોથી પાક છે, જેને આ લોકો 
િેનો ભાગીદાર ઠેરવે છે. 

 ُ َٰهه  َله   الَهِذْی  ُهوهاّلَلَٰ هلْمهِلُك   ُهوه   اََِله  اِل  ا
ْوُس  َُٰم  الُْقَدُ ل ْيِمُن  الْمُْؤِمُن  الَسه  الْمُهه
ِزیْزُ  بَهارُ  الْعه ُ    الْجه نه   الْمُتهكهََبِ ِ  ُسْبحَٰ   اّلَلَٰ
مَها  یُْشِرُكْونه  عه

24. િે જ અલ્લાહ છે, જે સર્જન કરનાર, 

બનાવનાર, સ્વરૂપ આપનાર, િેના દરેક 

નામ સારા છે, આકાશો અને જમીનમાું જે 

સર્જન છે, િે સૌ િેની જ િસ્બીહ કરી રહ્યા છે, 

અને િે તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

 ُ الُِق  ُهوهاّلَلَٰ وَِرُ  الْبهاِرُئ  الْخه  لههُ  الْمُصه
ُح   الُْحْسنَٰ    اَْلهْسمهٓاءُ  بَِ ا لهه   یُسه   ِف  مه
وَِٰت  مَٰ ِزیْزُ   ِض   وهاَْلهرْ  الَسه   وهُهوهالْعه
ِكْيُمن   الْحه
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અલ-મુમ્િતહના  الممتحنة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેઇમાનવાળાઓ ! મારા અને િમારા 
દ શ્મનોને દોસ્િ ન બનાવો, િમે િો 
તમત્રિાથી િેમને સુંદેશો મોકલાવો છો, જો કે 

િેઓ જે સત્ય િમારી પાસે આવી ગઈ છે, 

િેનો ઇન્કાર કરે છે, િેઓ પયગુંબર અને 

િમને પોિાને પણ ફકિ એટલા માટે જ 

દેશતનકાલ કરે છે કે િમે પોિાના પાલનહાર 

પર ઇમાન િરાવો છો, હવે જો િમે (ફત્હ ે

મક્કા માટે) મારા માગગમાું ત્જહાદ અને મારી 
પ્રસન્નિા માટે નીકળ્યા છો િો છૂપી રીિે 

િેમને દોસ્િી પત્ર અને સુંદેશો મોકલાવો 
છો? જો કે જે કઈ િમે છપાવો છો અથવા 
જાહરે કરો છો હ ું િેને ખબૂ સારી રીિે જાણ ું 
છું, િમારામાુંથી જે કોઇ આવ ું કાયગ કરશે િે 

ખરેખર સત્ય માગગથી ભટકી જશે 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه  عهُدَوِْی  تهَتهِخُذْوا َله  اَٰ
هْولِيهٓاءه  وهعهُدَوهُكْم  ْ  ُتلُْقْونه  ا  ِبالْمهوهدَهةِ  اِلههْْیِ

قهْد  ٓاءهُكْم  ِبمها كهفهُرْوا وه َقِ    َمِنه  جه   الْحه
ُسْوله  یُْخِرُجْونه  ُكْم  الَره یَها اِ هْن  وه  ُتْؤِمُنْوا ا

 ِ بَُِكْم    ِباّلَلَٰ ْجُتْم  ُكنُْتْم  اِْن   ره ره ادًا خه   ِفْ  ِجهه
ٓاءه  ِبْيِلْ سه  ۬   وهابِْتغه   ْ اِٰت ْونه   مهْرضه ْ  ُتِسَرُ  اِلههْْیِ

  ۬ هنها  ِبالْمهوهدَهةِ   ا هعْلهُم  وه هْخفهیُْتْم  ِبمها   ا ا   ا مه   وه
هعْلهنُْتْم    ْن   ا مه لْهُ  وه َله  فهقهْد  ِمْنُكْم  یَهْفعه  ضه
وهٓاءه  ِبْيِل  سه  الَسه

2. જો િેઓ િમારા ઉપર કાબ  મેળવી લે િો 
િેઓ િમારા (ખ લ્લા) શત્ર  થઇ જશે અને 

બ રાઇ કરવાના ઈરાદા સાથે િમારા પર 

પોિાના હાથો અને જબાન વડે િકલીફ 

આપશે અને (દદલથી) ઇચ્છશે કે િમે પણ 

કાદફર બની જાઓ. 

ٓاًء   لهُكْم   یهُكْونُْوا یَهثْقهُفْوُكْم  اِْن  اهعْده
ا یهْبُسُطْو  هیِْدیهُهْم  اِلهْيُكْم  َوه ْ  ا ُ هلِْسنههَته ا   وه
وْٓ  وهدَُْوا ءِ ِبالَسُ  تهْكُفُرْونه   لهوْ  وه
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3. િમારા સગા-સબુંિીઓ અને સુંિાનો 
િમને કયામિના દદવસને કામ નહીં આવે, 

િે (અલ્લાહ િઆલા) િમારી વચ્ચે ફેંસલો 
કરી દેશે અને જે કુંઇ પણ િમે કરી રહ્યા છો 
િેને અલ્લાહ ખબૂ સારી રીિે જોઇ રહ્યો છે. 

كُْم  لهْن  اُمكُْم  تهْنفهعه هْرحه ۬   وهَله   ا ُكْم ۛ دُ هْوَله   ا
۬   یهْومه  مهِة ۛ ُ   بهیْنهُكْم    یهْفِصُل   الِْقيَٰ   ِبمها وهاّلَلَٰ

 بهِصْْی   تهْعمهلُْونه 

4. (મ સલમાનો) િમારા માટે હઝરિે 

ઇબ્રાહીમ અને િેમના સાથીઓમાું ઉત્તમ 

આદશગ છે, જ્યારે કે િેઓએ પોિાની કોમને 

સ્પટટ કહીં દીધ  કે અમે િમારાથી અને 

જેમની પણ િમે અલ્લાહના તસવાય બુંદગી 
કરી રહ્યા છો િે બિાથી િદ્દન બેજાર એ, 

અમે િમારા (દીનનો) ઇન્કાર કરીએ છીએ, 

અમારી અને િમારી વચ્ચે હુંમેશા માટે વેર 

અને દ શ્મની ઉભી થઇ ગઇ, જેથી િમે એક 

અલ્લાહ પર ઈમાન લાવો, પરુંત   
ઇબ્રાહીમની એટલી વાિિો પોિાના તપિા 
સાથે થઇ હિી કે હ ું િમારા માટે જરૂર માફી 
માુંગીશ અને િમારા માટે અલ્લાહ સામે મને 

કોઇ પણ વસ્ત નો કુંઇ અતિકાર નથી. હ ે

અમારા પાલનહાર િારા પર જ અમે ભરોસો 
કયો અને અમે િારી જ િરફ ઝકીએ છીએ 

અને િારી જ િરફ પાછા ફરવાન ું છે. 

هانهْت  قهْد  نهة   اُْسوهة   لهُكْم  ك سه ْ   حه ِهْيمه  ِف  اِبْرَٰ
الَهِذیْنه  ه    مه  وه نَها لِقهْوِمِهْم  قهالُْوا اِذْ   عه ُؤا اِ ٓ ءَٰ  بُره
ِممَها ِمْنُكْم  ِ ؗ  دُْوِن   ِمْن  تهْعُبُدْونه  وه  اّلَلَٰ
ا ِبكُْم  كهفهْرنها بهده بهیْنهُكُم  بهْينهنها وه اوهةُ  وه ده  الْعه

ٓاءُ  الْبهْغضه هبهًدا وه َتَٰ  ا ِ  ُتْؤِمُنْوا حه ه    ِباّلَلَٰ  وهْحده
ِهْيمه  قهْوله  اََِله  َنه  َِلهِبْيهِ  اِبْرَٰ هْستهْغِفره   لهكه  َله
ا   مه هْمِلُك  وه ِ  ِمنه  لهكه  ا ء     ِمْن  اّلَلَٰ ْ بَهنها  َشه   ره

َهلْنها عهلهْيكه  اِلهْيكه  تهوهك هنهْبنها وه اِلهْيكه  ا الْمهِصْْیُ  وه
 

5. હ ેઅમારા પાલનહાર ! ત ું અમને િે લોકો 
માટ આઝમાયશન ું કારણ ન બનાવો, જે 

લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું અને હ ેઅમારા પાલનહાર ! 

અમને માફ કરી દે, તન:શુંક ત  જ તવજયી, 
દહકમિ વાળો છે. 

بَهنها لْنها َله  ره َهِذیْنه  فِتْنهةً  تهْجعه  كهفهُرْوا لَِل
ا    لهنها وهاْغِفرْ  بَهنه هنْته  اِنَهكه   ره ِزیْزُ  ا  الْعه

ِكْيُم   الْحه
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6. તન:શુંક િમારા માટે આમાું ઉત્તમ આદશગ 
(અને ઉત્તમ અન સરણ છે, ખાસ કરીને) િે 

પ્રત્યેક વયક્તિ માટે જે અલ્લાહ અને 

કયામિના દદવસે મળવાની આશા રાખિો 
હોય, અને જો કોઇ અવગણના કરે િો 
અલ્લાહ િઆલા બે તનયાઝ છે અને 

પ્રશુંસાને લાયક છે. 

هانه  لهقهْد  ْ  لهُكْم  ك نهة   اُْسوهة   فهِْْیِ سه هانه   لَِمهْن  حه  ك
ه  یهْرُجوا ا اّلَلَٰ مهْن   اَْلَِٰخره    لْيهْومه وه َله  وه  یَهتهوه
ه  فهاَِنه  ِنَُ  اّلَلَٰ ِمْيُدن  ُهوهالْغه  الْحه

7. શક્ય છે કે નજીકમાું જ અલ્લાહ િઆલા 
િમને અને િે લોકોને દોસ્િ બનાવી દે, 

જેમની સાથે િમારી દ શ્મની છે અને અલ્લાહ 

ક દરિવાળો છે અને અલ્લાહ માફ કરનાર, 

દયાળુ છે. 

ُ  عهسه  هْن  اّلَلَٰ له  ا بهْيه  بهیْنهُكْم  یَهْجعه  الَهِذیْنه  وه
ْ  عهادهیُْتْم  وهدَهةً    َمِْٰنُ ُ   َمه ُ   قهِدیْر      وهاّلَلَٰ  وهاّلَلَٰ
ُفوْر    َرهِحْيم   غه

8. જે લોકોએ િમારી સાથે દીન તવશે લડાઇ 

ન કરી હોય અને િમારો દેશતનકાલ પણ ન 

કયાગ હોય, િો અલ્લાહ િેમની સાથે 

સદવિગન અને ન્યાય કરવાથી િમને નથી 
રોકિો, પરુંત   અલ્લાહ િો ન્યાય 

કરવાવાળાઓને પસુંદ કરે છે. 

ىكُُم  َله  ُ  یهْنهَٰ ِن  اّلَلَٰ  یُقهاتِلُْوُكْم  لهْم  الَهِذیْنه  عه
یِْن  ِف  لهْم  الَدِ  ِدیهاِرُكْم  َمِْن  یُْخِرُجْوُكْم  وه
هْن  ْوُهْم  ا َُ ا تهَبه ُتْقِسُطْو  ْ    وه ه  اَِنه   اِلههْْیِ  اّلَلَٰ

 الْمُْقِسِطْيه  یُِحَبُ 

9. અલ્લાહ િઆલા િમને ફકિ િે લોકો 
સાથે તમત્રિા કરવાથી રોકે છે, જેમણે િમારી 
સાથે દીન બાબિે ઝઘડો કયો અને િમને 

દેશતનકાલ કરી દીિા અને દેશતનકાલ 

કરવાવાળાઓની મદદ કરી, જે લોકો આવા 
ઇન્કારીઓ સાથે તમત્રિા રાખશે િો (ખરેખર) 

આવા લોકો જ જાલલમ છે. 

نَهمها ىكُُم  اِ ُ  یهْنهَٰ ِن  اّلَلَٰ   ِف  قَٰتهلُْوُكْم  الَهِذیْنه  عه
یِْن  ُجْوُكْم  الَدِ اهْخره ُرْوا ِدیهاِرُكْم  َمِْن  وه هه  وهظَٰ
لَٰ   اِجكُْم  عه هْن  اِْخره لَهْوُهْم    ا ْن   تهوه مه لَهُهْم  وه  یَهتهوه

َٰٓى ِكه  لِمُْونه  ُهُم  فهاُول  الَظَٰ
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10. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જ્યારે િમારી પાસે 

ઇમાનવાળી સ્ત્રીઓ દહજરિ કરીને આવે િો 
િમે િેમની ચકાસણી કરી લો, અલ્લાહ 

િેમના ઇમાનને ખબૂ સારી રીિે જાણે છે, 

જ્યારે િમને ખબર પડી જાય કે િેણીઓ 

(સાચે જ) ઇમાનવાળી છે, િો હવે િેણીઓને 

કાફીરો પાસે પાછી ન મોકલો, આવી સ્ત્રીઓ 

િે (કાદફરો) માટે હલાલ નથી અને ન િેઓ 

િેણીઓ માટે હલાલ છે અને કાદફરોએ જે કઈ 

આવી મોતમન સ્ત્રીઓ પર ખચગ ક્ ું હોય િો 
િેમને આપી દો, અને િેમની સાથે લગ્ન 

કરવા પર કોઈ ગ નોહ નથી, જ્યારે કે િમે િે 

સ્ત્રીઓને િેમની મહરે આપી દો, અને િમે 

પોિે પણ કાદફર સ્ત્રીઓને પિાના લગ્નમાું ન 

રાખો અને જે કુંઇ િમે િેણીઓ પર ખચગ ક્ ું 
હોય, િો િે (કાદફરો) પાસે માુંગી લો અને જે 

મહરે કાદફરોએ પોિાની (મ સલમાન) 

સ્ત્રીઓને આપ્્ ું હત ું, િો િેઓ (મ સલમાનો) 
પાસે માુંગી લે, આ અલ્લાહ નો આદેશ છે, જે 

િમારી વચ્ચે તનણગય કરી રહ્યો છે, અલ્લાહ 

િઆલા બધ  જાણાનાર (અને) દહકમિવાળો 
છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه ٓاءهُكُم  اِذها اَٰ ُت  جه  الْمُْؤِمنَٰ
ت   ِجرَٰ ُ   فهاْمتهِحُنْوُهَنه    ُمهَٰ هّلَلَٰ هعْلهُم  ا  ا
 فهله  ُمْؤِمنَٰت   عهلِمُْتمُْوُهَنه  فهاِْن   ِباِیْمهانِِهَنه   
 لَهُهْم  ِحَل   ُهَنه  َله   الُْكَفهاِر    اِله  تهْرِجُعْوُهَنه 

تُْوُهْم   لهُهَنه    یهِحلَُْونه  ُهْم  وهَله  اَٰ ا   وه هنْفهُقْوا    َمه   ا
هْن  عهلهْيُكْم  ُجنهاحه  وهَله    اِذها   تهْنِكُحْوُهَنه  ا

تهیُْتمُْوُهَنه  ُهَنه    اَٰ ِم  ُتمِْسكُْوا وهَله   اُُجوْره  ِبِعصه
ْسـ هلُْوا الْكهوهافِرِ  ا   وه هنْفهْقُتْم  مه لْیهْسـ هلُْوا ا ا    وه  مه
هنْفهُقْوا    لِكُْم   ا ِ    ُحكُْم  ذَٰ   بهیْنهُكْم    یهْحكُُم   اّلَلَٰ
 ُ ِكْيم   عهِلْيم   وهاّلَلَٰ  حه
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11. અને જો િમારી કોઇ પત્ની િમારી 
પાસેથી કાદફરો પાસે જિી રહ,ે પછી િમને 

જો બદલો લેવા માટે સમય મળે િો જેમની 
પત્નીઓ જિી રહી છે, િેમને િેટલી રકમ 

આપી દો, જેટલી િેમણે પોિાની િે પત્નીઓ 

પર ખચગ કરી હિી, અને િે અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરિા રહો, જેના પર િમે ઇમાન 

રાખો છો. 

اِْن  ء   فهاتهُكْم  وه ْ هْزوهاِجكُْم  َمِْن  َشه   اِله  ا
اقهْبُتْم  الُْكَفهارِ   ذهههبهْت  الَهِذیْنه  فهاَٰتُوا  فهعه

هْزوهاُجُهْم  ا   َمِثْله  ا هنْفهُقْوا    مه تَهُقوا  ا ا ه  وه   اّلَلَٰ
هنُْتْم  الَهِذْی    ُمْؤِمُنْونه  ِبه   ا

12. હ ેપયગુંબર ! જ્યારે િમારી પાસે 

મ સલમાન સ્ત્રીઓ િે વાિો તવશે બૈઅિ કરે 

કે િેઓ અલ્લાહ સાથે કોઇને ભાગીદારા નહીં 
ઠેરવે, ચોરી નહીં કરે, વયલભચાર નહીં કરે, 

પોિાની સુંિાનોને કત્લ નહીં કરે અને કોઇ 

એવો આરોપ નહીં મ કે જે પોિાના હાથો અને 

પગો સામે ઘડેલો હોય અને કોઇ સદકાયગમાું 
િમારી અવજ્ઞા નહીં કરે િો િમે એમનાથી 
બૈઅિ લઇ લો અને િેમના માટે અલ્લાહથી 
માફી માુંગો, તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા માફ 

કરનારવાળો અને દયાળુ છે. 

ا ٓاءهكه  اِذها النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ُت  جه  یُبهایِْعنهكه  الْمُْؤِمنَٰ
لَٰ   هْن  عه ِ  یُْشِرْكنه  ََله  ا ْيـ ًا َوهَله  ِباّلَلَٰ   یهْسِرقْنه  شه
دهُهَنه  یهْقُتْله  وهَله  یهْزنِْيه  وهَله    یهاْتِْيه  وهَله  اهْوَله

ِیْنهه   ِبُبْهتهان   هیِْدیِْهَنه  بهْيه  یَهْفَته هْرُجِلِهَنه  ا ا  وه
ْعُرْوف   ِفْ  یهْعِصیْنهكه  وهَله    فهبهایِْعُهَنه  مه

ه    لهُهَنه   وهاْستهْغِفرْ  ه  اَِنه   اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ َرهِحْيم   غه
 

13. હ ેઈમાનવાળાઓ ! એવી કોમ સાથે 

તમત્રિા ન કરો જેમના પર અલ્લાહ ગ સ્સે 

થયો, િે લોકો આલખરિથી એવી રીિે 

તનરાશ થઇ ચ કયા છે, જેવ ું કે કાદફરો (મિૃ) 

કબરવાળાઓથી તનરાશ છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه لَهْواتهته  َله  اَٰ ِضبه  قهْوًما وه  غه
 ُ ْ  اّلَلَٰ ُسْوا قهْد  عهلههْْیِ ةِ  ِمنه  یهى ِ  كهمها  اَْلَِٰخره
ِب  ِمْن  الُْكَفهارُ  یهى ِسه   الُْقُبوِْرن  اهْصحَٰ
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. આકાશો અને િરિીની દરેક દરેક વસ્ત ઓ 

અલ્લાહ િઆલાની િસ્બીહ કરી રહી છે અને 

િે તવજયી અને દહકમિવાળો છે. 

بَهحه  ِ  سه ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
ِزیْزُ  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

2. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે િે વાિ કેમ કહો 
છો જે (પોિે) કરિા નથી. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا تهُقْولُْونه  لِمه  اَٰ   َله  مه
لُْونه   تهْفعه

3. અલ્લાહ િઆલાને સખિ નાપસુંદ છે કે 

િમે એ વાિ કહો, જે કરિા નથી. 
ْقًتا كهَُبه  ِ  ِعْنده  مه هْن  اّلَلَٰ ا تهُقْولُْوا ا  َله  مه

لُْونه   تهْفعه

4. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા િે લોકોને પસુંદ 

કરે છે, જે લોકો િેના માગગમાું કિારબુંિ 

ત્જહાદ કરે છે. જેવ ું કે િેઓ એક સીસ ું 
પીગળાયેલી દીવાલ હોય. 

ه  اَِنه  اتِلُْونه  الَهِذیْنه  یُِحَبُ  اّلَلَٰ ِبْيلِه   ِفْ  یُقه  سه
َفًا هنَهُهْم  صه ها  َمهْرُصْوص   بُنْيهان   ك

5. અને (િે વાિ યાદ કરો) જ્યારે કે મસૂાએ 

પોિાની કોમને કહ્ ું “ હ ેમારી કોમના લોકો! 
િમે મને કેમ સિાવી રહ્યા છો જ્યારે કે િમે 

(ખબૂ સારી રીિે) જાણો છો કે હ ું િમારી સમક્ષ 

અલ્લાહનો પયગુંબર છું. બસ જ્યારે િે લોકો 
આડા જ રહ્યા િો અલ્લાહએ િેમના દદલોને 

(વિારે) આડા કરી દીિા અને અલ્લાહ 

િઆલા અવજ્ઞાકારી લોકોને સાચો માગગ નથી 
આપિો. 

اِذْ   ُتْؤذُْونهِنْ  لِمه   یَٰقهْوِم  لِقهْوِمه   ُمْوسَٰ  قهاله  وه
قهْد  ْ  تَهْعلهمُْونه  وه هَنِ ُسْوُل  ا ِ  ره   فهلهمَها  اِلهْيُكْم    اّلَلَٰ
ا اُغْو  هزهاغه  زه ُ  ا ُ   قُلُْوبهُهْم    اّلَلَٰ  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
ِسِقْيه  الْقهْومه   الْفَٰ
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6. અને જ્યારે ઈસા ઇલને મરયમ એ કહ્ ું હ ે

બની ઇસ્રાઇલ ! હ ું િમારી િરફ અલ્લાહનો 
પયગુંબર છું, અને હ ું એ િૌરાિની પ ષ્ટટ કર ું 
છું, જે મારા કરિા પહલેા ઉિારવામાું આવી, 
અને મારા પછી આવનાર એક પયગુંબરની હ ું 
િમને શ ભ સ ચના આપનારો છું, જેન ું નામ 

અહમદ છે, પછી જ્યારે િે પયગુંબર િેમની 
પાસે સ્પટટ પરૂાવા લઇ આવી ગયા, િો 
કહવેા લાગ્યા કે આ િો ખ લ્લ  જાદ  છે. 

اِذْ  ْریهمه  ابُْن  ِعْيسه  قهاله  وه   یَٰبهِنْ   مه
ٓاِءیْله  ْ  اِْسره ُسْولُ  اَِنِ ِ  ره قًا اِلهْيُكْم  اّلَلَٰ َدِ  َمُصه

َیه  بهْيه  لَِمها ىةِ  ِمنه  یهده ُمبهَشِ  الَتهوْرَٰ   ًرٌۢاوه
ُسْول   ْ  ِبره ْ  یَهاِْٰت هْحمهُد    اْسمُه    بهْعِدی ِمنٌۢ   فهلهمَها  ا
ٓاءهُهْم  ِت  جه ا قهالُْوا ِبالْبهیَِنَٰ ذه ِبْي    ِسْحر   هَٰ َمُ

 

7. િે વયક્તિથી વિારે જાલલમ કોણ હોઈ શકે 

છે, જે અલ્લાહ પર જ ઠો આરોપ લગાવે , 

જ્યારે કે િેને ઇસ્લામ િરફ બોલાવવામાું 
આવી રહ્યો છે અને અલ્લાહ આવા જાલલમ 

લોકોને દહદાયિ નથી આપિો. 

ْن  مه هْظلهُم  وه ی ِممَهِن  ا َٰ ِ  عهله  افَْته  الْكهِذبه  اّلَلَٰ
یُْدعَٰ   ِم    اِله  وهُهوه ُ   اَْلِْسله  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ
لِِمْيه  الْقهْومه   الَظَٰ

8. િે ઇચ્છે છે કે અલ્લાહના પ્રકાશને ફુંક 

મારીને ઓલવી દેં અને અલ્લાહ પોિાના 
પ્રકાશને પરૂ ું કરીને જ રહશેે, ભલેને કાદફરોને 

ખરાબ લાગ.ે 

ِ  نُوْره  لُِيْطِفـ ُْوا یُِریُْدْونه    ِباهفْوهاِهِهْم  اّلَلَٰ
 ُ لهوْ  نُوِْره   ُمِتَمُ  وهاّلَلَٰ ِرهه  وه  الْكَِٰفُرْونه  كه

9. િે જ છે, જેણે પોિાના પયગુંબરને 

દહદાયિ અને સાચો દીન આપીને મોકલ્યા, 
જેથી િેને દરેક દીન પર તવજેિા બનાવી દે, 

ભલેને મ શદરક લોકો રાજી ન હોય. 

له  ُهوهالَهِذْی   ُسْولهه   اهْرسه ی ره ِدیِْن  ِبالُْهدَٰ  وه
َقِ  ه   الْحه یِْن  عهله  لُِيْظِهره لهوْ  كُلَِه   الَدِ ِرهه  وه  كه

ن   الْمُْشِرُكْونه

10. હ ેઇમાનવાળાઓ ! શ ું હ ું િમને િે વેપાર 

બિાવ ું, જે િમને દ :ખદાયી અઝાબથી 
બચાવી લે ? 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه لَُُكْم  ههْل  اَٰ هدُ ة   عهلَٰ  ا اره   تِجه
اب   َمِْن  ُتْنِجْيُكْم  هلِْيم   عهذه  ا
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11. અલ્લાહ િઆલા અને િેના રસલૂ પર 

ઇમાન લાવો અને અલ્લાહના માગગમાું પોિાન ું 
િન અને િન વડે ત્જહાદ કરો, જો િમે 

જાણિા હોવ, િો આ જ િમારા માટે ઉત્તમ છે 

. 

ِ  ُتْؤِمُنْونه  ُسْولِه   ِباّلَلَٰ اِهُدْونه  وهره   ِفْ  وهُتجه
ِبْيِل  ِ  سه هنُْفِسكُْم    ِباهْموهالِكُْم  اّلَلَٰ ا لِكُْم   وه  ذَٰ
ْْی    تهْعلهمُْونه   ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه

12. અલ્લાહ િઆલા િમારા ગ નાહ માફ કરી 
દેશે અને િમને િે જન્નિોમાું પહોંચાડશે જેના 
નીચે નહરેો વહી રહી હશે અને પાક ઘરોમાું, 
જે જન્નિ અદ્દન (જન્નિના નામોમાુંથી એક 

નામ) માું હશે, આ જ ભવય સફળિા છે. 

یُْدِخلُْكْم  ذُنُْوبهُكْم  لهُكْم  یهْغِفرْ  نََٰت   وه   جه
ا ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه ِكنه  اَْلهنْهَٰ مهسَٰ یَِبهةً  وه   طه

نََِٰت  ِفْ  لِكه   عهْدن     جه ِظْيُم   الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه

13. અને િમને એક બીજી (નેઅમિ) પણ 

આપશે, જેને િમે પસુંદ કરો છો, િે છે 

અલ્લાહની મદદ અને નજીકમાું જ (પ્રાપ્િ 

થવાવાળો) તવજય, િમે ઇમાનવાળાઓને આ 

તવશે શ ભ સ ચના આપી દો. 

ی ا    وهاُْخرَٰ ِ  َمِنه  نهْصر    ُتِحبَُْونههه فهْتح   اّلَلَٰ  وه
رِ   قهِریْب     بهَشِ  الْمُْؤِمِنْيه  وه

14. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે અલ્લાહ 

િઆલાના (દીનના) મદદ કરનારા બની 
જાવ, જેવ ું કે ઈસા લબન મરયમે પોિાના 
સાથીઓને કહ્ ું, હત ું કે અલ્લાહ િરફ 

(બોલાવવામાું) કોણ મારી મદદ કરશે? િો 
સાથીઓએ કહ્ ું અમે અલ્લાહના (દીનના) 
મદદ કરનાર છે, પછી ! બની ઇસ્રાઇલમાુંથી 
એક જૂથ ઇમાન લઈ લાવયો અને એક જૂથે 

ઇન્કાર કયો. પછી અમે ઈમાન લાવનારા 
લોકોની િેમના દ શ્મનો તવરૂદ્વ મદદ કરી, િો 
િેઓ જ તવજયી રહ્યા. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ اره  ُكْونُْو  هنْصه ِ  ا  كهمها اّلَلَٰ
نه  ْریهمه مه  ابُْن  ِعْيسه  قهاله  وهاِریَ  ْن  لِلْحه  مه

اِرْی   هنْصه ِ    اِله  ا وهاِریَُْونه  قهاله   اّلَلَٰ   نهْحُن  الْحه
ارُ  هنْصه ِ  ا نهْت  اّلَلَٰ ٓاى ِفهة   فهاَٰمه ْ  َطه   بهِنْ   َمِنٌۢ

ٓاِءیْله  ْت  اِْسره ٓاى ِفهة     وهكهفهره   فهاهیَهْدنها  َطه
ُنْوا الَهِذیْنه  مه  فهاهْصبهُحْوا عهُدَوِِهْم  عهلَٰ  اَٰ
ن  ِهِریْنه  ظَٰ
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અલ-જુમુઆ  الجمعة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. આકાશો અને િરિીમાું જે કઈ સર્જન છે, િે 

દરેક અલ્લાહ િઆલાની િસ્બીહ કરી રહી છે, 

(જે) બાદશાહ, અત્યુંિ પતવત્ર (છે). તવજયી 
અને દહકમિવાળો છે. 

ُح  بَِ ِ  یُسه ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه  اَْلهْرِض  ِف  وه
ْوِس  الْمهِلِك  ِزیْزِ  الُْقَدُ ِكْيِم  الْعه  الْحه

2. િે જ છે, જેણે અભણ લોકોમાું િેમના માુંથી 
જ એક પયગુંબર મોકલ્યા, જે િેમને 

(ક રઆન)ની આયિો સુંભળાવે છે અને િેમને 

પતવત્ર કરે છે અને િેઓને દકિાબ (ક રઆન) 

િથા દહકમિ તશખવાડે છે, િેઓ આ પહલેા 
ખ લ્લી ગ મરાહીમા હિા. 

ه  ِف  بهعهثه  ُهوهالَهِذْی  ُسْوًَل  اَْلَُمَِي  ْ  ره  َمِْٰنُ
ْ  یهْتلُْوا یَِٰته   عهلههْْیِ ْ  اَٰ َكِهْْیِ یُزه لَِمُُهُم  وه یُعه  وه
اِْن   وهالِْحكْمهةه    الِْكتَٰبه  هانُْوا وه   ِفْ له   قهْبُل  ِمْن  ك
َٰل   ل ِبْي    ضه  َمُ

3. અને (આ પયગુંબર,જે લોકો િરફ 

મોકલવામાું આવયા છે) િેમના માુંથી કેટલાક 

અન્ય લોકો પણ છેમ જેઓ િેમની સાથે હજ  
સ િી નથી મળ્યા, અને િે જ તવજયી અને 

દહકમિવાળો છે. 

ِریْنه  خه اَٰ ْ  وه ُقْوا لهمَها ِمْٰنُ   ِبِهْم    یهلْحه
ِزیْزُ  ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

4. આ અલ્લાહની કૃપા છે, જેના પર ઇચ્છે 

િેના પર પોિાની કૃપા કરે છે અને અલ્લાહ 

િઆલા ખબૂ જ કૃપાળુ છે. 

لِكه  ِ  فهْضُل  ذَٰ ْن  یُْؤتِْيهِ  اّلَلَٰ ٓاُء    مه ُ   یَهشه  وهاّلَلَٰ
ِظْيِم  الْفهْضِل  ذُو  الْعه
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5. જે લોકોને િૌરાિ આપવામાું આવી પરત ું 
િે લોકો િેનો ભાર ઉઠાવી ન શક્યા,િેમન ું 
ઉદાહરણ િે ગિેડા જેવ ું છે ,જેણે ઘણી જ 

પ સ્િકો ઉઠાવેલી હોય. આના કરિા પણ 

વિારે ખરાબ ઉદાહરણ િે લોકોન ું છે, જે 

લોકોએ અલ્લાહની આયાિોને જ ઠલાવી 
દીિી, અને અલ્લાહ જાલલમ લોકોને દહદાયિ 

નથી આપિો. 

ثهُل  ىةه الَتهوْ  ُحمَِلُوا الَهِذیْنه  مه   لهْم  ثَُمه  رَٰ
اًرا    یهْحِمُل  الِْحمهارِ  كهمهثهِل  یهْحِملُْوهها   اهْسفه
ثهُل  ِبْئسه  بُْوا الَهِذیْنه  الْقهْوِم  مه َذه  ِباَٰیَِٰت  كه
   ِ ُ   اّلَلَٰ لِِمْيه   الْقهْومه  یهْهِدی َله  وهاّلَلَٰ  الَظَٰ

6. (હ ેપયગુંબર ! ) િમે િેમને કહીં દો કે હ ે

યહ દીઓ ! જો િમે એવ ું તવચારિા હોય કે 

ફતિ િમે અલ્લાહના દોસ્િ છો, િો િમે 

મતૃ્્ ની ઇચ્છા કરો, જો િમે સાચા હોય. 

ا قُْل  ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مُْتْم  اِْن  ههادُْو  هنَهُكْم  زهعه  ا
هْولِيهٓاءُ  ِ  ا   فهتهمهنَهُوا النَهاِس  دُْوِن  ِمْن  ّلِلََٰ
ِدقِْيه  ُكنُْتْم  اِْن  الْمهْوته   صَٰ

7. આ લોકો કદાતપ મતૃ્્ ની ઇચ્છા નહીં કરે, 

પોિાના અિે કાયોના કારણે, જે િેઓ કરી 
ચ ક્યા છે, અને જાલલમ લોકોને ખબૂ જાણે છે. 

ا یهتهمهنَهْونهه    وهَله  هبهًدٌۢ ْت  ِبمها ا مه هیِْدیِْهْم    قهَده   ا
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ لِِمْيه  عهِلْيم   ِبالَظَٰ

8. િમેં િેમને કહીં દો કે જે મતૃ્્ થી િમે 

ભાગિા ફરો છો િે િો િમને આવીને જ 

રહશેે, પછી િમે દરેક છપી િથા ખ લ્લી 
(વાિો) નો જાણનાર (અલ્લાહ) ની િરફ 

પાછા ફેરવવામાું આવશો. અને િે િમારા 
કરેલા દરેક કાયો બિાવી દેશે. 

ْونه  الَهِذْی  الْمهْوته  اَِنه  قُْل  َهه   ِمْنهُ  تهِفَرُ  فهاِن
َِٰقْيُكْم  دَُْونه  ثَُمه  ُمل ْيِب  عَِٰلِم   اِلَٰ  ُتره  الْغه
ادهةِ  هه ُئكُْم  وهالَشه   ُكنُْتْم  ِبمها فهُينهَبِ
ن   تهْعمهلُْونه

9. હ ેઇમાનવાળાઓ ! જ મઅ્હના દદવસે 

નમાઝ માટે અઝાન આપવામાું આવે િો િમે 

અલ્લાહના લઝકર િરફ ભાગો અને લે-વેચ 

છોડી દો, આ િમારા માટે ખબૂ જ ઉત્તમ છે, 

જો િમે જાણિા હોવ. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه َٰوةِ  نُْوِدیه  اِذها اَٰ ل   ِمْن  لِلَصه
ةِ  یَهْوِم  ْوا الُْجمُعه ِ  ِذْكرِ  اِلَٰ  فهاْسعه  وهذهُروا  اّلَلَٰ
لِكُْم   الْبهْيعه    ْْی   ذَٰ   ُكنُْتْم  اِْن  لَهُكْم  خه

 تهْعلهمُْونه 



 

અલ-જ મ આ 

 

1077 

 

 الجمعة 

10. પછી જ્યારે નમાઝ પ રી થઇ જાય િો 
િરિી પર ફેલાઇ જાવ અને અલ્લાહની 
કૃપાને શોિો અને વિારે માું વિારે અલ્લાહને 

યાદ કરિા રહો, જેથી િમે સફળિા મેળવી 
લો. 

َٰوةُ  قُِضيهِت  فهاِذها ل   ِف  فهانْتهِشُرْوا الَصه
ابْتهُغْوا اَْلهْرِض  ِ  فهْضِل  ِمْن  وه ُكُروا اّلَلَٰ  وهاذْ
ه  ا اّلَلَٰ ِثْْیً لَهُكْم  كه  ُتْفلُِحْونه  لَهعه

11. અને જ્યારે િે લોકોએ કોઇ સોદો અથવા 
કોઇ િમાશો થિો જોયો, િો િેઓ િેની િરફ 

ભાગી ગયા અને િમને (એકલા) ઉભા રહલેા 
છોડી દીિા, િમે િેમને કહીં દો કે જે કઈ 

અલ્લાહ પાસે છે, િે આ રમિ અને વેપારથી 
ઉત્તમ છે અને અલ્લાહ િઆલા જ ઉત્તમ રોજી 

આપનાર છે. 

اِذها هْوا وه ا ةً  ره اره هوْ  تِجه اانْ  لهْهوها ا ْو  ا فهَضُ   اِلهْيهه
ُكْوكه  ا قُْل   قهٓاى ِمًا    وهتهره ِ  ِعْنده  مه ْْی   اّلَلَٰ  َمِنه   خه
ِمنه  اللَهْهوِ  ةِ    وه اره ُ   الَتِجه ْْیُ  وهاّلَلَٰ   خه

ن  ِزقِْيه  الَرَٰ



 

અલ-મ નાદફકૂન 

 

1078 

 

 المنافقون

 અલ-મુનાતફકૂન  المنافقون  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે િમારી પાસે મ નાદફકો (ઢોંગીઓ) 

આવે છે િો કહ ેછે કે અમે આ વાિની સાક્ષી 
આપીએ છીએ કે તન:શુંક િમે જ અલ્લાહના 
પયગુંબર છો, અને અલ્લાહ જાણે છે કે 

ખરેખર િમે અલ્લાહના પયગુંબર છો અને 

અલ્લાહ સાક્ષી આપે છે કે આ મ નાદફકો િદ્દન 

જ ઠા છે. 

ٓاءهكه  اِذها ِفُقْونه  جه ُد  قهالُْوا الْمُنَٰ نَهكه  نهْشهه  اِ
ُسْوُل  ِ    لهره ُ   اّلَلَٰ نَهكه  یهْعلهُم  وهاّلَلَٰ ُسْولُه     اِ   لهره
 ُ ُد  وهاّلَلَٰ ِفِقْيه  اَِنه  یهْشهه  لهكَِٰذبُْونه    الْمُنَٰ

2. િેઓએ પોિાની સોગુંદોને ઢાલ બનાવી 
રાખી છે, પછી આ લોકો બીજાને અલ્લાહના 
માગગથી રોકે છે, ખબૂ જ ખરાબ છે િે કાયગ, જે 

િેઓ કરી રહ્યા છે. 

ا ُذْو  تَهخه هیْمهانهُهْم  اِ ْوا ُجنَهةً  ا َدُ ْن  فهصه  عه
ِبْيِل  ِ    سه نَهُهْم   اّلَلَٰ ٓاءه  اِ ا سه هانُْوا مه یهْعمهلُْونه  ك

 

3. આ એટલા માટે કે િેઓ ઇમાન લાવયા 
અને પછી ક ફ્ર ક્ ું , િો િેઓના હૃદયો ઉપર 

મહોર લગાવી દેવામાું આવી, હવે આ લોકો 
કઈ સમજિા નથી. 

لِكه  َهُهْم  ذَٰ ُنْوا ِباهن مه  عهلَٰ  فهُطِبعه  كهفهُرْوا ثَُمه   اَٰ
 یهْفقهُهْونه  َله  فهُهْم  قُلُْوِبِهْم 
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4. જ્યારે િમે િેમને જોઇ લો િો િેમના 
શરીર િમાને શાનદાર લાગ ેછે, અને જો 
િેમની વાિો સાુંભળો િો સાુંભળિા જ રહી 
જાઓ, િેમન ું ઉદાહરણ એવ ું છે, જેવ ું કે એવી 
લાકડીઓ, જેને ટેકા સાથે લગાવેલી હોય, આ 

લોકો દરેક (સખિ) અવાજને પોિાના તવરૂધ્િ 

સમજે છે, આ જ ખરેખર િમાર દ શ્મનો છે, 

એટલા માટે િેમનાથી સચેિ રહો,, અલ્લાહ 

િેઓને નટટ કરે, કયાું ઊંિા ફરી રહ્યા છે? 

اِذها هیْ  وه ا ْ ره ُ اُمُهْم    ُتْعِجُبكه  هَته اِْن   اهْجسه  وه
هنَهُهْم   لِقهْولِِهْم    تهْسمهعْ  یَهُقْولُْوا ها  ُخُشب   ك
ة     نَهده ُبْونه   َمُسه ة   كَُله  یهْحسه ْيحه ْ    صه   عهلههْْیِ

ُدوَُ  ُهُم  ْرُهْم    الْعه ُ ؗ  قَٰتهلهُهُم   فهاْحذه هَنَٰ   اّلَلَٰ  ا
 یُْؤفهُكْونه 

5. અને જ્યારે િેઓને કહવેામાું આવે છે કે 

આવો ! (જેથી) અલ્લાહના પયગુંબર િમારા 
માટે માફી િલબ કરે, િો પોિાના માથા 
હલાવે છે અને િમે જોશો કે િે ઘુંમડ કરિા 
રૂકી જાય છે. 

اِذها الهْوا لهُهْم   قِْيله  وه   لهُكْم   یهْستهْغِفرْ  تهعه
ُسْوُل  ِ  ره ُهْم  لهَوهْوا اّلَلَٰ ْ  ُرُءْوسه ُ اهیهَْته   وهره
ْونه  ْونه  وهُهْم  یهُصَدُ  َمُْستهْكَِبُ

6. (હ ેપયગુંબર! ) િમે િેમના માટે માફી 
માુંગો અથવા ન માુંગો, બને્ન બરાબર છે, 

(કારણકે) અલ્લાહિઆલા િેમને કદાતપ માફ 

નહીં કરે. તન:શુંક અલ્લાહ િઆલા (આવા) 
અવજ્ઞકારી લોકોને દહદાયિ નથી આપિો. 

وهٓاء   ْ  سه هْستهْغفهْرته  عهلههْْیِ هْم  لهُهْم  ا   لهْم  ا
ُ  یَهْغِفره  لهْن   لهُهْم    تهْستهْغِفرْ    اَِنه   لهُهْم     اّلَلَٰ

ه  ِسِقْيه  الْقهْومه  یهْهِدی َله  اّلَلَٰ  الْفَٰ

7. આ જ િે લોકો છે, જેઓ કહ ેછે કે જે લોકો 
પયગુંબર સાથે છે િેઓના પર કુંઇ ખચગ ન 

કરો અહીં સ િી કે િેઓ તવખેરાય જાય, જો કે 

આકાશો અને િરિીના બિા ખજાના 
અલ્લાહની પાસે છે, પરુંત   આ મ નાદફકો 
સમજિા નથી. 

 مهْن  عهلَٰ  ُتْنِفُقْوا َله  یهُقْولُْونه  الَهِذیْنه  ُهُم 
ُسْوِل  ِعْنده  ِ  ره َتَٰ  اّلَلَٰ ْوا    حه ِ   یهْنفهَضُ ّلِلََٰ   وه

ٓاى ُِن  زه وَِٰت  خه مَٰ َِٰكَنه  وهاَْلهْرِض  الَسه ل   وه
ِفِقْيه   یهْفقهُهْونه  َله  الْمُنَٰ
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8. આ લોકો કહ ેછે કે જો અમે પાછા ફરી 
મદીના જઇશ ું િો ત્યાુંનો ઇઝઝિદાર વયક્તિ 

ત ચ્છ વયક્તિને કાઢી મ કશે, જો કે દરેક 

પ્રકારની ઇઝઝિ િો ફકિ અલ્લાહ, િેના 
પયગુંબર અને મોતમનો માટે છે, પરુંત   આ 

મ નાદફકો આ વાિ જાણિા નથી. 

ْن  یهُقْولُْونه  ْعنها   لهى ِ   الْمهِدیْنهةِ  اِله  َرهجه
َنه  زَُ  لهُيْخِرجه ا اَْلهعه ِ   اَْلهذهَله    ِمْنهه ّلِلََٰ ةُ  وه  الِْعَزه
ُسْولِه   لِره لِلْمُْؤِمِنْيه  وه َِٰكَنه  وه ل ِفِقْيه  وه   الْمُنَٰ

ن  َله   یهْعلهمُْونه

9. હ ેમ સલમાનો ! િમાર  િન અને િમારી 
સુંિાન િમને અલ્લાહની યાદથી વુંલચિ ન 

કરી દે અને જે આવ ું કરશે િે ખબૂ જ 

ન કસાનમાું રહશેે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه هْموهالُُكْم  ُتلِْهكُْم  َله  اَٰ  ا
ُكْم  وهَله   دُ هْوَله ْن  ا ِ    ِذْكرِ   عه مهْن   اّلَلَٰ ْل  وه  یَهْفعه
لِكه  َٰٓى ِكه  ذَٰ ِسُرْونه  ُهُم  فهاُول  الْخَٰ

10. અને જે કુંઇ પણ અમે િમને આપી રાખ્્ ું 
છે, િેમાુંથી (અમારા માગગમાું) િે પહલેા ખચગ 
કરો કે િમારા માુંથી કોઇન ું મતૃ્્  આવી જાય 

િો િે કહવેા લાગ ેકે હ ેમારા પાલનહાર ! મને 

િે થોડાક સમયની છૂટ કેમ ન આપી? કે હ ું 
સદકો કરિો અને સદાચારી લોકોમાું થઇ 

જિો. 

هنِْفُقْوا ا ا ِمْن  وه ُكْم  َمه زهقْنَٰ هْن  قهْبِل  َمِْن  ره   ا
ه  ُكُم  یَهاِْٰت ده َبِ  يهُقْوله فه  الْمهْوُت  اهحه   لهْو َله   ره

ْرتهِنْ   هَخه ل   اِلَٰ   ا قه   قهِریْب     اهجه َده ُكْن  فهاهَصه ه ا   وه
لِِحْيه  َمِنه   الَصَٰ

11. અને જ્યારે કોઇનો નક્કી કરેલ સમય 

આવી પહોંચે છે પછી િેને અલ્લાહિઆલા 
કદાતપ છટ નથી આપિો અને જે કુંઇ પણ 

િમે કરો છો િેને અલ્લાહ િઆલા ખબૂ જ 

સારી રીિે જાણે છે. 

لهْن  ره  وه ُ  یَُؤهَخِ ٓاءه  اِذها نهْفًسا اّلَلَٰ ا    جه لُهه   اهجه
 ُ ٌۢ  وهاّلَلَٰ ِبْْی  ن  ِبمها خه  تهْعمهلُْونه
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અિ્્-િગાબુન التغابن 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. (દરેક વસ્ત ઓ) જે આકાશો અને િરિી માું 
છે, અલ્લાહની િસ્બીહ કરી રહી છે, િેન  જ 

સામ્રાજ્ય છે અને િેની જ પ્રશુંસા છે અને િે જ 

દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

ُح  بَِ ِ  یُسه ا ّلِلََٰ وَِٰت  ِف  مه مَٰ ا الَسه مه   اَْلهْرِض    ِف  وه
لههُ  الْمُلُْك  لههُ  مُْد ؗ  وه ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   الْحه ْ  َشه

 قهِدیْر  

2. િેણે જ િમાર  સર્જન ક્ ગ, પછી કેટલાક િો 
િમારા માુંથી કાદફર છે અને કેટલાક મોતમન 

છે અને જે કુંઇ પણ િમે કરી રહ્યા છો અલ્લાહ 

િઆલા ખ બ સારી રીિે જોઈ રહ્યો છે. 

لهقه  ُهوهالَهِذْی  ِمْنُكْم  فهِمْنُكْم  ُكْم خه هافِر  َوه  ك
ُ   َمُْؤِمن      بهِصْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ

3. િેણે જ આકાશો અને િરિીને સત્ય સાથે 

પેદા કયાગ, િેણે જ િમારા ચહરેા બનાવયા 
અને ખ બ જ સ ુંદર બાનાવયા અને િેની જ 

િરફ પાછા ફરવાન ું છે. 

لهقه  وَِٰت  خه مَٰ َقِ  وهاَْلهْرضه  الَسه  ِبالْحه
ُكْم  َوهره نه  وهصه ُكْم    فهاهْحسه اِلهْيهِ   ُصوهره  وه
 الْمهِصْْیُ 

4. િે આકાશ અને િરિી પરની દરેક વસ્ત ને 

જાણે છે અને જે કુંઇ પણ િમે છપાવો છો 
અથવા જાહરે કરો છો, િેને પણ જાણે છે, 

અલ્લાહ િો હૃદયોની વાિોને પણ 

જાણવાવાળો છે. 

ا یهْعلهُم  وَِٰت  ِف  مه مَٰ یهْعلهُم  وهاَْلهْرِض  الَسه ا  وه  مه
ْونه  ا ُتِسَرُ مه ُ   ُتْعِلُنْونه    وه ٌۢ  وهاّلَلَٰ اِت  عهِلْيم   ِبذه
ُدْوِر   الَصُ

5. શ ું િમારી પાસે પહલેાના કાદફરોની વાિ 

નથી પહોંચી ? જેમણે પોિાના કાયોની સજા 

ચાખી લીિી અને જેમના માટે દ :ખદાયી 
અઝાબ છે. 

هلهْم    قهْبُل ؗ  ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  نهبهُؤا یهاْتِكُْم  ا
اقُْوا بهاله  فهذه هْمِرِهْم  وه لهُهْم  ا اب   وه هلِْيم   عهذه ا
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6. આ એટલા માટે થ્ ું કે િેમની પાસે જ્યારે 

િેમના પયગુંબર સ્પટટ પરૂાવા લઇને આવયા 
િો િેઓએ કહવેા લાગ્યા કે શ ું (અમારા જેવો) 
માનવી અમને માગગદશગન આપશે? િે 

લોકોએ ઇન્કાર કરી દીિો અને મોઢ ું ફેરવી 
લીધ ું અને અલ્લાહ પણ (િેમનાથી) બેપરવા 
થઇ ગયો અને અલ્લાહ િો બેતનયાઝ, અને 

વખાણને લાયક છે. 

لِكه  َهه   ذَٰ هانهْت  ِباهن ْ  ك  ُرُسلُُهْم  تَهاْتهِْْیِ
ِت  ا  ِبالْبهیَِنَٰ الُْو  ر   فهقه هبهشه ا ؗ  ا  فهكهفهُرْوا  یَهْهُدْونهنه
لَهْوا تهوه ا  وه ُ    ْستهْغنه وه ُ   اّلَلَٰ ِنَ   وهاّلَلَٰ ِمْيد   غه حه

 

7. (આલખરિનો) ઇન્કાર કરવાવાળાઓએ 

એવ ું તવચારી લીધ  છે કે િેઓ ફરી વાર 

જીતવિ કરવામાું નહીં આવે, િમે ટીમને કહીં 
દો કે કેમ નહીં ? અલ્લાહની કસમ ! િમે 

ચોક્કસ ફરીવાર જીતવિ કરવામાું આવશો. 
પછી જે કુંઇ પણ િમે કરિા રહ્યા, િેની ખબર 

(િમને) આપવામાું આવશે અને અલ્લાહ માટે 

આ ઘણ ું સરળ છે. 

مه  ا الَهِذیْنه  زهعه هْن  كهفهُرْو  ثُْوا    لَهْن  ا  قُْل   یَُْبعه
ْ  بهلَٰ  َبِ ثَُنه  وهره ِملُْتْم    ِبمها لهُتنهبَهُؤَنه   ثَُمه  لهتُْبعه   عه

لِكه  ِ  عهله  وهذَٰ  یهِسْْی   اّلَلَٰ

8. િો િમે અલ્લાહ પર અને િેના પયગુંબર 

પર અને િે પ્રકાશ (ક રઆન) પર જેને અમે 

ઉિા્ ું છે, ઇમાન લાવો અને અલ્લાહ િઆલા 
િમારા દરેક કાયોથી ખબરદાર છે. 

ِ  فهاَِٰمُنْوا ُسْولِه   ِباّلَلَٰ ا    الَهِذْی   وهالنَُوْرِ  وهره لْنه هنْزه   ا
 ُ ِبْْی   تهْعمهلُْونه  ِبمها وهاّلَلَٰ  خه

9. િે ભેગા થવાના દદવસે િમને સૌને ભેગા 
કરશે, િે જ હાર-જીિનો દદવસ હશે, અને જે 

વયક્તિ અલ્લાહ પર ઇમાન લાવી સદકાયો 
કરશે અલ્લાહ િેનાથી િેની બ રાઇઓ દૂર કરી 
દેશે. અને િેને એવી જન્નિોમાું દાખલ કરશે, 

જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જેમાું િેઓ 

હુંમેશા રહશેે, આ જ ભવય સફળિા છે. 

مِْع  ْوِم لِيه  یهْجمهُعكُْم  یهْومه  لِكه  الْجه  یهْوُم  ذَٰ
ابُِن    ْن   الَتهغه مه ْ  وه ِ  یَُْؤِمنٌۢ یهْعمهْل   ِباّلَلَٰ   وه
الًِحا رْ  صه ْنهُ  یَُكهَفِ اَٰتِه   عه َيِ یُْدِخلْهُ  سه نََٰت   وه  جه
ا ِمْن  تهْجِرْی  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ  فِْيهه
هبهًدا    لِكه   ا ِظْيُم   الْفهوْزُ  ذَٰ  الْعه
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10. અને જે લોકોએ ઇન્કાર કયો અને અમારી 
આયિોને જ ઠલાવી િે જ (બિા) જહન્નમી છે, 

(જેઓ) જહન્નમમાું હુંમેશા રહશેે. િે ખ બ જ 

ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

الَهِذیْنه  بُْوا كهفهُرْوا وه َذه ا   وهكه َٰٓى ِكه  ِباَٰیَِٰتنه  اُول
ُب  لِِدیْنه  النَهارِ  اهْصحَٰ ا    خَٰ ِبْئسه   فِْيهه  وه
ن   الْمهِصْْیُ

11. જે કોઇ પરેશાની આવે િે અલ્લાહની 
પરવાનગીથી જ આવે છે અને જે વયક્તિ 

અલ્લાહ પર ઇમાન લાવે િો અલ્લાહ િેને 

દહદાયિ આપે છે અને અલ્લાહ દરેક વસ્ત ને 

જાણવાવાળો છે. 

ا   ابه  مه هصه ِ    ِباِذِْن  اََِله  َمُِصیْبهة   ِمْن  ا ْن   اّلَلَٰ مه   وه
 ْ ِ  یَُْؤِمنٌۢ ُ   قهلْبهه     یهْهدِ  ِباّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  وهاّلَلَٰ ْ  َشه
 عهِلْيم  

12. (લોકો) અલ્લાહનઅને િેના પયગુંબરન ું 
અન સરણ કરો, અને જો િમે મોઢ ું ફેરવશો િો 
અમારા પયગુંબરના તશરે િો ફકિ સ્પટટ 

પહોંચાડી દેવાન ું છે. 

هِطْيُعوا ا ه  وه هِطْيُعوا اّلَلَٰ ا ُسْوله    وه   فهاِْن   الَره
لَهیُْتْم  َهمها تهوه ُسْولِ  عهلَٰ  فهاِن َٰغُ  نهاره الْمُِبْيُ   الْبهل

 

13. અલ્લાહ િે છે, જેના તસવાય કોઇ સાચો 
મઅબદૂ નથી અને ઇમાનવાળાએ ફકિ 

અલ્લાહ પર જ ભરોસો કરવો જોઇએ. 

 ُ هّلَلَٰ َٰهه  َله   ا ِ  وهعهله   ُهوه   اََِله  اِل َهِل  اّلَلَٰ   فهلْیهتهوهك
 الْمُْؤِمُنْونه 

14. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમારી પત્નીઓ અને 

સુંિાનો માુંથી કેટલાક િમારા શત્ર  છે બસ ! 

િમે િેમનાથી સાવિાન રહજેો અને જો િમે 

િેમને માફ કરશો અથવા દરગ જર કરશો 
અને ક્ષમા કરી દેશો, િો અલ્લાહ િઆલા 
ખરેખર માફ કરવાવાળો, દયાળુ છે. 

ا ا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه ُنْو  مه هْزوهاِجكُْم  ِمْن  اَِنه  اَٰ   ا
ِدُكْم  اهْوَله ُرْوُهْم    لَهُكْم  عهُدَوًا وه اِْن   فهاْحذه  وه

تهْغِفُرْوا وهتهْصفهُحْوا  تهْعُفْوا ه  فهاَِنه  وه ُفوْر   اّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  

15. િમાર  િન અને િમારા સુંિાન એક 

કસોટી છે અને ખ બ જ મોટ ું વળિર અલ્લાહ 

પાસે છે. 

نَهمها   هْموهالُُكْم  اِ ُكْم  ا دُ اهْوَله ُ   فِتْنهة     وه   وهاّلَلَٰ
ه    ِظْيم   اهْجر   ِعْنده  عه
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16. બસ ! જ્યાું સ િી િમારાથી થઇ શકે 

અલ્લાહથી ડરિા રહો અને સાુંભળો અને 

આજ્ઞાન ું પાલન કરો અને અલ્લાહના માગગમાું 
ખચગ કરિા રહો જે િમારા માટે ઉત્તમ છે અને 

જે વયક્તિ પોિાના મનની લાલચથી બચાવી 
લેવામાું આવયો િો આવા લોકો જ સફળ છે. 

ه  فهاتَهُقوا ا اّلَلَٰ ْعُتْم  مه   وهاْسمهُعْوا اْستهطه
هِطْيُعْوا ا هنِْفُقْوا وه ا ا وه ْْیً هنُْفِسكُْم    خه ْن   ََلِ مه   وه

َٰٓى ِكه  نهْفِسه   ُشَحه  یَُْوقه  الْمُْفلُِحْونه  ُهُم  فهاُول
 

17. જો િમે અલ્લાહને ઉત્તમ ઋણ આપશો 
(એટલે કે િેના માગગમાું ખચગ કરશો) િો િે 

િમને ઘણ ું વિારીને આપશે, અને િમને માફ 

કરી દેશે અને અલ્લાહ ખ બ જ કદરદાન અને 

સહનશીલ છે. 

ه  ُتْقِرُضوا اِْن  ًنا قهْرًضا اّلَلَٰ سه ِعْفهُ  حه  یَُضَٰ
یهْغِفرْ  لهُكْم  ُ   لهُكْم     وه كُوْر   وهاّلَلَٰ لِْيم    شه  حه

18. િે છૂપી અને જાહરે (વાિોનો) 
જાણવાવાળો છે, િે પ્રભ ત્વશાળી, 
દહકમિવાળો છે. 

ْيِب  عَِٰلُم  ادهةِ  الْغه هه ِزیْزُ  وهالَشه  الْعه
ِكْيُمن   الْحه
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અિ્-િલાક الطلاق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેપયગુંબર ! જ્યારે િમે પોિાની 
પત્નીઓને િલાક આપો િો િેમની ઇદ્દિ 

(માતસકનો સમયગાળો પ રો થયા પછી) માું 
િલાક આપો અને ઇદ્દિના સમયને યાદ 

રાખો અને અલ્લાહ િઆલાથી ડરિા રહો , જે 

િમારો પાલનહાર છે, (ઇદ્દિ્નાસ સમયમાું) 
િેમને િેમના ઘરો માુંથી ન કાઢો અને ન િો 
િે (પોિે) નીકળે, હાું િે અલગ વાિ છે કે 

િેણી કોઈ સ્પટટ બ રાઇ કરી લે, આ 

અલ્લાહની નક્કી કરેલ હદ છે, અને જે વયક્તિ 

અલ્લાહની હદથી આગળ વિી જાય િો િેણે 
ખરેખર પોિાના ઉપર જ લમ કયો, િમે નથી 
જાણિા, કદાચ આ પછી અલ્લાહ િઆલા 
(મેળ-મેળાપ) ની કોઇ નવી વાિ ઉભી કરી દે. 

ا لَهْقُتُم  اِذها النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ٓاءه  طه  النَِسه
لَُِقْوُهَنه  تِِهَنه  فهطه اهْحُصوا لِِعَده ةه    وه   الِْعَده
تَهُقوا ا ه  وه بَهُكْم    اّلَلَٰ ْ  ُتْخِرُجْوُهَنه  َله   ره   ِمنٌۢ
هْن  اََِله   یهْخُرْجنه  وهَله  بُُيْوتِِهَنه    یَهاْتِْيه  ا
ة   ِ    ُحُدْودُ  وهتِلْكه   َمُبهیَِنهة     ِبفهاِحشه   اّلَلَٰ
ْن  مه َده  وه ِ  ُحُدْوده  یَهتهعه لهمه  فهقهْد  اّلَلَٰ ه     ظه   نهْفسه
َله  تهْدِرْی  َله  ه  لهعه لِكه  بهْعده  یُْحِدُث  اّلَلَٰ هْمًرا   ذَٰ ا
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2. બસ ! જ્યારે આ સ્ત્રીઓ પોિાની ઇદ્દિની 
નજીક પહોંચી જાય િો િેમને સારી રીિે 

પોિાના પાસે રાખો, અથવા િો સારી રીિે 

િેમને અલગ કરી દો અને એક-બીજા માુંથી 
બે વયક્તિઓને સાક્ષી બનાવી લો અને (હ ે

સાક્ષીઓ) અલ્લાહને માટે સાચી સાક્ષી આપો. 
આ જ િે વાિ છે, જેની તશખામણ િે વયક્તિને 

આપવામાું આવે છે, જે અલ્લાહ અને 

આલખરિ દદવસ પર ઇમાન રાખિા હોય અને 

જે વયક્તિ અલ્લાહથી ડરિો હોય િો અલ્લાહ 

િેના માટે (પરેશાનીથી) છૂટકારા માટે કોઈ 

માગગ બનાવી દેશે. 

لهُهَنه  بهلهْغنه  فهاِذها  ِبمهْعُرْوف   فهاهْمِسكُْوُهَنه  اهجه
هوْ  هْشِهُدْوا ِبمهْعُرْوف   فهاِرقُْوُهَنه  ا ا   ذهوهْی  وه

هقِْيمُوا َمِْنُكْم  عهْدل   ا ادهةه  وه هه ِ    الَشه لِكُْم   ّلِلََٰ  ذَٰ
ُظ  ْن  ِبه   یُْوعه هانه  مه ِ  یُْؤِمُن  ك الْيهْوِم  ِباّلَلَٰ   وه
۬  اَْلَِٰخ  ْن   ِر   مه ه  یَهَتهِق  وه ْل  اّلَلَٰ   لَهه   یهْجعه

ًجا    مهْخره

3. અને િેને એવી જ્ગ્યાએથી રોજી 

પહોંચાડશે, જેની િેને કલ્પના પણ ન હોય 

અને જે વયક્તિ અલ્લાહ પર ભરોસો કરશે િો 
અલ્લાહ િેના માટે પરૂિો છે, અલ્લાહ 

િઆલા પોિાન ું કામ પ ર  કરીને જ રહશેે, 

અલ્લાહ િઆલાએ દરેક વસ્ત નો એક અંદાજો 
નક્કી કરી રાખ્યો છે. 

یهْرُزقْهُ  ْيُث  ِمْن  وه ْن   یهْحتهِسُب    َله  حه مه   وه
َهْل  ِ  عهله  یَهتهوهك ْسُبه     اّلَلَٰ ه  اَِنه   فهُهوهحه  بهالِغُ  اّلَلَٰ
هْمِره     له  قهْد   ا عه ُ  جه ء   لِكَُلِ   اّلَلَٰ ْ  قهْدًرا   َشه
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4. િમારી સ્ત્રીઓ માુંથી, જે સ્ત્રીઓ માતસકથી 
તનરાશ થઇ ગઇ હોય, જો િમને (િેમની ઇદ્દિ 

તવશે) કોઈ શુંકા હોય િો િેમની ઇદ્દિ ત્રણ 

મહીના છે અને િેમની પણ જેને માતસક 

આવવાન ું શરૂ પણ ન થઇ હોય, અને 

ગભગવિી સ્ત્રીઓની ઇદ્દિ િેમની પ્રસતૂિ થઇ 

જાય ત્યાું સ િી છે. અને જે વયક્તિ અલ્લાહ 

િઆલાથી ડરશે અલ્લાહ િેના (દરેક) કાયગ 
સરળ બનાવી દેશે. 

الََٰٓـ ِْی  ْسنه  وه ٓاى ِكُْم  ِمْن  الْمهِحْيِض  ِمنه  یهى ِ  نَِسه
ُتُهَنه  اْرتهْبُتْم  اِِن  َٰثهةُ  فهِعَده هل هْشُهر     ث الََٰٓـ ِْی   ا   وه
ُت   یهِحْضنه    لهْم  لُُهَنه  اَْلهْحمهاِل  وهاُوَله  اهجه
هْن  ْعنه  ا مْلهُهَنه    یَهضه مهْن   حه ه  یَهَتهِق  وه   اّلَلَٰ

ْل  هْمِره   ِمْن  لَهه   یهْجعه  یُْسًرا  ا

5. આ અલ્લાહનો આદેશ છે, જે િેણે િમારી 
િરફ ઉિાયો છે અને જે વયક્તિ અલ્લાહથી 
ડરશે અલ્લાહ િેમની બ રાઈ દૂર કરી દેશે 

અને િેને ખ બ જ મોટો બદલો આપશે. 

لِكه  هْمرُ  ذَٰ ِ  ا لهه    اّلَلَٰ هنْزه مهْن   اِلهْيُكْم    ا  یَهَتهِق  وه
ه ا رْ  ّلَلَٰ ْنهُ  یُكهَفِ اَٰتِه    عه َيِ یُْعِظْم  سه هْجًرا  لهه     وه ا

 

6. િલાકવાળી સ્ત્રીઓને (િેમની ઇદ્દિના 
સમયે) ત્યાું રાખો જ્યાું િમે રહો છો, જે જગ્યા 
િમને અન ક ળ હોય, અને િેમને સિાવવા 
માટે િકલીફ ન આપો અને જો િે ગભગથી 
હોય િો જ્યાું સ િી બાળક જન્મે ત્યાું સ િી 
િેમને ખચગ આપિા રહો, ફરી જો િમારા માટે 

(બાળકને) િે જ દ િ પીવડાવે િો િમે 

િેણીઓને િેનો વળિર આપી દો અને એક-

બીજાથી સલાહસચૂન કરી (વળિર) નક્કી 
કરો અને જો િમે (વળિર નક્કી કરવામાું) 
એક-બીજાને િુંગ કરશો િો કોઈ બીજી સ્ત્રી 
દૂિ પીવડાવશે. 

هْسِكُنْوُهَنه  ْيُث  ِمْن  ا كه  حه   َمِْن  نُْتْم سه
ْوُهَنه  وهَله  َوُْجِدُكْم  ٓاَرُ ُقْوا ُتضه َيِ   لُِتضه
اِْن   عهلهْيِهَنه    ِت  ُكَنه  وه مْل   اُوَله  فهاهنِْفُقْوا حه
َتَٰ  عهلهْيِهَنه  ْعنه  حه مْلهُهَنه    یهضه  فهاِْن   حه
ْعنه  ُهَنه    فهاَٰتُْوُهَنه  لهُكْم   اهْرضه تهِمُرْوا  اُُجوْره ْ ا  وه
اِْن      ِبمهْعُرْوف   بهیْنهُكْم  ْرُتْم  وه اسه  تهعه

ِضعُ  َُتْ ی   لهه    فهسه  اُْخرَٰ
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7. ખ શહાલ વયક્તિએ પોિાની િાકાિ પ્રમાણે 
ખચગ આપવો જોઈએ, અને જેને ઓછી રોજી 

આપવામાું આવી હોય િો િે િે જ પ્રમાણે 
ખચગ આપશે, જેટલ ું અલ્લાહએ િેને આપ્્ ું છે, 

અલ્લાહ કોઈને એટલી જ િકલીફ પહોચાડે 

છે, જેટલી સહનશીલિા િેને આપી રાખી છે, 

નજીક માુંજ અલ્લાહ િુંગી પછી ખ શહાલી 
આપી દેશે. 

ة    ذُوْ  لِیُْنِفْق  عه ِته     َمِْن  سه عه ْن   سه مه   قُِدره  وه
ىهُ  ِممَها   فهلْیُْنِفْق  ِرْزقُه   عهلهْيهِ  تَٰ ُ    اَٰ  َله   اّلَلَٰ
ُ  یُكهلَُِف  ا   اََِله  نهْفًسا اّلَلَٰ ا    مه ىهه تَٰ ُل   اَٰ يهْجعه  سه
 ُ  یَُْسًران  ُعْسر   بهْعده  اّلَلَٰ

8. અને કેટલીક વસ્િીઓવાળાઓએ પોિાના 
પાલનહારના આદેશો અને િેના 
પયગુંબરોની અવજ્ઞા કરી, િો અમે પણ 

િેમનો સખિ દહસાબ લીિો અને િેઓને 

સખિ સજા આપી. 

هیَِْن  ها ك تهْت  قهْریهة   َمِْن  وه ْن  عه هْمرِ  عه ا ا بَِهه  ره
ا وهُرُسلِه   هه ْبنَٰ اسه ابًا فهحه ِدیًْدا    ِحسه   شه
ا هه بْنَٰ ابًا وهعهَذه  نَُْكًرا  عهذه

9. બસ ! િેઓએ પોિાના કાયોની મજા ચાખી 
લીિી અને છેવટે િેમન ું ન કસાન જ થ્ ું. 

اقهْت  بهاله  فهذه هْمِرهها وه هانه  ا هْمِرهها عهاقِبهةُ  وهك  ا
 ُخْسًرا 

10. અલ્લાહ િઆલાએ િેમના માટે સખિ 

અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે, બસ ! િમે 

અલ્લાહથી ડરિા રહો, હ ેસમજદાર 

ઇમાનવાળાઓ, તન:શુંક અલ્લાહએ િમારી 
િરફ લઝકર (ક રઆન) ઉિા્ ું છે. 

هعهَده  ُ  ا ابًا لهُهْم  اّلَلَٰ ِدیًْدا    عهذه ه  فهاتَهُقوا  شه  اّلَلَٰ
۬   یَٰ اُوِل   ۬  ۬ ۬   الَهِذیْنه   اَْلهلْبهاِب ۛ  ۬ ُنْوا ۛ مه له  قهْد   اَٰ هنْزه  ا
 ُ  ِذْكًرا   اِلهْيُكْم  اّلَلَٰ
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11. એક એવો પયગુંબર, જે િમને 

અલ્લાહની સ્પટટ આયિો પઢી સુંભળાવે છે, 

જેથી મોતમનોને અને જેઓ સદકાયો કરે છે, 

િેમને અંિકાર માુંથી કાઢી પ્રકાશ િરફ લઇ 

આવે. અને જે વયક્તિ અલ્લાહ પર ઇમાન 

લઇ આવે અને સદકાયો કરશે, અલ્લાહ 

િેમને એવી જન્નિોમાું દાખલ કરશે, જેની 
નીચે નહરેો વહી રહી છે, જેમાું િેઓ હુંમેશા 
રહશેે, તન:શુંક અલ્લાહએ આવા વયક્તિ માટે 

ઉત્તમ રોજી િૈયાર કરી રાખી છે. 

ُسْوًَل  یَِٰت  عهلهْيُكْم  یَهْتلُْوا َره ِ  اَٰ   ُمبهیَِنَٰت   اّلَلَٰ
ُنْوا الَهِذیْنه  لَُِيْخِرجه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
لُمَِٰت  ِمنه  ْن   النَُوِْر    اِله  الَظُ مه ْ  وه ِ  یَُْؤِمنٌۢ  ِباّلَلَٰ

یهْعمهْل  الًِحا وه نََٰت   یَُْدِخلْهُ  صه   ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه  قهْد   ا
نه  ُ  اهْحسه  ِرْزقًا  لهه    اّلَلَٰ

12. અલ્લાહ િે છે, જેણે સાિ આકાશો 
બનાવયા અને િે જ પ્રમાણે િરિી પણ. િેનો 
આદેશ બને્નની વચ્ચે ઉિરે છે, જેથી િમે 

જાણી લો કે અલ્લાહ દરેક વસ્ત  પર ક દરિ 

િરાવે છે. અને અલ્લાહ િઆલાએ દરેક 

વસ્ત ને (પોિાના) જ્ઞાનમાું ઘેરી રાખી છે. 

 ُ هّلَلَٰ لهقه  الَهِذْی  ا ْبعه  خه مَٰوَٰت  َوهِمنه   سه   سه
َهُل   ِمثْلهُهَنه    اَْلهْرِض   بهیْنهُهَنه  اَْلهْمرُ  یهتهَنه
ا هَنه  لِتهْعلهمُْو  ه  ا ء   كَُلِ  عهلَٰ  اّلَلَٰ ْ ۬   َشه هَنه   قهِدیْر    ا  وه
ه  اطه  قهْد  اّلَلَٰ ء   ِبكَُلِ  اهحه ْ  عِلْمًان  َشه
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અિ્-િહરીમ التحريم 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ેપયગુંબર ! જે વસ્ત ને અલ્લાહએ િમારા 
માટે હલાલ કરી દીિી છે, િમે પોિાની 
પત્નીઓની ખ શ કરવા માટે િેને કેમ હરામ 

કરો છો ? અને અલ્લાહ ખબૂ જ માફ 

કરવાવાળો,દયાળુ છે. 

ا ُم  لِمه  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه َرِ ا   ُتحه َله  مه هحه ُ  ا   لهكه    اّلَلَٰ
اته  تهْبتهِغْ  هْزوهاِجكه    مهْرضه ُ   ا ُفوْر   وهاّلَلَٰ  غه
 َرهِحْيم  

2. અલ્લાહએ િમારા માટે (વયથગ) સોગુંદોને 

િોડવી જરૂરી કરી દીધ ું છે, અલ્લાહ જ િમારો 
જવાબદાર છે અને િે બધ ું જ જાણવાળો 
દહકમિવાળો છે. 

ُ  فهرهضه  قهْد  هیْمهانِكُْم    تهِحلَهةه  لهُكْم  اّلَلَٰ ُ   ا  وهاّلَلَٰ
َٰىكُْم    ْول ِلْيُم   مه ِكْيُم  وهُهوهالْعه  الْحه

3. જ્યારે પયગુંબરે પોિાની કોઈ પત્નીને 

એક ખાનગી વાિ કહી, િેણીએ િે વાિ 

(આગળ) કહીં દીિી અને અલ્લાહએ આ 

બાબિ પોિાના પયગુંબર પર જાહરે કરી 
દીિી, હવે પયગુંબરે (િે પત્નીને) થોડીક 

વાિો કહી દીિી અને થોડીક વાિને ટાળી 
દીિી, પછી જ્યારે પયગુંબરે િેણીને (ખાનગી 
વાિ જાહરે કરવા બાબિે) કહ્ ું િો િે પછૂવા 
લાગી કે િમને આ તવશે કોણે જાણ કરી, િો 
પયગુંબરે કહ્ ું, મને િેણે જાણ કરી, જે દરેક 

વાિને જાણવાવાળો અને િેની સુંપણૂગ ખબર 

રાખનાર છે. 

اِذْ  َره  وه هْزوهاِجه   بهْعِض  اِلَٰ  النَهِبَُ  اهسه ِدیْثًا    ا   حه
هُ  ِبه   نهبَهاهْت  فهلهمَها ره هْظهه ا ُ  وه فه  عهلهْيهِ  اّلَلَٰ َره  عه
ه   اهْعرهضه  بهْعضه ْ  وه  ِبه   نهبَهاههها  فهلهمَها  بهْعض     عهنٌۢ
ْن  قهالهْت  هنٌْۢبهاهكه  مه ا    ا ذه ِلْيُم  نهبَهاهِنه  قهاله   هَٰ  الْعه

ِبْْیُ   الْخه
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4. (હ ેપયગુંબરની બને્ન પત્નીઓ) જો િમે 

બને્ન અલ્લાહ સામે િૌબા કરી લો (િો ઘણ  જ 

સાર  છે) કારણકે િમારા દદલ ઝૂકી પડયા છે 

અને જો િમે પયગુંબરના તવરોિ 

એકબીજાની મદદ કરશો (િો જાણી લો) િેના 
(પયગુંબરની) મદદ કરનાર અલ્લાહ , 

ત્જબ્રઇલ અને સદાચારી ઇમાનવાળાઓ અને 

િેમના તસવાય ફદરશ્િાઓ પણ મદદ કરનાર 

છે. 

ِ  اِله  تهُتْوبها   اِْن  ْت  فهقهْد  اّلَلَٰ غه  قُلُْوبُُكمها    صه
اِْن  ا وه ره هه ه  فهاَِنه  عهلهْيهِ  تهظَٰ َٰىهُ  اّلَلَٰ ْول   ُهوهمه

یُْل  الُِح  وهِجَْبِ كهةُ   الْمُْؤِمِنْيه    وهصه َٰٓى ِ الْمهل  وه
لِكه  بهْعده  ِهْْی    ذَٰ  ظه

5. દૂર નથી કે (પયગુંબર) િમને િલાક 

આપી દે િો નજીકમાું જ િેમને િેમનો 
પાલનહાર િમારા બદલામાું િમારાથી ઉત્તમ 

પત્નીઓ મેળવશે, જે મ સલમાન, મોતમન, 

આજ્ઞાકારી, િૌબા કરવાવાળી, બુંદગી 
કરવાવાળી અને રોઝા રાખવાવાળી હશે, 

ભલેને િે તવિવા હોય અથવા ક મારીકા હોય. 

بَُه    عهسَٰ  لَهقهُكَنه  اِْن  ره هْن  طه هْزوهاًجا یَُْبِدلهه    ا   ا
ا ْْیً   قَِٰنتَٰت   َمُْؤِمنَٰت   ُمْسلِمَٰت   َمِْنُكَنه  خه
بَٰت   ى ِ ٓ ت   تَٰ ِبدَٰ ت   عَٰ ى ِحَٰ ٓ هبْكهاًرا    سَٰ هیَِبَٰت  َوها  ث

6. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે પોિાને અને 

પોિાના ઘરવાળાઓને િે આગથી બચાવો, 
જેન ું ઇંિણ માનવીઓ અને પથ્થર છે, જેના 
પર સખિ દદલવાળા, તડક ફદરશ્િાઓ નક્કી 
છે, અલ્લાહ િેમને જે આદેશ આપે, િેની 
અવજ્ઞા નથી કરિા, અને િે જ કરે છે, જેનો 
િેમને આદેશ આપવામાું આવે છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ كُْم  قُْو  هنُْفسه  ا
هْهِلْيُكْم  ا ةُ  النَهاُس  نهاًرا َوهقُْودُهها وه اره الِْحجه   وه
ا كهة   عهلهْيهه َٰٓى ِ ل ظ   مه اد   غِله ه  یهْعُصْونه  ََله  ِشده  اّلَلَٰ
ا   ُهْم  مه همهره لُْونه  ا یهْفعه ا وه ُرْونه  مه  یُْؤمه

7. (િે દદવસે અલ્લાહ કાદફરોને કહશેે) આજે 

િમે બહાના ન બનાવશો, િમને ફકિ િમારા 
કાયોનો બદલો જ આપવામાું આવશે. 

ا   الْيهْومه    تهْعتهِذُروا َله  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه
نَهمه  ْونه  ااِ ا ُتْجزه ن  ُكنُْتْم  مه  تهْعمهلُْونه
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8. હ ેઇમાનવાળાઓ ! િમે અલ્લાહની સમક્ષ 

સાચી તનખાલસિાથી િૌબા કરો. નજીક છે કે 

િમારો પાલનહાર િમારા ગ નાહ દૂર કરી 
દેશે અને િમને એવી જન્નિોમાું દાખલ કરશે, 

જેની નીચે નહરેો વહી રહી છે, જે દદવસે 

અલ્લાહ િઆલા પયગુંબર અને 

ઇમાનવાળાઓને જે િેમની સાથે છે િેમને 

અપમાતનિ નહીં કરે. અલ્લાહનો પ્રકાશ 

િેમની સામે અને િેમની જમણી બાજ એ 

ફરિો હશે, િેઓ દ આઓ કરિા હશે, હ ે

અમારા પાલનહાર ! અમને પદરપણૂગ પ્રકાશ 

આપ અને અમને માફ કરી દેં. ખરેખર ત ું 
દરેક વસ્ત  પર ક દરિ િરાવે છે. 

ا ُنْوا الَهِذیْنه  یَٰ اهیَُهه مه ا اَٰ ِ  اِله  ُتْوبُْو    تهْوبهةً  اّلَلَٰ
بَُُكْم  عهسَٰ   نَهُصْوًحا    هْن  ره ره  ا ْنُكْم  یَُكهَفِ   عه
اَٰتِكُْم  َيِ یُْدِخلهُكْم  سه نََٰت   وه   ِمْن  تهْجِرْی  جه
ا ُر    تهْحِتهه ُ  یُْخِزی َله  یهْومه   اَْلهنْهَٰ  النَهِبَه  اّلَلَٰ
الَهِذیْنه  ُنْوا وه مه ه     اَٰ عه   بهْيه  یهْسعَٰ  نُوُْرُهْم   مه
هیِْدیِْهْم  ِباهیْمهانِِهْم  ا بَهنها   یهُقْولُْونه  وه هتِْمْم  ره  ا

نها لهنها ء   كَُلِ  عهلَٰ  اِنَهكه   لهنها    وهاْغِفرْ  نُوْره ْ  َشه
 قهِدیْر  

9. હ ેપયગુંબર ! કાદફરો અને મ નાદફકો સાથે 

ત્જહાદ કરો, અને િેઓ પર સખિી કરો, 
િેમન ું ઠેકાણ ું જહન્નમ છે, જે અત્યુંિ ખરાબ 

ઠેકાણ ું છે. 

ا اِهدِ  النَهِبَُ  یَٰ اهیَُهه ِفِقْيه  الُْكَفهاره  جه الْمُنَٰ   وه
ْ    وهاغْلُْظ  ىُهْم   عهلههْْیِ اْوَٰ مه نَهُم    وه هه ِبْئسه   جه  وه
 الْمهِصْْیُ 

10. અલ્લાહ િઆલાએ કાદફરો માટે નહૂ અને 

લિૂ ની પત્નીઓન ું ઉદાહરણ વણગન કરે છે, િે 

બને્ન અમારા બુંદાઓ માુંથી બે સદાચારી 
બુંદાઓના લગ્નમાું હિી, પરુંત   િેણીઓએ 

પોિાના પતિ સાથે તવચવાસઘાિ કયો, બસ ! 

િે બને્ન અલ્લાહની તવર દ્વ પોિાની પત્નીઓના 
કઈ પણ કામ ન આવી શક્યા, અને આદેશ 

આપવામાું આવયો કે (હ ેસ્ત્રીઓ) જહન્નમમાું 
જનારાઓ સાથે િમે બને્ન પણ દાખલ થઇ 

જાઓ. 

به  ره ُ  ضه ثهًل  اّلَلَٰ َهِذیْنه   مه اهته  كهفهُروا لَِل   اْمره
اهته  نُْوح   ا  لُْوط     وهاْمره هانهته یِْن  تهْحته  ك ْبده  عه
ْيِ  ِعبهاِدنها ِمْن  الِحه ُهمها صه انهتَٰ   فهلهْم  فهخه

ْنُهمها یُْغِنيها ِ  ِمنه  عه ْيـ ًا َوهقِْيله  اّلَلَٰ  ادُْخله  شه
ِخلِْيه  مهعه  النَهاره   الَدَٰ



 

અત-્િહરીમ 

 

1093 

 

 التحريم

11. અને અલ્લાહ િઆલાએ ઇમાનવાળાઓ 

માટે દફરઔનની પત્નીન ું ઉદાહરણ વણગન કરે 

છે, જ્યારે કે િેણે દ આ કરી કે હ ેમારા 
પાલનહાર ! મારા માટે પોિાની પાસે 

જન્નિમાું ઘર બનાવી દે. અને મને દફરઔન 

અને િેના (ખરાબ) કાયોથી બચાવી લે અને 

મને અત્યાચારી લોકોથી બચાવી લે . 

به  ره ُ  وهضه ثهًل  اّلَلَٰ َهِذیْنه  مه ُنوا  لَِل مه اهته  اَٰ  اْمره
ْونه    َبِ  قهالهْت  اِذْ   فِْرعه كه  ِلْ  ابِْن  ره  بهیًْتا ِعْنده

نَهةِ  ِف  ِنْ  الْجه نهَجِ ْونه  ِمْن  وه مهلِه   فِْرعه   وهعه
ِنْ  نهَجِ لِِمْيه   الْقهْوِم  ِمنه  وه  الَظَٰ

12. અને મરયમ લબન્િે ઇમરાનન ું (ઉદાહરણ 

પણ વણગન કરે છે) જેણે પોિાની પ્રતિટઠાની 
રક્ષા કરી, પછી અમે અમારા િરફથી િેમાું 
એક જીવ ફુંકી દીિો અને િેણીએ (મરયમ) 

પોિાના પાલનહારની વાિો અને િેની 
દકિાબોની પ ષ્ટટ કરી અને િે બુંદગી 
કરનારાઓ માુંથી હિી. 

ْریهمه  مه نه  ابْنهته  وه   نهْت اهْحصه  الَهِتْ   ِعمْرَٰ
ا هه ْوِحنها ِمْن  فِْيهِ  فهنهفهْخنها  فهْرجه قهْت  َرُ َده   وهصه
ا ِبكهلِمَِٰت  بَِهه هانهْت  وهُكتُِبه   ره ك  ِمنه  وه
ن  ِنِتْيه  الْقَٰ
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અલ-મુલ્ક الملك 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. ખ બ જ બરકિવાળો છે િે (અલ્લાહ), 

જેના હાથમાું સામ્રાજ્ય છે. અને જે દરેક 

વસ્ત ઓ પર ક દરિ િરાવે છે. 

كه  ه ء   كَُلِ  وهُهوهعهلَٰ   الْمُلُْك ؗ  ِبيهِدهِ  الَهِذْی  تهَبَٰ ْ  َشه
 قهِدیُْر  

2. જેણે મતૃ્્  અને જીવન એટલા માટે પેદા 
ક્ ગ કે િમારી કસોટી કરે, કે િમારા માુંથી 
કોણ સારા કાયો કરે છે. અને િે પ્રભ ત્વશાળી 
અને માફ કરવાવાળો છે. 

لهقه  لَهِذْی  وةه  الْمهْوته  خه يَٰ   لِیهْبلُوهُكْم  وهالْحه
هیَُُكْم  ُن  ا مهًل    اهْحسه ِزیْزُ   عه ُفوُْر   وهُهوهالْعه  الْغه

3. જેણે સાિ આકાશો િળ પર િળ 

બનાવયા, િમે અલ્લાહ કૃપાળુના સર્જનમાું 
કોઇ અવયવસ્થા નહી જ ઓ, ફરીવાર 

આકાશ િરફ જ ઓ, શ ું કોઇ તિરાડ પણ 

દેખાઇ છે? 

لهقه  الَهِذْی  ْبعه  خه مَٰوَٰت   سه ا  ِطبهاقًا    سه ی مه  ِفْ  تهرَٰ
لِْق  ْحمَِٰن  خه ُوت     ِمْن  الَره ره    فهاْرِجِع   تهفَٰ   الْبهصه
ی ههْل   فُُطوْر   ِمْن  تهرَٰ

4. વારુંવાર િેને જ ઓ, િમારી નજર 

પોિાની િરફ અપમાતનિ, થાકીને પાછી 
આવશે. 

ره  اْرِجِع  ثَُمه  تهْيِ  الْبهصه َره  اِلهْيكه  یهْنقهلِْب  كه
رُ  اِسًئا الْبهصه ِسْْی  َوه  خه  ُهوهحه

5. તન:શુંક અમે દ તનયાના આકાશને 

દીવાઓ (િારાઓ) વડે શણગા્ ું અને િેને 

શૈિાનોને મારવાન ું માધ્યમ બનાવી દીધ  છે 

અને શૈિાનો માટે અમે (જહન્નમની આગ) 

િૈયાર કરી રાખી છે. 

لهقهْد  یَهنَها وه مهٓاءه  زه نْيها الَسه اِبْيحه  الَدُ  ِبمهصه
ا هه لْنَٰ عه ِطْيِ  ُرُجْوًما وهجه يَٰ هْعتهْدنها لَِلَشه ا  لهُهْم  وه
ابه  ِعْْیِ  عهذه  الَسه
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6. અને જે લોકોએ પોિાના પાલનહારનો 
ઇન્કાર કયો, િેમના માટે જહન્નમનો અઝાબ 

છે, અને િે ખબૂ જ ખરાબ ઠેકાણ ું છે. 

لِلَهِذیْنه  بَِِهْم  كهفهُرْوا وه اُب  ِبره نَهمه    عهذه هه   جه
ِبْئسه   الْمهِصْْیُ  وه

7. જ્યારે િેઓ િેમાું નાખવામાું આવશે, િો 
િેનો ખ બ જ મોટો અવાજ સાુંભળશે અને િે 

જોશ મારી રહી હશે. 

ا اُلُْقْوا اِذها   ِمُعْوا فِْيهه ا  سه ِهْيًقا َوهِِهه  لههه  شه
 تهُفوُْر  

8. એવ ું લાગશે કે (હમણા) ક્રોિથી ફાટી 
જશે, જ્યારે પણ િેમાું કોઇ જૂથ નાખવામાું 
આવશે િો જહન્નમના રખેવાળો િેમને 

સવાલ કરશે કે શ ું િમારી પાસે ડરાવનાર 

કોઇ નહિા આવયા ? 

ْيِظ    ِمنه  تهمهَيهزُ  تهكهادُ  ا اُلِْقه  كُلَهمها    الْغه  فهْوج    فِْيهه
هلهُهْم  ا ا   سه نهُتهه زه هلهْم  خه  نهِذیْر   یهاْتِكُْم  ا

9. િે જવાબ આપશે કે કેમ નહી, ડરાવનાર 

અમારી પાસે આવયા હિા , પરુંત   અમે 

િેમને જ ઠલાવયા અને અમે કહ્ ું કે અલ્લાહ 

િઆલાએ કશ ું પણ ઉિા્ ું નથી. િમે જ 

ખ બ સ્પટટ ગ મરાહીમાું છો. 

نها قهْد  بهلَٰ  قهالُْوا ٓاءه ۬   جه بْنها  نهِذیْر    ا وهقُلْنها فهكهَذه   مه
له  ُ  نهَزه ۬   ِمْن  اّلَلَٰ ء    ْ هنُْتْم  اِْن   َشه َٰل   ِفْ  اََِله  ا ل  ضه
ِبْْی    كه

10. અને કહશેે કે કાશ ! અમે (િેમની વાિો) 
સાુંભળિા હોિ અથવા િો સમજિા હોિ િો 
જહન્નમીઓ માુંથી ન હોિ. 

قهالُْوا هوْ  نهْسمهعُ  ُكنَها لهوْ  وه ا نهْعِقُل  ا ْ   ُكنَها مه  ِف
ِب  ِعْْیِ  اهْصحَٰ  الَسه

11. બસ ! િે પોિાના ગ નાહ સ્વીકારી લેશે, 

હવે જહન્નમીઓ દૂર થઇ જાવ. 

فُْوا ه ْ    فهاْعَته نٌُِْۢبِ ِب  فهُسْحًقا  ِبذه هْصحَٰ   ََلِ
ِعْْیِ   الَسه

12. તન:શુંક જે લોકો પોિાના પાલનહારથી 
તવણદેખે ડરિા રહ ેછે િેમના માટે માફી 
અને ખબૂ જ મોટો સવાબ છે. 

ْونه  الَهِذیْنه  اَِنه  بَهُهْم  یهْخشه ْيِب  ره  لهُهْم  ِبالْغه
ة  َوهاهْجر   ْغِفره ِبْْی   َمه  كه
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13. િમે છપી રીિે વાિ કરો અથવા ઊચા 
અવાજે વાિ કરો, િે િો દદલોના ભેદ પણ 

જાણે છે. 

ْوا هِسَرُ ا هوِ  قهْولهُكْم  وه ُرْوا ا نَهه    ِبه     اْجهه ٌۢ  اِ  عهِلْيم 
اِت  ُدْوِر  ِبذه  الَصُ

14. શ ું િે જ ન જાણે, જેણે સૌન ું સર્જન ક્ ગ ? 

િે દરેક વસ્ત ની ખબર રાખનાર છે. 

ْن  یهْعلهُم  اهَله  لهقه    مه   وهُهوهاللَهِطْيُف   خه
ن  ِبْْیُ  الْخه

15. િે િો છે, જેણે િમારા માટે જમીનને 

તનમ્ન અને આજ્ઞાવિી બનાવી દીિી છે, 

જેથી િમે િેના રસ્િાઓ પર હરિા ફરિા 
રહો અને અલ્લાહની રોજી માુંથી ખાઓ 

(પીઓ), િેની જ િરફ (િમારે) જીતવિ થઇ 

પાછું ફરવાન ું છે. 

له  ُهوهالَهِذْی  عه لُْوًَل  اَْلهْرضه  لهُكُم  جه   فهاْمُشْوا ذه
ا ِفْ  ِكِبهه نها ْزقِه     ِمْن  وهكُلُْوا مه اِلهْيهِ   َرِ النَُُشوُْر  وه

 

16. શ ું િમે એ વાિથી નીડર થઇ ગયા છો 
કે આકાશોવાળો િમને જમીનમાું િસાવી દે 

અને એકાએક જમીન ડગમગી જાય. 

هِمنُْتْم  ا مهٓاءِ  ِف   َمهْن  ءه هْن  الَسه  ِبكُُم  یَهْخِسفه  ا
 تهمُوُْر   ِِهه  فهاِذها اَْلهْرضه 

17. અથવા શ ું િમે આ વાિથી નીડર થઇ 

ગયા છો કે આકાશોવાળો િમારા પર 

પથ્થર વરસાવી દે, પછી િો િમને ખબર 

પડી જ જશે કે મારી ચેિવણી કેવી હોય છે? 

هْم  هِمنُْتْم  ا مهٓاءِ  ِف  َمهْن  ا هْن  الَسه   یَُْرِسله  ا
اِصًبا    عهلهْيُكْم  تهْعلهمُْونه   حه نهِذیِْر  كهْيفه  فهسه

 

18. અને િેમનાથી પહલેાના લોકોએ પણ 

જ ઠલાવ્ , િો (જોઈ લો) કે મારી પકડ કેવી 
સખિ હિી? 

لهقهْد  به  وه َذه هانه  فهكهْيفه  قهْبِلِهْم  ِمْن  الَهِذیْنه  كه  ك
 نهِكْْیِ 
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19. શ ું આ લોકો પોિાની ઉપર પુંખીઓને 

નથી જોિા કે કઈ રીિે િે પોિાના પુંખ 

ફેલાવે છે અને બુંિ કરે છે, રહમેાન તસવાય 

કોઈ નથી, જે િેમને થામી રાખે છે, િે દરેક 

વસ્ત ને જોઈ રહ્યો છે. 

لهْم  هوه ْوا ا ْْیِ  اِله  یهره َفَٰت    فهْوقهُهْم  الَطه ٓ صَٰ
۬ر   ۬ یهْقِبْضنه   ا  َوه ُن    اََِله  یُمِْسكُُهَنه  مه ْحمَٰ نَهه    الَره  اِ

ء    ِبكَُلِ  ْ  بهِصْْی   َشه

20. િમારી પાસે િે કેવ ું લશ્કર છે, જે 

રહમાન તવરૂદ્વ િમારી મદદ કરશ, આ 

કાદફરો િો િોકામાું પડેલા છે. 

هَمهْن  ا ا ذه  َمِْن  یهْنُصُرُكْم  لَهُكْم  ُهوهُجْند   الَهِذْی  هَٰ
ِن    دُْوِن  ْحمَٰ   ِفْ  اََِله  الْكَِٰفُرْونه  اِِن   الَره
 ُغُرْور   

21. જો િે (અલ્લાહ િઆલા) િમારી રોજી 

રોકી લે િો કોણ છે, જે િમને ફરી રોજી 

આપશે ? પરુંત   (ઇન્કારીઓ) િો તવદ્રોહ અને 

ગ મરાહીમાું પડેલા છે. 

هَمهْن  ا ا ذه كه  اِْن  یهْرُزقُُكْم  الَهِذْی  هَٰ  ِرْزقهه     اهْمسه
ْوا بهْل   نُُفوْر  َوه   ُعُتَو   ِفْ  لَهَجُ

22. િે વયક્તિ જે ઊંિા મોઢા ચાલી રહ્યો 
હોય િે વધ  સત્ય માગગ પર છે , અથવા િે, 

જે સત્યના માગગને પારખીને સીિો ચાલિો 
હોય ? 

هفهمهْن  ی وهْجِهه     عهلَٰ  ُمِكبًَا یَهمَِْشْ  ا هَمهْن  اهْهدَٰ    ا
یًَا یَهمَِْشْ  وِ اط   عهلَٰ  سه  َمُْستهِقْيم   ِصره

23. કહી દો ! કે િે જ (અલ્લાહ) છે, જેણે 
િમારૂ સર્જન ક્ ગ અને િમારા કાન, આંખો 
અને હૃદય બનાવયા, િમે ખ બ જ ઓછો 
આભાર માનો છો. 

ُكْم  ُهوهالَهِذْی   قُْل  ه ا هنْشه له  ا عه مْعه  لهُكُم  وهجه  الَسه
اره  ةه    وهاَْلهبْصه ا قهِلْيًل   وهاَْلهفْـ ِده  تهْشكُُرْونه  َمه

24. કહી દો ! કે િે જ છે, જેણે િમને િરિી 
પર ફેલાવી દીિા અને િેની િરફ િમને 

એકઠા કરવામાું આવશે. 

ُكْم  ُهوهالَهِذْی  قُْل  ه ا اِلهْيهِ  اَْلهْرِض  ِف  ذهره  وه
ُرْونه   ُتْحشه
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25. િેઓ સવાલ કરે છે કે જો િમે સાચા 
હોય, િો વચન ક્યારે પરૂ ું થશે? 

یهُقْولُْونه  ا مهتَٰ  وه   ُكنُْتْم  اِْن  الْوهعُْد  هَٰذه
ِدقِْيه   صَٰ

26. િમે િેમને કહી દો ! કે િેન ું જ્ઞાન િો 
અલ્લાહ પાસે જ છે, હ ું િો ફકિ સ્પટટ રીિે 

સચેિ કરવાવાળો છું. 

نَهمها قُْل  ِ  ِعْنده  الِْعلُْم  اِ نَهمها   اّلَلَٰ اِ هنها وه  نهِذیْر   ا
ِبْي    َمُ

27. જ્યારે આ લોકો િે વચન (અઝાબ)ને 

નજીક જોઇ લેશે િો િે સમયે કાદફરોના 
ચહરેા બગડી જશે અને કહી દેવામાું આવશે 

કે આ જ િે વસ્ત  છે, જેની િમે ઇચ્છા કરિા 
હિા. 

هْوهُ  فهلهمَها ا  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  ُوُجْوهُ  ِسْيٓـ هْت  ُزلْفهةً  ره
ا وهقِْيله  ذه ُعْونه  ِبه   ُكنُْتْم  الَهِذْی  هَٰ  تهَده

28. િમે કહી દો! જો મને અને મારા 
સાથીઓને અલ્લાહ િઆલા નટટ કરી દે, 

અથવા અમારા પર દયા કરે, (બને્ન 

પદરક્સ્થિીઓમાું એવ ું િો બિાવો) કે 

કાદફરોને દ :ખદાયી અઝાબથી કોણ 

બચાવશે ? 

ءهیُْتْم  قُْل  هره هْهلهكهِنه  اِْن  ا ُ  ا ْن  اّلَلَٰ مه ِعه  وه هوْ  َمه   ا
ا    ِحمهنه اب   ِمْن  الْكَِٰفِریْنه  یَُِجْْیُ  فهمهْن   ره  عهذه
هلِْيم    ا

29. િમે કહી દો ! કે િે જ રહમાન છે, જેના 
પર અમે ઇમાન લાવી ચ કયા અને િેના પર 

જ અમારો તવચવાસ છે. િમને નજીકમાું જ 

ખબર પડી જશે કે સ્પટટ ગ મરાહીમાું કોણ છે 

? 

ْحمَُٰن  قُْل  نَها ُهوهالَره مه َهلْنها    وهعهلهْيهِ  ِبه   اَٰ   تهوهك
تهْعلهمُْونه  ْن  فهسه َٰل   ُهوهِفْ  مه ل  َمُِبْي   ضه

30. િમે િેમને પછૂો કે જો િમાર  (પીવાન ું) 
પાણી જમીનમાું જત ું રહ ેિો કોણ છે, જે 

િમારા માટે વહતે  ું પાણી લાવે શકે ? 

ه  قُْل  ءهیُْتْم ا ٓاُؤُكْم  اهْصبهحه  اِْن  ره وًْرا مه   فهمهْن  غه
ن  ِبمهٓاء   یَهاْتِْيُكْم  ِعْي   َمه
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. નનૂ, કસમ છે કલમની અને િેની, જે કુંઇ 

પણ િે (ફદરશ્િાઓ) લખે છે. 

الْقهلهِم  ٓن  ا وه مه  یهْسُطُرْونه   وه

2. િમે પોિાના પાલનહારની કૃપાથી પાગલ 

નથી. 
ا   هنْته  مه بَِكه  ِبِنْعمهةِ  ا  ِبمهْجُنْون    ره

3. અને તન:શુંક િમારા માટે અનુંિ બદલો છે.  اَِنه هْجًرا لهكه  وه ْْیه  َله مُْنْون    غه  مه

4. અને તન:શુંક િમે ખબૂ જ શે્રટઠ (ઉત્તમ) 

ચદરત્રવાળા છો. 
نَهكه  اِ ِظْيم   ُخلُق   لهعهلَٰ  وه  عه

5. બસ ! હવે િમે પણ જોઇ લેશો અને િેઓ 

પણ જોઇ લેશે. 

تُْبِصرُ  یُْبِصُرْونه   فهسه  وه

6. કે િમારામાું થી કોણ પાગલપણામાું 
સપડાયેલો છે. 

ُكُم   الْمهْفُتْوُن  ِباهىَيِ

7. તન:શુંક િમારો પાલનહાર ખબૂ જાણે છે કે 

કોણ િેના માગગથી ભટકેલા છે અને કોણ સત્ય 

માગગ પર છે. 

بَهكه  اَِنه  هعْلهُم  ره َله  ِبمهْن  ُهوها ْن  ضه ِبْيلِه   عه  سه
هعْلهُم   ِبالْمُْهتهِدیْنه  وهُهوها

8. બસ ! િમે જ ઠલાવનારાઓની (વાિ) ન 

માનો. 
ِبْيه  ُتِطِع  فهله   الْمُكهَذِ

9. િેઓ િો ઇચ્છે છે કે િમે થોડાક નરમ પડો 
િો િેઓ પણ નરમ પડી જાય. 

دَُْوا  فهُيْدِهُنْونه  ُتْدِهُن  لهوْ  وه
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10. અને િમે કોઇ એવા વયક્તિન ું પણ કહવે  ું 
ન માનશો જે વિારે કસમો ખાઈ છે. 

ف   كَُله  ُتِطعْ  وهَله  َله  َمهِهْي    حه

11. જે નીચ, મહણેાુંટોણા મારનાર અને ચાડી 
ખાનાર છે. 

َشه  ههمَهاز    ِبنهِمْيم    ٓاء   َمه

12. ભલાઇથી રોકવાવાળો, અતિરેક કરનાર, 

પાપી છે. 

نَهاع   ْْیِ  َمه ثِْيم    ُمْعتهد   لَِلْخه ه  ا

13. અિડા સ્વભાવનો, સાથે સાથે બદનામ 

પણ છે. 

لِكه  بهْعده  ُعُتَل     زهنِْيم    ذَٰ

14. િેનો તવદ્રોહ ફકિ એટલા માટે છે કે િે 

િન-સુંપતત્ત વાળો અને સુંિાનોવાળો છે. 

هْن  هانه  ا بهِنْيه   ذها ك ال  َوه  مه

15. જ્યારે િેની સામે અમારી આયિો 
પઢવામાું આવે છે િો કહી દે છે કે આ િો 
પહલેાના લોકોની કથા છે. 

یَٰتُنها عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  اِذها اِطْْیُ  قهاله  اَٰ لِْيه   اهسه اَْلهَوه
 

16. અમે પણ િેની સ ૂુંઢ (નાક) પર ડામ 

આપીશ ું. 
نه   الُْخْرُطْوِم   عهله  ِسمُه  سه

17. તન:શુંક અમે િેમની એવી જ રીિે કસોટી 
કરી જેવી રીિે કે અમે બગીચાવાળાઓની 
કસોટી કરી હિી. જ્યારે કે િેમણે કસમ ખાિી 
કે વહલેી પરોઢ થિા જ આ બગીચાના ફળ 

િોડી લઇશ ું. 

نَها ُهْم  اِ ا بهلهْونَٰ به  بهلهْونها   كهمه هْصحَٰ نَهِة    ا  اِذْ   الْجه
مُْوا ا اهقْسه  ُمْصِبِحْيه   لهيهْصِرُمنَههه

18. અને કોઈ (ફળ) બાકી નદહ રાખીએ.  یهْستهْثُنْونه  وهَله 
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19. પછી િમારા પાલનહાર િરફથી એક 

આફિ િે બગીચા પર આવી ગઈ જ્યારે કે 

હજ  િે લોકો સઈૂ રહ્યા હિા. 

افه  ا فهطه ٓاى ِف   عهلهْيهه بَِكه  َمِْن  طه   وهُهْم  َره
 نهٓاى ِمُْونه 

20. બસ ! િે બગીચો એવો થઇ ગયો જેવી કે 

કપાયેલી ખેિી. 
ْت  ِریِْم   فهاهْصبهحه هالَصه  ك

21. હવે સવાર થિા જ િેઓ એકબીજાને 

પોકારવા લાગ્યા. 
 ُمْصِبِحْيه   فهتهنهادهْوا

22. કે અગર િમારે ફળ િોડવા હોય િો 
વહલેી પરોઢમાું પોિાની ખેિી િરફ ચાલી 
નીકળો. 

هِن  ْرثِكُْم  عهلَٰ  غُْدْواا ا   ُكنُْتْم  اِْن  حه
ِرِمْيه   صَٰ

23. ફરી િે લોકો િીરે-િીરે વાિો કરિા 
નીકળ્યા. 

لهُقْوا افهُتْونه   وهُهْم  فهانْطه  یهتهخه

24. કે આજના દદવસે કોઇ લાચાર િમારી 
પાસે ન આવી શકે. 

هْن  ا ََله  ا  عهلهْيُكْم  الْيهْومه  یهْدُخلهنَههه
 َمِْسِكْي   

25. અને લપકિા સવાર સવારમાું નીકળ્યા 
(સમજી રહ્યા હિા) કે અમે (ફળ િોડવા માટે) 

સમથગ છીએ. 

ْوا ْرد   عهلَٰ  وهغهده  قَِٰدِریْنه  حه

26. જ્યારે િેમણે બગીચો જોયો િો કહવેા 
લાગ્યા, તન:શુંક અમે રસ્િો ભ લી ગયા છે. 

ا فهلهمَها هْوهه ا ا ره ٓالَُ  اِنَها قهالُْو   ْونه  لهضه

27. ના ના, પરુંત   આપણ ું ભાગ્ય ફુટી ગ્ .  ْحُرْوُمْونه  نهْحُن  بهْل  مه

28. િે લોકોમાું, જે વચલો હિો િેણે કહ્  કે હ ું 
િમને નહિો કહિેો કે િમે અલ્લાહની 
પતવત્રિાન ું વણગન કેમ નથી કરિા ? 

ُطُهْم  قهاله  هْوسه هلهْم  ا هقُْل  ا   لهْو َله  لَهُكْم  ا
ُحْونه  بَِ  ُتسه
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29. િેઓ કહવેા લાગ્યા, આપણો પાલનહાર 

પતવત્ર છે, તન:શુંક આપણે જ જાલલમ હિા. 
نه  قهالُْوا بَِنها   ُسْبحَٰ لِِمْيه  ُكنَها اِنَها ره  ظَٰ

30. ફરી િેઓ એક-બીજા િરફ ફરીને એક-

બીજાને ઠપકો આપવા લાગ્યા. 
ُمْونه   بهْعض   عهلَٰ  بهْعُضُهْم  فهاهقْبهله  وه  یَهتهله

31. કહવેા લાગ્યા ખબૂ અફસોસ ! ખરેખર 

અમે જ તવદ્રોહી હિા. 
یْلهنها   قهالُْوا ِغْيه  ُكنَها اِنَها یَٰوه  طَٰ

32. આશા છે કે અમારો પાલનહાર અમને 

આનાથી સારો બદલો આપશે, અમે િો હવે 

પોિાના પાલનહારથી જ અપેક્ષા કરીએ 

છીએ. 

بَُنها   عهسَٰ  هْن  ره ا یَُْبِدلهنها ا ْْیً ا   خه   اِلَٰ  اِنَها   َمِْنهه
بَِنها ِغُبْونه  ره  رَٰ

33. આવી જ રીિે મ સીબિ આવે છે. અને 

આલખરિનનો અઝાબ િો આના કરિા મોટો 
હશે, કાશ િે લોકો જાણિા હોિ. 

لِكه  اُب    كهذَٰ ذه اُب   الْعه ذه لهعه ةِ  وه ُ    اَْلَِٰخره ْكَبه   اه
هانُْوا لهوْ  ن  ك  یهْعلهمُْونه

34. ડરનારાઓ માટે િેમના પાલનહાર પાસે 

નેઅમિોવાળી જન્નિો છે. 

بَِِهْم  ِعْنده  لِلْمَُتهِقْيه  اَِنه  نََِٰت  ره النَهِعْيِم  جه
 

35. શ ું અમે મ સલમાનો પાપીઓ જેવા કરી 
દઇશ ું . 

ُل  هفهنهْجعه هالْمُْجِرِمْيه   الْمُْسلِِمْيه  ا  ك

36. િમને શ ું થઇ ગ્  છે, કેવા તનણગયો કરો 
છો ? 

ا  تهْحكُمُْونه   كهْيفه  لهُكْم  مه

37. શ ું િમારી પાસે કોઇ દકિાબ છે, જે િમે 

પઢિા હોય ? 

هْم   تهْدُرُسْونه   فِْيهِ  ِكتَٰب   لهُكْم  ا

38. કે િેમાું િમારી મનચાહી વાિો હોય ?  ْونه   لهمها فِْيهِ  لهُكْم  اَِنه ُ َْیه  تهخه
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39. અથવા િો અમારા તશરે િમારી કેટલીક 

કસમો છે? જે કયામિ સિૂી બાકી રહ,ે કે 

િમારા માટે િે બધ  જ છે, જે િમે પોિાની 
િરફથી નક્કી કરી લો. 

هْم  هیْمهان   لهُكْم  ا ة   عهلهیْنها ا   یهْوِم  اِلَٰ  بهالِغه
مهِة     تهْحكُمُْونه   لهمها لهُكْم  اَِنه   الِْقيَٰ

40. (હ ેપયગુંબર) િમે િેમને પ છો કે િેમના 
માુંથી કોણ આ વાિનો જવાબદાર (દાવેદાર) 

છે? 

لُْهْم  هیَُُهْم  سه لِكه  ا  زهِعْيم  ۬ۛ  ِبذَٰ

41. શ ું િેમના કોઇ ભાગીદાર છે ? જો િે 

સાચા હોય િો પોિ પોિાના ભાગીદારો લઇને 

આવે. 

هْم  ۬   لهُهْم  ا هٓاُء ۛ ك هٓاى ِِهْم  فهلْيهاْتُْوا  ُشره ك  اِْن  ِبُشره
هانُْوا ِدقِْيه  ك  صَٰ

42. જે દદવસે તપિંડલી (ઢીચણ નો નીચલો 
ભાગ) ખોલી નાખવામાું આવશે અને તસજદો 
કરવા માટે બોલવવામાું આવશે. િો (તસજદો) 
નહી કરી શકે. 

ُف  یهْومه  ْن  یُْكشه اق   عه ْونه   سه یُْدعه   اِله  وه
ُجْودِ   یهْستهِطْيُعْونه   فهله  الَسُ

43. નજરો નીચી હશે અને િેમના પર 

અપમાન છવાઇ રહ્  હશે. િેઓ (દ તનયામાું) 
તસજદા કરવા માટે બોલાવવામાું આવિા હિા 
જ્યારે કે િુંદ રસ્િ હિા. 

ةً  اِشعه اُرُهْم  خه هبْصه قهْد   ِذلَهة     تهْرههُقُهْم  ا  وه
هانُْوا ْونه  ك ُجْودِ  اِله  یُْدعه لِمُْونه  وهُهْم  الَسُ سَٰ
 

44. બસ ! મને અને આ કલામને 

જ ઠલાવનારાઓને છોડી દો, અમે િેમને આમ 

િીરે િીરે ખેંચીશ ું કે િેમને ખબર પણ નહીં 
પડે. 

ْرِنْ  ْن  فهذه مه ُب  وه ا یَُكهَذِ ذه ِدیِْث    ِبهَٰ   الْحه
نهْستهْدِرُجُهْم  ْيُث  َمِْن  سه  یهْعلهمُْونه   َله  حه

45. અને હ ું િેમને ઢીલ આપીશ, તન:શુંક મારી 
યોજના સખિ સચોટ છે. 

اُْمِلْ  ْيِدْی  اَِنه   لهُهْم     وه ِتْي   كه  مه
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46. શ ું િમે િેમનાથી કોઇ વળિર ઇચ્છો છો, 
જેના દુંડના બોજ હઠેળ દબાઇ રહ્યા હોય. 

هْم  هْجًرا تهْسـ هلُُهْم  ا م   َمِْن  فهُهْم  ا  َمهْغره
 َمُثْقهلُْونه  

47. અથવા િો િેમની પાસે ગૈબન ું ઇલ્મ છે, 

જેને િેઓ લખી રહ્યા હોય. 

هْم  ُهُم  ا ْيُب  ِعْنده  یهْكتُُبْونه  فهُهْم  الْغه

48. બસ ! િમે પોિાના પાલનહારનો આદેશ 

આવિા સ િી િીરજ રાખો અને માછલીવાળા 
(્નૂ સ) જેવા ન થઇ જાવ, જ્યારે િેમણે 
અમને દ િઃખના સમયે પોકાયાગ. 

بَِكه  لُِحكِْم  فهاْصَِبْ  اِحِب  تهُكْن  وهَله  ره  كهصه
كُْظْوم    نهادَٰی اِذْ   الُْحْوِت     وهُهوهمه

49. અગર િેમના પાલનહારની મદદ ન 

આવી હોિ િો તન:શુંક િે િેઓ ખરાબ 

પદરક્સ્થતિમાું સપાટ મેદાન પર નાખી દેવામાું 
આવિા. 

هْن  لهْو َله   رهكهه   ا بَِه   َمِْن  نِْعمهة   تهدَٰ   لهنُِبذه  َره
ٓاءِ  ره ْذُمْوم   ِبالْعه  وهُهوهمه

50. િેમના પાલનહારે ફરી પસુંદ કરી લીિા 
અને િેમને સદાચારી લોકોમાું કરી દીિા. 

بَُه   فهاْجتهبَٰىهُ  لهه   ره عه ِلِحْيه  ِمنه  فهجه  الَصَٰ

51. અને કાદફરો જ્યારે ક રઆન સાભળે છે િો 
િમારી સામે એવે રીિે જ વે છે કે િેઓ િમને 

ડગમગાવી દેશે, અને કહ ેછે કે આ િો એક 

પાગલ છે. 

اِْن    لهُيْزلُِقْونهكه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یَهكهادُ  وه
اِرِهْم  ِمُعوا لهمَها ِباهبْصه ْكره  سه یهُقْولُْونه  الَذِ  وه

نَه   لهمهْجُنْون    ه  اِ

52. ખરેખર આ (ક રઆન) િો સમગ્ર 

માનવજાતિ માટે તશખામણ છે. 

ا مه ن  ِذْكر   ُهوهاََِله  وه لهِمْيه  لَِلْعَٰ
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અલ-હાક્કા الحاقة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. સાલબિ થવાવાળી   هُة ٓاقَ هلْحه  ا

2. સાલબિ થવાવાળી શ ું છે ? ا ٓاقَهُة   مه  الْحه

3. અને િમને શ ું ખબર કે િે સાલબિ થનાર 

શ ું છે ? 

ا   مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا ٓاقَهُة   مه  الْحه

4. ર્મદૂ અને આદની કોમે ખખડાવી દેનારી 
(કયામિ)ને જ ઠલાવી હિી. 

بهْت  َذه همُْودُ  كه ٌۢ  ث ِة  وهعهاد   ِبالْقهاِرعه

5. (જેના પદરણામ રૂપે) ર્મદૂને ભયજનક 

અવાજ વડે નટટ કરવામાું આવયા. 
ا همُْودُ  فهاهَمه اِغيهِة  فهاُْهِلُكْوا ث  ِبالَطه

6. અને આદને િીવ્ર િોફાની આંિીથી નટટ 

કરી દેવામાું આવયા. 
ا هَمه ا ر   ِبِریْح   فهاُْهِلُكْوا عهاد   وه ْرصه  عهاتِيهة    صه

7. જેને િેમના પર તનરુંિર સાિ રાતત્રઓ 

અને આઠ દદવસ સ િી (અલ્લાહએ) છવાયેલી 
રાખી. (જો િમે ત્યાું હોિ િો) િમે જોિા કે િે 

લોકો જમીન પર એવી રીિે ઊંિા પડયા 
હિા, જેવી રીિે કે ખજૂરના ખોખલા થડ હોય. 

هها ره َخه ْ  سه ْبعه  عهلههْْیِ ِنيهةه  سه همَٰ هیَهام     لهيهال  َوهث  ا
هی  ُحُسْوًما    ا الْقهْومه  فهَته ْرعَٰ    فِْيهه   صه
هنَهُهْم  ها ازُ  ك اِویهة    نهْخل   اهْعجه  خه

8. શ ું િમે િેમના માુંથી કોઇ પણ બાકી જ ઓ 

છો? 

ْل  ی فههه ْ  لهُهْم  تهرَٰ  بهاقِيهة   َمِنٌۢ
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9. દફરઔન અને િેનાથી પહલેાના લોકો અને 

જેમની વસ્િીઓ પલટાવી નાખી, સૌ 
ગ નાહના કાયો કરિા હિા. 

ٓاءه  ْوُن  وهجه ْن  فِْرعه مه ُت  قهْبلهه   وه الْمُْؤتهِفكَٰ  وه
اِطئهِة    ِبالْخه

10. િે સૌએ પોિાના પાલનહારના 
પયગુંબરની અવગણના કરી. (છેવટે) 

અલ્લાહ એ િેઓને (પણ) સખિ પકડમાું લઇ 

લીિા. 

ْوا صه ُسوْ  فهعه بَِِهْم  له ره ُهْم  ره ذه ةً  فهاهخه  اهْخذه
اِبيهًة   َره

11. જ્યારે પાણીન ું િોફાન વિારે થ્ ું િો િે 

સમયે અમે જ િમને હોળીમાું સવાર કરી 
દીિા હિા. 

نَها ا لهمَها اِ غه ُكْم  الْمهٓاءُ  طه مهلْنَٰ اِریهِة   ِف  حه  الْجه

12. જેથી અમે િેને િમારા માટે તશખામણ 

અને યાદગાર બનાવી દઈએ અને (જેથી) 
યાદ રાખવાવાળા કાન િેને યાદ રાખે. 

ا لههه ا   لهُكْم  لِنهْجعه ةً َوهتهِعيههه َوهاِعيهة   اُذُن   تهْذِكره
 

13. બસ ! જ્યારે સરૂમાું એક ફુંક મારવામાું 
આવશે. 

وْرِ  ِف  نُِفخه  فهاِذها ة    الَصُ ة  َوهاِحده  نهْفخه

14. અને જમીન િથા પવગિો ઉઠાવી લેવામાું 
આવશે. અને એક જ પ્રહારમાું ચરેૂચરૂા કરી 
દેવામાું આવશે. 

ا وهالِْجبهاُل  اَْلهْرُض  وهُحِملهِت  َكهًة  فهُدَكهته ده
ةً    َوهاِحده

15. િે દદવસે સાલબિ થવાવાળી (કયામિ) 

થઇને રહશેે. 

ذ   ى ِ ِت  فهيهْومه ُة   َوهقهعه  الْوهاقِعه

16. અને આકશ ફાટી જશે, અને િે દદવસે 

ઘણ ું જ નબળુ પડી જશે. 

َقهِت  نْشه مهٓاءُ  وها ذ   فهِهه  الَسه ى ِ  َوهاِهيهة    یهْومه
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17. િેના દકનારાઓ પર ફદરશ્િાઓ હશે, અને 

િે દદવસે આઠ (ફદરશ્િાઓ) િમારા 
પાલનાહારના અશગને પોિાના ઉપર ઉઠાવીને 

રાખ્્ ું હશે. 

الْمهلهُك  لَٰ   وه ا    عه ٓاى ِهه هْرجه یهْحِمُل   ا  عهْرشه  وه
بَِكه  ذ   فهْوقهُهْم  ره ى ِ ِنيهة    یهْومه همَٰ  ث

18. િે દદવસે િમે સૌ (અલ્લાહની સમક્ષ) રજૂ 

કરવામાું આવશો, િમાર  કોઇ રહસ્ય છૂપાયેલ ું 
નહી રહ.ે 

ذ   ى ِ ُضْونه  یهْومه افِيهة   ِمْنُكْم  تهْخفَٰ  َله  ُتْعره خه
 

19. પછી જેને િેન ું કમગપત્ર જમણા હાથમાું 
આપવામાું આવશે, િો િે કહવેા લાગશે કે “ 

લો માર  કમગપત્ર વાુંચી લો”. 

ا ْن  فهاهَمه   فهيهُقْولُ   ِبيهِمیِْنه     ِكتَٰبهه   اُْوِٰته  مه
ُءْوا ههٓاُؤُم  ِبيهْه   اقْره  ِكتَٰ

20. મને િો સુંપણૂગ તવચવાસ હિો કે મને મારો 
દહસાબ મળવાનો છે. 

 ْ نهْنُت  اَِنِ ْ  ظه هَنِ َٰق   ا اِبيهْه   ُمل  ِحسه

21. બસ ! િે એક મનગમિા જીવનમાું હશે.  ْة   فهُهوهِف  َرهاِضيهة    عِْيشه

22. ઉચ્ચ દરજ્જાવાળી જન્નિમાું  ْنَهة   ِف  عهالِيهة    جه

23. જેના ગ ચ્છા નમી પડેલા હશે. ا نِيهة   قُُطْوفُهه  دها

24. (િેમને કહવેામાું આવશે) કે આનુંદથી 
ખાઓ પીઓ, પોિાના િે કમોના બદલામાું, 
જે િમે તવિેલા દદવસોમાું કયાગ. 

بُْوا كُلُْوا ٌۢا وهاْشره ـ ً هْسلهْفُتْم  ِبمها   ههِنْيٓ   ِف  ا
الِيهةِ  اَْلهیَهاِم   الْخه

25. પરુંત   જેન ું કમગપત્ર િેના ડાબા હાથમાું 
આપવામાું આવશે િો િે કહશે કે “ કાશ મને 

માર  કમગપત્ર આપવામાું જ ન આવ્  હોિ”. 

ا هَمه ا ْن  وه ۬  ِبِشمه  ِكتَٰبهه   اُْوِٰته  مه   فهيهُقْوُل   الِه   
ِبيهْه   اُْوته  لهْم  یَٰلهیْتهِنْ   ِكتَٰ

26. અને હ ું જાણિો જ ન હોિ કે દહસાબ શ ું છે.  لهْم هدْرِ  وه ا ا اِبيهْه   مه  ِحسه
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27. કાશ ! કે મતૃ્્  (માર ) કામ પ રૂ કરી દેિ. ا هانهِت  یَٰلهیْتههه  الْقهاِضيهةه   ك

28. મારૂ િન પણ મને કુંઇ ફાયદો ન 

પહોંચાડી શક્ . 
ا   هْغنَٰ  مه ْ  ا َنِ الِيهْه   عه  مه

29. મારી સત્તા પણ બરબાદ થઇ ગઈ.  ههلهكه  ْ َنِ ِنيهْه   عه  ُسلْطَٰ

30. આદેશ આપવામાું આવશે, િેને પકડી લો 
પછી િેને ગાલળ્ ું પહરેાવી દો, 

 فهُغلَُْوهُ   ُخُذْوهُ 

31. પછી િેને જહન્નમમાું નાખી દો.  ِحْيمه  ثَُمه لَُْوهُ   الْجه  صه

32. પછી િેને તસત્તેર હાથ લાુંબી સાુંકળમાું 
બાુંિી દો. 

ا ِسلِْسلهة   ِفْ  ثَُمه  ْبُعْونه  ذهْرُعهه اعًا سه   ِذره
 فهاْسلُُكْوهُ  

33. તન:શુંક િે મહાનિાવાળા અલ્લાહ પર 

ઇમાન નહિો રાખિો. 
نَهه   هانه  اِ ِ  یُْؤِمُن  َله  ك ِظْيِم   ِباّلَلَٰ  الْعه

34. અને લાચારને ખવડાવવા માટે 

પ્રોત્સાહન નહિો આપિો. 
اِم  عهلَٰ  یهُحَضُ  وهَله  عه  الِْمْسِكْيِ   طه

35. બસ ! આજે િેનો કોઈ તમત્ર નદહ હોય.  ُهنها الْيهْومه  لههُ  فهلهیْسه ِمْيم    هَٰ  حه

36. અને પરૂ તસવાય િેને કઈ ભોજન નદહ 

મળે. 

ام   وهَله  عه  ِغْسِلْي    ِمْن  اََِله  طه

37. જેને ગ નેગાર તસવાય કોઇપણ નહીં ખાય.  ن  اََِله  یهاْكُلُه    ََله اِطـ ُْونه  الْخه

38. બસ ! હ ું િે વસ્ત ની પણ કસમ ખાઉ છું, જે 

િમે જ વો છો. 
 ُتْبِصُرْونه   ِبمها اُقِْسُم  فهله  
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39. અને િે વસ્ત ઓની પણ, જે િમે જોિા 
નથી. 

ا مه  ُتْبِصُرْونه   َله  وه

40. કે તન:શુંક આ (ક રઆન) પ્રતિષ્ટઠિ 

પયગુંબરની જબાન વડે પહોચાડવામાું આવ્ ું 
છે. 

نَهه   ُسْول   لهقهْوُل  اِ  كهِریْم  ۬   ره

41. આ કોઇ કતવન ું કથન નથી (અફસોસ) 

િમે ભાગ્યે જ ઇમાન લાવો છો. 
ا مه ِبقهْوِل  وه اِعر     ُهوه ا قهِلْيًل   شه  ُتْؤِمُنْونه   َمه

42. અને ન િો આ કોઇ જયોતિર્ન ું કથન છે. 

(અફસોસ) િમે ભાગ્યે જ તશખામણ પ્રાપ્િ કરો 
છો. 

هاِهن     ِبقهْوِل  وهَله  ا قهِلْيًل   ك َكهُرْونه   َمه  تهذه

43. (આ િો ) જગિના પાલનહારે ઉિા્ ું છે.   َبِ  َمِْن  تهَْنِیْل لهِمْيه  َره  الْعَٰ

44. અને જો આ (મ હમ્મદ પયગુંબર) અમારા 
પર કોઇપણ વાિ ઘડી લેિો, 

لهوْ   اَْلهقهاِویِْل   بهْعضه  عهلهیْنها تهقهَوهله  وه

45. િો જરૂરથી અમે િેનો જમણો હાથ પકડી 
લેિા. 

ْذنها هخه  ِبالْيهِمْيِ   ِمْنهُ  َله

46. પછી િેની િોરી નસ કાપી નાખિા.  ْعنها ثَُمه ؗ   ِمْنهُ  لهقهطه  الْوهتِْيه

47. પછી િમારામાુંથી કોઇ પણ અમને આ 

કામથી રોકનાર ન હોિ. 

د   َمِْن  ِمْنُكْم  فهمها ْنهُ  اهحه ِجِزیْنه  عه  حَٰ

48. તન:શુંક આ ક રઆન ડરવાવાળાઓ માટે 

તશખામણ છે. 

نَهه   اِ ة   وه  لَِلْمَُتهِقْيه  لهتهْذِكره

49. અને અમને સારી રીિે જાણીએ છીએ કે 

િમારામાુંથી કેટલાક િેને જ ઠલાવનારા છે. 

نَها اِ هَنه  لهنهْعلهُم  وه ِبْيه  ِمْنُكْم  ا كهَذِ  َمُ
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50. તન:શુંક (આ જ ઠલાવવ ) ઇન્કારીઓ ઉપર 

ખેદ છે. 

نَهه   اِ ة   وه ْسره  الْكَِٰفِریْنه  عهله  لهحه

51. અને તન:શુંક આ િદ્દન તવચવાસતનય સત્ય 

છે. 

نَهه   اِ َقُ  وه  الْيهِقْيِ  لهحه

52. બસ ! (હ ેનબી) િમે પોિાના મહાન 

પાલનહારની પતવત્રિા બયાન કરો. 
ْح  بَِ بَِكه  ِباْسِم  فهسه ِظْيِمن  ره  الْعه
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અલ-મઆતરજ  المعارج 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. એક સવાલ કરનારાએ િે અઝાબ તવશે 

સવાલ કયો, જે સાલબિ થઈને રહશેે. 

هله  ا ٌۢ  سه ٓاى ِل  اب  َوهاقِع    سه ذه  ِبعه

2. કાદફરો પરથી જેને કોઇ ટાળનાર નથી.  دهافِع    لهه   لهیْسه  لَِلْكَِٰفِریْنه 

3. (આ અઝાબ) અલ્લાહ િરફથી (આવશે) જે 

ઉચ્ચિા વાળો છે. 

ِ  َمِنه  اِرِج   ِذی اّلَلَٰ  الْمهعه

4. જેના િરફ ફદરશ્િાઓ અને રૂહ એક 

દદવસમાું ચઢે છે. જેની સમયમયાગદા પચાસ 

હજાર વર્ગ છે. 

كهةُ  تهْعُرُج  َٰٓى ِ ْوُح  الْمهل الَرُ هانه  یهْوم   ِفْ  اِلهْيهِ  وه  ك
اُره   ْمِسْيه  ِمْقده هلْفه  خه نهة    ا  سه

5. બસ ! ત  સારી રીિે િીરજ રાખ.  ْا فهاْصَِب َْبً ِمْيًل   صه  جه

6. તન:શુંક આ લોકો િે (અઝાબ) ને દૂર સમજી 

રહયા છે, 

نَهُهْم  ْونهه   اِ  بهِعْيًدا   یهره

7. પરુંત   અમે િેને નજીક જોઇ રહ્યા છીએ.  ُىه نهرَٰ  قهِریًْبا   وه

8. જે દદવસે આકાશ ઊકળિા િાુંબા જેવ  થઇ 

જશે. 

مهٓاءُ  تهُكْوُن  یهْومه  هالْمُْهِل   الَسه  ك

9. અને પવગિ રુંગીન ઊન જેવા થઇ જશે.  تهُكْوُن هالِْعْهِن   الِْجبهاُل  وه  ك

10. િે દદવસે કોઇ તમત્ર બીજા તમત્રને નહી 
પછેૂ. 

ِمْيم   یهْسـ هُل  وهَله  ا ۬   حه ِمْيمً  حه
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11. જો કે િેઓ એકબીજાને દેખાડવામાું 
આવશે, િે દદવસે અઝાબથી બચવા માટે 

ગ નેગાર એવ ું ઈચ્છશે કે પોિાના દીકરાઓને 

મ ક્તિદુંડ રૂપ ેઆપી દે. 

ُرْونهُهْم   ِمْن  یهْفتهِدْی  لهوْ  الْمُْجِرُم  یهوهدَُ      یَُبهَصه
اِب  ذ    عهذه  ِببهِنْيِه   یهْوِمى ِ

12. પોિાની પત્ત્નને અને પોિાના ભાઇને   اِحبهِته هِخْيِه   وهصه ا  وه

13. અને પોિાના િે ક ટ ુંબીજનોને, જેઓ િેને 

આશરો આપિા હિા. 
فهِصْيلهِتهِ  یِْه   الَهِتْ  وه  ُتـ ْوِ

14. અને જે કઈ જમીનમાું છે િે બધ ું જ આપી 
પોિાને બચાવી લે. 

ْن  مه ِمْيًعا    اَْلهْرِض  ِف   وه  یُْنِجْيِه   ثَُمه   جه

15. (પરુંત  ) કદાતપ આવ ું નહીં થાય, તન:શુંક િે 

ભડકિી (આગ) હશે. 

هَله    ا  ك نَههه  لهظَٰ   اِ

16. જે મોં અને માથાની ચામડીને ખેંચી 
લાવનારી છે. 

ةً  اعه وَٰی ۬   نهَزه  لَِلَشه

17. િે (આગ) િે દરેક વયક્તિને પોકારશે, જે 

પાછળ ફરનાર અને પીઠ બિાવનાર છે. 

ْن  تهْدُعْوا هدْبهره  مه َلَٰ   ا تهوه  وه

18. અને ભેગ  કરીને સુંભાળી રાખિો હશે.  مهعه  فهاهْوعَٰ  وهجه

19. ખરેખર મન ટય ખ બ જ કાચા મનનો 
બનાવેલો છે. 

انه  اَِنه   ههلُْوعًا   ُخلِقه  اَْلِنْسه

20. જ્યારે િેને પરેશાની પહોંચે છે, િો 
ગભરાઇ જાય છે. 

هُ  اِذها َسه رَُ  مه ُزْوعًا   الَشه  جه

21. અને જ્યારે રાહિ મળે છે, િો કુંજ સી 
કરવા લાગ ેછે. 

اِذها هُ  وه َسه ْْیُ  مه ُنْوعًا   الْخه  مه
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22. પરુંત   નમાઝ પઢવાવાળા.  لَِْيه   اََِله  الْمُصه

23. જેઓ પોિાની નમાઝ પર હુંમેશા પાુંબદી 
કરનાર છે. 

تِِهْم  عهلَٰ  ُهْم  الَهِذیْنه  له  دهٓاى ِمُْونه    صه

24. અને જેમના િનમાું નક્કી કરેલો ભાગ છે.  الَهِذیْنه ْ   وه هْموهالِِهْم  ِف َق   ا  َمهْعلُْوم     حه

25. માુંગવાવાળા માટે પણ અને સવાલથી 
બચનારાનો પણ. 

ِل  ٓاى ِ الْمهْحُرْوِم    لَِلَسه  وه

26. અને જે કયામિના દદવસની પ ષ્ટટ કરે 

છે. 

الَهِذیْنه  قُْونه  وه َدِ یِْن    ِبيهْوِم  یُصه  الَدِ

27. અને જે પોિાના પાલનહારના અઝાબથી 
ડરિા રહ ેછે. 

الَهِذیْنه  اِب  َمِْن  ُهْم  وه بَِِهْم  عهذه  ره
 َمُْشِفُقْونه  

28. કારણકે િેમના પાલનહારનો અઝાબ 

નીડર થવા જેવી વસ્ત  નથી. 
ابه  اَِنه  بَِِهْم  عهذه ْْیُ  ره اُْمْون   غه  مه

29. અને જે લોકો પોિાના ગ ુંપ્િાગની 
(હરામથી) રક્ષા કરે છે.. 

الَهِذیْنه  ِفُظْونه   لُِفُرْوِجِهْم  ُهْم  وه  حَٰ

30. હા ! િેમની પત્ત્નઓ અને બાુંદીઓ તવશે 

જેમના િેઓ માલલક છે, િેમના પર કોઇ તનિંદા 
નથી. 

لَٰ   اََِله  هْزوهاِجِهْم  عه هوْ  ا ا ا لهكهْت  مه هیْمهانُُهْم  مه  ا
َهُهْم  ْْیُ  فهاِن لُْوِمْيه   غه  مه

31. હવે જે કોઇ િેના તસવાય અન્ય (રસ્િો) 
શોિશે, િો આવા લોકો હદ વટાવી જનારા છે. 

لِكه  وهرهٓاءه  ابْتهغَٰ  فهمهِن  َٰٓى ِكه  ذَٰ   ُهُم  فهاُول
ُدوْ   نه  الْعَٰ

32. અને જે પોિાની તનટઠાન ું અને પોિાના 
વચનોન ું ધ્યાન રાખે છે. 

الَهِذیْنه  ْ  ُهْم  وه ْهِدِهْم  َِلهمَٰنَٰهَِتِ   وهعه
ُعْونه     رَٰ
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33. અને જે પોિાની સાક્ષીઓ પર સીિા અને 

મક્કમ રહ ેછે. 

الَهِذیْنه  تِِهْم  ُهْم  وه دَٰ هَٰ  قهٓاى ِمُْونه    ِبشه

34. અને જેઓ પોિાની નમાઝોની રક્ષા કરે 

છે. 

الَهِذیْنه  تِِهْم  عهلَٰ  ُهْم  وه له افُِظْونه    صه  یُحه

35. આ જ લોકો જન્નિોમાું ઇઝઝિવાળા હશે.  َٰٓى ِكه نََٰت   ِفْ  اُول ُمْونه ۬ن  جه  َمُكْره

36. બસ ! આ કાદફરોને શ  થઇ ગ્  છે કે િે 

િમારી િરફ દોડિા આવી રહ્યા છે. 

 ُمْهِطِعْيه   لهكه قِبه  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  فهمهاِل 

37. જમણે અને ડાબેથી, જૂથના જૂથ (આવી 
રહ્યા છે) 

ِن  ِن  الْيهِمْيِ  عه مهاِل  وهعه  ِعِزیْنه  الَشِ

38. શ ું િેમના માુંથી દરેક આશા રાખે છે કે 

િેને નેઅમિો વાળી જન્નિમાું દાખલ 

કરવામાું આવશે ? 

هیهْطمهعُ  ْ  اْمِرئ   كَُلُ  ا هْن  َمِْٰنُ له  ا نَهةه  یَُْدخه  جه
 نهِعْيم   

39. (આવ ું) કદાતપ નહી થાય અમે િેમન  િે 

(વસ્ત ) થી સર્જન ક્ ગ છે, જેને િેઓ પોિે પણ 

જાણે છે. 

هَله    نَها  ك ْ  اِ ُ لهْقٰنَٰ  یهْعلهمُْونه  َمِمَها خه

40. બસ ! હ ું પશ્ર્ચચમો અને પવૂગના 
પાલનહારની કસમ ખાઈને કહ ું છું (કે) અમે 

ખરેખર આ વાિ પર ક દરિ િરાવીએ છીએ. 

َبِ  اُقِْسُم  فهله   ِرِق  ِبره ِرِب  الْمهشَٰ الْمهغَٰ نَها وه  اِ
ِدُرْونه    لهقَٰ

41. કે અમે િેમના બદલે િેમનાથી સારા 
લોકોને લઇને આવીએ, અને અમે અક્ષમ 

કરનાર કોઈ નથી. 

لَٰ   هْن  عه له  ا ا نَُبهَدِ ْْیً ْ    خه ا  َمِْٰنُ مه   نهْحُن  وه
 ِبمهْسُبْوقِْيه 
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42. બસ ! ત  એમને લડિા-ઝઘડિા અને 

ખેલકૂદ કરિા છોડી દે અહીં સ િી કે િેઓ િે 

દદવસ જોઈ લે, જેન ું િેમને વચન આપવામાું 
આવે છે. 

ْرُهْم  ُبْوا یهُخْوُضْوا فهذه یهلْعه َتَٰ  وه َُٰقْوا حه  یُل
ُهُم   یُْوعهُدْونه   الَهِذْی  یهْومه

43. જે દદવસે િે લોકો પોિાની કબરોમાુંથી 
નીકળી એવી રીિે દોડિા જઈ રહ્યા હશે, જેવ ું 
કે પોિાના પજૂકો પાસે દોડિા જઈ રહ્યા હોય. 

اِث  ِمنه  یهْخُرُجْونه  یهْومه  اعًا اَْلهْجده  ِسره
هنَهُهْم  ها  یَُْوفُِضْونه   نُُصب   اِلَٰ  ك

44. િેમની આંખો નમેલી હશે, િેમના પર 

બદનામી છવાયેલી હશે. આ છે, િે દદવસ 

જેન ું િેમને વચન આપવામાું આવ્  હત ું. 

ةً  اِشعه اُرُهْم  خه هبْصه لِكه   ِذلَهة     تهْرههُقُهْم  ا   ذَٰ
هانُْوا الَهِذْی  الْيهْوُم  ن  ك  یُْوعهُدْونه
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નૂહ્ نوح 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. તન:શુંક અમે નહૂ ને િેમની કોમ િરફ 

(પયગુંબર) બનાવી મોતલ્યા કે પોિાની 
કોમને (ખરાબ પદરણામથી) ડરાવી દો (અને 

સચેિ કરી દો) િે પહલેા કે િેમનાું પર એક 

દ :ખદાયી અઝાબ આવી જાય. 

نَها   لْنها اِ هْرسه هْن  قهْوِمه    اِلَٰ  نُْوًحا  ا ه  ا  قهْومهكه  نِْذرْ ا
هْن  قهْبِل  ِمْن  ْ  ا ُ اب    یَهاْتهِْیه هلِْيم   عهذه  ا

2. (નહૂ એ) કહ્ , કે હ ેમારી કોમ ! હ ું િમને 

સ્પટટ રીિે ચેિવણી આપનાર છું. 
ْ  یَٰقهْوِم  قهاله  ِبْي    نهِذیْر   لهُكْم  اَِنِ  َمُ

3. કે િમે અલ્લાહની બુંદગી કરો અને િેનાથી 
જ ડરો. અને માર  કહ્  માનો. 

هِن  ه  اْعُبُدوا ا تَهُقْوهُ  اّلَلَٰ ا هِطْيُعْوِن    وه ا  وه

4. િો િે િમારા ગ નાહ માફ કરી દેશે અને 

િમને એક તનશ્ર્ચચિ સમય સ િી છટ આપશે. 

તન:શુંક જ્યારે અલ્લાહ િઆલાન ું વચન 

આવી જશે, િો િેમાું વાર નદહ થાય કદાચ કે 

િમે આ વાિ જાણિા હોિ. 

ْرُكْم   نُْوِبكُْم ذُ  َمِْن  لهُكْم  یهْغِفرْ  یُؤهَخِ   اِلَٰ   وه
ل   َمً    اهجه له  اَِنه   َمُسه ِ  اهجه ٓاءه  اِذها اّلَلَٰ  َله  جه
ُر     تهْعلهمُْونه  ُكنُْتْم  لهوْ   یُؤهَخه

5. (નહૂ એ) કહ્ , હ ેમારા પાલનહાર ! મેં 
પોિાની કોમને રાિ દદવસ િારી (બુંદગી) 
િરફ બોલાવયા. 

َبِ  قهاله  ْ  ره ْوُت  اَِنِ اًرا   لهْيًل  قهْوِمْ  دهعه نههه  وه

6. પરુંત   મારા બોલાવવા પર આ લોકો વધ  
દૂર જવા લાગ્યા. 

اًرا  اََِله  دُعهٓاِءْی   یهِزدُْهْم  فهلهْم   فِره



 

નહ્ૂ 

 

1117 

 

 نوح

7. મેં જ્યારે પણ િેમને િારી માફી િરફ 

બોલાવયા, િો િેમણે પોિાની આંગળીઓ 

પોિાના કાનોમાું નાખી દીિી અને પોિાના 
કપડાથી (મોઢ ું) ઢાુંકી દીધ . અને જીદ િેમજ 

ઘમુંડ કરવા લાગ્યા . 

 ْ اَِنِ ْوُتُهْم  كُلَهمها وه ا لهُهْم  لِتهْغِفره  دهعه لُْو  عه  جه
ُهْم  اِبعه ْ   اهصه نِِهْم  ِف ذها ْوا اَٰ  ثِيهابهُهْم  وهاْستهْغشه
ْوا َرُ اهصه وا وه ُ  اْسِتكْبهاًرا   وهاْستهْكَبه

8. પછી મેં િેમને ઊંચા અવાજે બોલાવયા.  ثَُمه  ْ ْوُتُهْم  اَِنِ اًرا   دهعه  ِجهه

9. અને તન:શુંક મેં િેમને જાહરેમાું પણ કહ્  
અને ગ પ્િ રીિે પણ . 

ْ   ثَُمه  هعْلهْنُت  اَِنِ ْرُت  لهُهْم  ا اهْسره  لهُهْم  وه
اًرا    اِْسره

10. અને મેં કહ્ , કે પોિાના પાલનહારથી 
પોિાના ગ નાહની માફી માુંગો, િે ખરેખર 

ખ બ જ માફ કરવાવાળો છે. 

بَهُكْم    اْستهْغِفُرْوا فهُقلُْت  نَهه    ره هانه  اِ  ك
َفهاًرا    غه

11. િે િમારા પર આકાશમાુંથી ખ બ જ 

(વરસાદ) વરસાવશે. 

مهٓاءه  یَُْرِسِل  اًرا   عهلهْيُكْم  الَسه  َمِْدره

12. અને િમને ખ બ જ િન અને સુંિાનો 
આપશે. અને િમને બગીચાઓ આપશે અને 

િમારા માટે નહરે વહાવી દેશે. 

ُكْم  یُمِْددْ بهِنْيه  وه ْل   ِباهْموهال  َوه یهْجعه  لَهُكْم  وه
ْل  یهْجعه نََٰت  َوه ًرا   لَهُكْم  جه هنْهَٰ  ا

13. િમને શ ું થઇ ગ્  છે કે િમે અલ્લાહ ની 
મહાનિા નથી માનિા. 

ا ِ  تهْرُجْونه  َله  لهُكْم  مه قهاًرا   ّلِلََٰ  وه

14. જો કે િેણે િમને તવલભન્ન રીિે બનાવયા 
છે. 

قهْد  لهقهُكْم  وه هْطوهاًرا   خه  ا

15. શ ું િમે જોિા નથી કે અલ્લાહ િઆલાએ 

કેવી રીિે સાિ આકાશો િળ પર િળ 

બનાવયા? 

هلهْم  ْوا ا لهقه  كهْيفه  تهره ُ  خه ْبعه  اّلَلَٰ مَٰوَٰت   سه   سه
 ِطبهاقًا  
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16. અને િેમાું ચુંદ્રને ખ બ જ પ્રકાતશિ 

બનાવયો, અને સરૂજને પ્રકાતશિ દીપક. 

له  عه له  فِْيِهَنه  الْقهمهره  وهجه عه مْسه  نُوًْرا َوهجه  الَشه
اًجا   ِسره

17. અને િમને જમીનથી એક (તવશેર્ 

દેખરેખ હઠેળ) ઉગાડયા. (એટલે કે સર્જન 

ક્ ગ) 

 ُ هنٌْۢبهتهُكْم  وهاّلَلَٰ  نهبهاتًا   اَْلهْرِض  َمِنه  ا

18. ફરી િમને િેમાું જ પરિ કરશે અને (એક 

ખાસ રીિે) ફરી કાઢશે. 

ا یُِعْيُدُكْم  ثَُمه  یُْخِرُجكُْم  فِْيهه اًجا  وه اِْخره
 

19. અને અલ્લાહ િઆલાએ જ િમારા માટે 

િરિીને પાથરણ ું બનાવી દીધ  છે. 

 ُ له  وهاّلَلَٰ عه اًطا   اَْلهْرضه  لهُكُم  جه  ِبسه

20. જેથી િમે િેના ખ લ્લા રસ્િાઓ પર હરો-
ફરો. 

ا لَِتهْسلُُكْوا اًجان  ُسُبًل  ِمْنهه  فِجه

21. નહૂ એ કહ્  કે હ ેમારા પાલનહાર ! િે 

લોકોએ મારી અવજ્ઞા કરી અને અને િેવા 
લોકોની પાછળ લાગી ગયા, જેમન ું િન અને 

સુંિાનોએ િેમનાું માટે ન કસાનમાું વિારો 
કયો. 

َبِ  نُْوح   قهاله  نَهُهْم  َره ْوِنْ  اِ صه تَهبهُعْوا  عه ا ْن  وه   مه
الُه   یهِزدْهُ  لَهْم  لهُده    مه وه اًرا    اََِله  وه  خهسه

22. અને િે લોકોએ ખબૂ ્ ક્તિઓ કરી. كهُرْوا مه كًْرا وه  ُكبَهاًرا   مه

23. અને િેમણે કહ્  કે િમે પોિાના પ જ્યોને 

કદાતપ ન છોડશો, અને ન વદ્દ, સવૂાઅ, અને 

યગરૂ્ અને યઊક અને નસ્ર ને (છોડશો) . 

قهالُْوا ُرَنه  َله  وه تهُكْم  تهذه لِهه ُرَنه  وهَله  اَٰ دًَ  تهذه  اوه
۬   َوهَله  یهُعْوقه  یهُغْوثه  وهَله   ُسوهاعًا   نهْسًرا   وه  وه

24. િે લોકોએ ઘણા લોકોને ગ મરાહ કરી 
દીિા. િો હવે (હ ેઅલ્લાહ) ત  િે જાલલમોની 
ગ મરાહીમાું વિારો કર. 

قهْد  لَُْوا وه ۬   اهضه ا   ِثْْیً لِِمْيه  تهِزدِ  وهَله   كه  اََِله  الَظَٰ
ًَٰل  ل  ضه
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25. આ લોકો પોિાના પાપોના લીિે ડ બાડી 
દેવામાું આવયા અને જહન્નમમાું પહોંચાડી 
દેવામાું આવયા. પછી િે લોકોએ પોિાના માટે 

અલ્લાહ તસવાય િેમણે કોઇ મદદગાર ન 

જોયો. 

ْ  ِممَها ِطْيٓـ َٰهَِتِ ۬   فهاُدِْخلُْوا اُْغِرقُْوا خه  نهاًرا  
ِ  دُْوِن  َمِْن  لهُهْم  یهِجُدْوا فهلهْم  اًرا  اّلَلَٰ هنْصه  ا

26. અને નહૂ એ કહ્ , કે હ ેમારા પાલનહાર ! 

કાદફરો માુંથી કોઈને ત ું આ જમીન પર રહવેા 
માટે ન છોડીશ. 

َبِ  نُْوح   وهقهاله  رْ  َله  َره  ِمنه  اَْلهْرِض  عهله  تهذه
 دهیَهاًرا  الْكَِٰفِریْنه 

27. જો ત  િેમને છોડી દઇશ, િો (તન:શુંક) આ 

લોકો િારા બુંદાઓને ગ મરાહ કરશે અને 

િેમની જે સુંિાન હશે, િેઓ પણ દ રાચારી 
અને સખિ કાદફર જ હશે. 

نَهكه  ْرُهْم  اِْن  اِ ا وهَله  ِعبهادهكه  یُِضلَُْوا تهذه  یهلُِدْو 
َفهاًرا  فهاِجًرا اََِله   كه

28. હ ેમારા પાલનહાર ! ત  મને અને મારા 
માિા-તપિાને અને િે દરેક વયક્તિને, જે 

ઇમાનની ક્સ્થતિમાું મારા ઘરમાું હોય અને 

દરેક મોતમન પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓને માફ કરી દે 

અને જાલલમોની બરબાદીમાું વિારો કર. 

َبِ  َیه   ِلْ  اْغِفرْ  ره لِوهالِده لِمهْن  وه له  وه  بهْيِته  دهخه
لِلْمُْؤِمِنْيه ُمْؤِمًنا  ِت    َوه الْمُْؤِمنَٰ  تهِزدِ  وهَله   وه

لِِمْيه   تهبهاًران  اََِله  الَظَٰ
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. (હ ેમ હમ્મદ) િમે િેમને કહી દો કે મને 

વહી કરવામાું આવી છે કે ત્જન્નાિોના એક જૂથે 

આ (ક રઆનને) ધ્યાનથી સાુંભળ્્  પછી 
(પોિાની કોમ િરફ જઈને) કહ્  કે અમે અદ્- 

ભિૂ ક રઆન સાુંભળ્્  છે. 

ه  اُْوِحه  قُْل  َ هنَههُ  اِله   الِْجَنِ  َمِنه  نهفهر   اْستهمهعه  ا
ا الُْو  ِمْعنها اِنَها فهقه نًا سه ًبا   قُْراَٰ جه  عه

2. જે ભલાઈનો માગગ બિાવે છે. એટલે અમે 

િેના પર ઇમાન લઇ આવયા. અને અમે 

કદાતપ કોઇને પણ પોિાના પાલનહારનો 
ભાગીદાર નહી ઠેરવીએ. 

ْشدِ  اِله  یَهْهِدْی   نَها الَرُ لهْن   ِبه     فهاَٰمه   نَُْشِركه  وه
بَِنها   ًدا   ِبره هحه  ا

3. અને તન:શુંક અમારા પાલનહારન ું ગૌરવ 

ખ બ જ બ લુંદ છે. ન િેણે કોઇને (પોિાની) 
પત્ત્ન બનાવી અને ન િો દીકરો. 

هنَهه   ا لَٰ  وه َدُ  تهعَٰ بَِنها جه ا ره ذه  مه تَهخه اِحبهًة َوهَله   ا  صه
لهًدا    وه

4. અને એ કે આપણા માુંથી મખૂગ લોકો 
અલ્લાહ તવશે જ ઠી વાિ ઘડિા રહ ેછે. 

هنَهه   ا هانه  وه ِفْيُهنها یهُقْوُل  ك ِ  عهله  سه   اّلَلَٰ
ًطا   طه  شه

5. અને એ કે અમે િો એવ ું જ સમજિા હિા કે 

માનવી અને ત્જન્નાિ અલ્લાહ તવશે કદાપી 
જૂઠ બોલી નથી શકિા. 

هنَها ا نهنَها   وه هْن  ظه   وهالِْجَنُ  اَْلِنُْس  تهُقْوله  لَهْن  ا
ِ  عهله  ِذبًا   اّلَلَٰ  كه

6. અને એ કે માનવીઓ માુંથી કેટલાક 

ત્જન્નાિોથી શરણ માુંગિા હિા. જેનાથી 
ત્જન્નાિોનાું ઘમુંડમાું વિારો થયો. 

هنَهه   ا هانه  وه ال   ك   یهُعْوذُْونه  اَْلِنِْس  َمِنه  ِرجه
ال   ادُْوُهْم  الِْجَنِ  َمِنه  ِبِرجه ههًقا   فهزه  ره
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7. અને એ કે માનવીઓ પણ એવ ું જ 

સમજિા હિા કે જેવ ું િામે સમજો છો કે 

અલ્લાહ કોઇને પણ ક્યારેય બીજીવાર જીવીિ 

નહીં કરે. 

هنَهُهْم  ا نَُْوا وه نهنُْتْم  كهمها ظه هْن  ظه  یَهْبعهثه  لَهْن   ا
 ُ ًدا   اّلَلَٰ  اهحه

8. અને એ કે અમે આકાશને ચકાસ્્ ું િો િેને 

સખિ ચોકીદારો અને સખિ અંગારાઓથી 
છવાયેલ  જો્ . 

هنَها ا مهٓاءه  لهمهْسنها وه ا الَسه هه ْدنَٰ  ُمِلئهْت  فهوهجه
ًسا ره ِدیًْدا َوهُشُهًبا   حه  شه

9. અને એ કે પહલેા અમે વાિો સાુંભળવા 
માટે આકાશમાું જ્ગ્યાએ જ્ગ્યાએ બેસી જિા 
હિા, હવે જે પણ કાન લગાવશે િો િે એક 

અંગારાને પોિાની લાગમાું જોશે. 

هنَها ا ا نهْقُعُد  ُكنَها وه قهاعِده  ِمْنهه مِْع    مه   فهمهْن   لِلَسه
ابًا لهه   یهِجْد  اَْلَٰنه  یَهْستهِمِع  ًدا   ِشهه  َرهصه

10. અને એ કે અમે ન જાણી શક્યા કે 

િરિીવાળાઓ સાથે કોઇ ખરાબ વિગનનો 
ઇરાદો છે અથવા િેમના પાલનહારનો ઇરાદો 
િેમની સાથે ભલાઇનો છે. 

هنَها ا َر   نهْدِرْی   َله  وه  اَْلهْرِض  ِف  ِبمهْن  اُِریْده  اهشه
هْم  اده  ا هره بَُُهْم  ِبِهْم  ا ًدا   ره  رهشه

11. અને એ કે અમારા માુંથી કેટલાક િો 
સદાચારીઓ છે. અને કેટલાક િેના કરિા 
નીચા દરજજાના છે, અમે તવતવિ િરીકા પર 

વહેંચાયેલા છીએ. 

هنَها ا ِلُحْونه  ِمنَها وه ِمنَها الَصَٰ لِكه    دُْونه  وه  ُكنَها  ذَٰ
ٓاى ِقه  ره دًا   طه  قِده

12. અને અમને યકીન થઇ ગ્ ું છે કે અમે 

અલ્લાહ િઆલાને િરિી પર કદાતપ અક્ષમ 

નહી કરી શકીએ અને ન અમે દોડીને િેને 

હરાવી શકીએ છીએ. 

هنَها ا نهنَها   وه هْن  ظه ه  نَُْعِجزه  لَهْن  ا  اَْلهْرِض  ِف   اّلَلَٰ
لهْن  ه   وه بًا   نَُْعِجزه  ههره
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13. અને એ કે જ્યારે દહદયાિ (ની વાિ) 

સાુંભળી િો અમે િેના પર ઇમાન લઈ લાવયા 
અને જે કોઈ પોિાના પાલનહાર પર ઇમાન 

લાવશે, િેને ન કોઇ ન કસાન નો ભય હશે 

અને ન િો અત્યાચારનો ભય હશે. 

هنَها ا ِمْعنها لهمَها وه ی سه نَها الُْهدَٰ  مه  فهمهْن   ِبه     اَٰ
 ْ بَِه   یَُْؤِمنٌۢ اُف  فهله  ِبره ههًقا   بهْخًسا َوهَله  یهخه  ره

14. અને એ કે અમારામાુંથી કેટલાક િો 
મ સલમાન છે અને કેટલાક અન્યાયી છે. બસ! 

જે આજ્ઞાકારી બની ગયા િેમણે સત્ય માગગ 
શોિી લીિો. 

هنَها ا ِمنَها الْمُْسِلمُْونه  ِمنَها وه ِسُطْونه    وه  الْقَٰ
هْسلهمه  فهمهْن  َٰٓى ِكه  ا ْوا فهاُول َره ًدا  تهحه  رهشه

15. અને જે અન્યાયી લોકો છે િે જહન્નમન ું 
ઇંિણ બનશે. 

ا هَمه ا نَهمه  فهكهانُْوا الْقَِٰسُطْونه  وه هه ًبا   لِجه طه  حه

16. અને જો લોકો સત્ય માગગ પર સીિા 
ચાલિા િો ખરેખર અમે િેમને પ ટકળ 

માત્રામાું પાણી પીવડાવિા. 

هْن لَهوِ  ا ِریْقهةِ  عهله  اْستهقهاُمْوا وه   الَطه
 ْ ُ هْسقهْيٰنَٰ قًا   َمهٓاءً  َله  غهده

17. જેથી અમે આ નેઅમિ વડે િેમની 
કસોટી કરીએ અને જે વયક્તિ પોિાના 
પાલનહારના લઝકરથી મોઢ ું ફેરવી લેશે િો 
અલ્લાહ િઆલા િેને સખિ અઝાબમાું નાખી 
દેશે. 

 ْ ُ ْن   فِْيِه    لَِنهْفِتٰنه مه ْن  یَُْعِرْض  وه  ِذْكرِ  عه
بَِه   ابًا یهْسلُْكهُ  ره ًدا   عهذه عه  صه

18. અને એ કે મક્સ્જદો ફકિ અલ્લાહ માટે જ 

છે. બસ ! અલ્લાહ િઆલા સાથે કોઇ અન્યને 

ન પોકારો. 

هَنه  ا ِجده  وه ِ  الْمهسَٰ ِ  مهعه  تهْدُعْوا فهله  ّلِلََٰ  اّلَلَٰ
ًدا    اهحه
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19. અને જ્યારે અલ્લાહનો બુંદો (રસલૂ) િેની 
બુંદગી માટે ઉભો થયો િો નજીકમાું જ જૂથના 
જૂથ િેની ઉપર ત ટી પડવા માટે િૈયાર થઇ 

ગયા. 

هنَهه   ا ْبُد  قهامه  لهمَها وه ِ  عه هادُْوا یهْدُعْوهُ  اّلَلَٰ   ك
 لِبهًدا ۬ن  عهلهْيهِ  یهُكْونُْونه 

20. િમે િેમને કહી દો કે હ ું િો ફકિ મારા 
પાલનહારને જ પોકાર  છું અને િેની સાથે 

કોઇને પણ ભાગીદાર નથી ઠેરવિો. 

نَهمها   قُْل  هدُْعْوا اِ ْ  ا َبِ ًدا   ِبه    اُْشِرُك  وهَله   ره  اهحه

21. કહી દો કે હ ું િમારા માટે કોઇ ન કસાન 

અને ફાયદાનો અતિકાર નથી િરાવિો. 
ْ  قُْل  هْمِلُك  َله   اَِنِ ًرا َوهَله   لهُكْم  ا ًدا   ضه  رهشه

22. કહી દો કે મને અલ્લાહથી કોઈ નહી 
બચાવી શકે અને હ ું િેના તસવાય કોઈ આશરો 
નહી મેળવી શક ું. 

ْ  قُْل  ِنْ  لهْن  اَِنِ ِ  ِمنه  یَُِجْْیه ۬   اّلَلَٰ د    لهْن   اهحه  وه
ًدا   دُْونِه   ِمْن  اهِجده   ُملْتهحه

23. પરુંત   હ ું અલ્લાહની વાિ અને િેના 
આદેશો (લોકો સ િી) પહોંચાડી દઉ, (હવે) જે 

કોઈ અલ્લાહ અને િેના પયગુંબરન ું કહ્ ું નહીં 
માને, િેના માટે જહન્નમ ની આગ છે. જેમાું 
િેઓ હુંમેશા રહશેે. 

ًَٰغا اََِله  ِ  َمِنه  بهل َِٰته     اّلَلَٰ ل ْن   وهِرسَٰ مه   یَهْعِص  وه
ه  ُسْولهه   اّلَلَٰ نَهمه  نهاره  لهه   فهاَِنه  وهره هه لِِدیْنه  جه  خَٰ
ا   هبهًدا   فِْيهه  ا

24. (આ લોકો પોિાના માગગથી અહી હટે) 

અહીં સ િી કે િેઓ િેને (અઝાબ) જોઇ ન લે, 
જેન ું વચન િેમને આપવામાું આવે છે, બસ ! 

નજીકમાું જ જાણી લેશે કે કોના મદદગાર 

તનબગળ અને કોન ું જૂથ ઓછું છે. 

َتَٰ   هْوا اِذها حه ا ا ره يهْعلهمُْونه  ْوعهُدْونه یُ  مه   فهسه
ْن  ُف  مه هقهَلُ  اهْضعه دًا  نهاِصًرا َوها  عهده
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25. કહી દો કે મને ખબર નથી કે જેન ું વચન 

(અઝાબ) િમને આપવામાું આવે છે, િે નજીક 

છે અથવા િેના માટે મારો પાલનહાર લાુંબો 
સમયગાળો નક્કી કરી દે. 

هدِْرْی   اِْن  قُْل  هقهِریْب   ا ا ا هْم  ُتْوعهُدْونه  َمه   ا
ُل  ْ   لهه   یهْجعه َبِ ًدا  ره  اهمه

26. િે ગૈબ જાણવાવાળો છે અને િે પોિાના 
ગૈબની જાણ કોઈને નથી આપિો. 

ْيِب  عَِٰلُم  ًدا   غهیِْبه    عهلَٰ  یُْظِهرُ  فهله  الْغه  اهحه

27. તસવાય એવા પયગુંબરને, જેને િે (કોઈ 

ગૈબની વાિ જણાવવાન ું) પસુંદ કરે, પછી િે 

(વહી)ની આગળ-પાછળ ચોકીદાર નક્કી કરી 
દે છે. 

ِن  اََِله  َهه   َرهُسْول   ِمْن  اْرتهضَٰ  مه  یهْسلُُك  فهاِن
 ْ یْهِ  بهْيِ  ِمنٌۢ ِمْن  یهده لِْفه   وه ًدا   خه  رهصه

28. જેથી િે જાણી લે કે િેઓએ પોિાના 
પાલનહારનાું આદેશો પહોચાડી દીિા છે, 

અને િે િેમની દરેક ક્સ્થતિને ઘેરી રાખી છે, 

અને િેણે દરેક વસ્ત ની સુંપણૂગ રીિે ગણિરી 
કરી રાખી છે. 

هْن  لَِيهْعلهمه  هبْلهُغْوا قهْد  ا َِٰت  ا ل بَِِهْم  ِرسَٰ  ره
اطه  اهحه یِْهْم  ِبمها وه ء   كَُله  وهاهْحصَٰ  لهده ْ  َشه
دًان   عهده
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અલ-મુઝ્ઝતમ્મલ  المزمل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ે(મ હમ્મદ) ! જેઓ ચાદર ઓઢી (સઈૂ 

ગયા છો) 
ا ُل   یَٰ اهیَُهه َمِ  الْمَُزه

2. રાિના થોડો ભાગ છોડી બાકીની રાિ 

(નમાઝ માટે) ઉભા રહો. 
 قهِلْيًل   اََِله  الَهْيله  قُِم 

3. રાિનો અડિો ભાગ અથવા િેનાથી સહજે 

ઓછો ભાગ. 

هوِ  نَِْصفهه    نُْقْص  ا  قهِلْيًل   ِمْنهُ  ا

4. અથવા િો િેના કરિા થોડ ક વિારે, અને 

ક રઆન ર કી ર કીને (સ્પટટ) પઢિા રહો. 
هوْ  تَِِل  عهلهْيهِ  ِزدْ  ا نه  وهره  تهْرتِْيًل   الُْقْراَٰ

5. તન:શુંક અમે િમારા પર એક ભારે વાિ 

ઉિારવાના છે. 

نَها ُنلِْقْ  اِ هِقْيًل  قهْوًَل  عهلهْيكه  سه  ث

6. તન:શુંક રાિમાું ઉઠવ ું ખરેખર મન ઉપર 

કાબ ૂમેળવવા માટે ખ બ જ અસરકારક છે 

અને ક રઆન પઢવા માટે યોગ્ય સમય છે. 

َدُ  ِِهه  الَهْيِل  نهاِشئهةه  اَِنه  ْطاً  اهشه هقْوهُم  وه ا   وه
 قِْيًل  

7. દદવસે િમને ખબૂ જ વયસ્િિા હોય છે.  ارِ  ِف   لهكه  اَِنه ْبًحا النَههه یًْل   سه وِ  طه

8. (એટલા માટે રાતે્ર) િમે પોિાના 
પાલનહારના નામન ું લઝકર કરિા રહો અને 

દરેક વસ્ત  િરફ ધ્યાન હટાવી િેની જ િરફ 

પોિાન ું ધ્યાન િરો. 

ُكرِ  بَِكه  اْسمه  وهاذْ َتهْل  ره تهبه  تهْبتِْيًل   اِلهْيهِ  وه
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9. િે પવૂગ અને પશ્ર્ચચમનો પાલનહાર છે, 

િેના તસવાય કોઇ મઅબદૂ નથી, િમે િેને જ 

પોિાનો કારસાજ બનાવી લો. 

َبُ  الْمهْغِرِب  الْمهْشِرِق  ره َٰهه  َله   وه   اََِله  اِل
 وهِكْيًل  ُهوهفهاتَهِخْذهُ 

10. અને જે કઇં (કાદફરો) કહ ેછે િેના પર 

સબર કરો અને સજ્જનિાપવૂગક િેમનાથી 
જ દા થઇ જાવ. 

ا عهلَٰ  وهاْصَِبْ   ههْجًرا وهاْهُجْرُهْم  ْونه یهُقْولُ مه
ِمْيًل   جه

11. જ ઠલાવનાર ખ શહાલ લોકોની બાબિ 

મારા પર છોડી દો અને િેમને થોડીક મહિેલ 

આપી દો. 

ِبْيه  وهذهْرِنْ  الْمُكهَذِ لُْهْم  النَهْعمهةِ  اُوِل  وه َهِ مه  وه
 قهِلْيًل 

12. તન:શુંક અમારી પાસે િેમના માટે સખિ 

સાુંકળો છે અને ભળકે બળિી જહન્નમ પણ છે. 

یْنها   اَِنه  هنْكهاًَل  لهده ِحْيمًا   ا  وهجه

13. અને ગળામાું ફસાઇ જનાર ખોરાક છે 

અને દ :ખદાયી અઝાબ પણ છે. 

اًما عه ابًا ذها وهطه ة  َوهعهذه هلِْيمًا   ُغَصه  ا

14. જે દદવસે િરિી અને પવગિો ધ્રજૂી ઉઠશે 

અને પવગિો તવખેરાયેલી રેિી જેવા બની જશે. 

هانهِت  وهالِْجبهاُل  اَْلهْرُض  تهْرُجُف  یهْومه  ك  وه
ِثیًْبا الِْجبهاُل  ِهْيًل  كه  َمه

15. તન:શુંક અમે િમારી િરફ એક 

પયગુંબરને િમારા પર સાક્ષી બનાવી 
મોકલ્યો છે. જેવ ું કે અમે દફરઔન િરફ એક 

પયગુંબર મોકલ્યા હિા. 

نَها   لْنها   اِ هْرسه ۬   اِلهْيُكْم  ا ُسْوًَل   اِهًدا  ره   شه
لْنها   كهمها   عهلهْيُكْم  هْرسه ْونه  اِلَٰ  ا ُسْوًَل   فِْرعه  ره

16. િો દફરઔને િે પયગુંબરની વાિ ન 

માની િો અમે િેને સખિ (સજામાું) પકડી 
લીિો. 

ْوُن  فهعهصَٰ  ُسْوله  فِْرعه ْذنَٰهُ  الَره هْخًذا فهاهخه  ا
ِبْيًل   َوه
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17. હવે જો િમે િે (રસલૂનો) ઇન્કાર કરશો , 
િો િે દદવસની (સખિીથી) કેમના બચી 
શકશો , જે દદવસ બાળકોને વધૃ્િ કરી દેશે. 

ُل  یهْوًما كهفهْرُتْم  اِْن  تهَتهُقْونه  فهكهْيفه   یَهْجعه
انه  ا ۬   الْوِلْده  ِشیْبه

18. જેની (સખિીથી) આકાશ ફાટી જશે, અને 

આ અલ્લાહ િઆલાન ું વચન છે, જે પરૂ ું 
થઇને જ રહશે. 

مهٓاءُ  ٌۢ  لَسه هانه   ِبه     ُمْنفهِطر  ْفُعْوًَل  وهعُْده   ك مه
 

19. તન:શુંક આ (ક રઆન) એક તશખામણ છે, 

બસ ! જે ઇચ્છે િે પોિાના પાલનહાર િરફ 

જિો (માગગ) અપનાવી લેં. 

ِذه   اَِنه  ة     هَٰ ٓاءه  فهمهْن   تهْذِكره ذه  شه تَهخه بَِه   اِلَٰ  ا  ره
ِبْيًلن   سه
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20. (હ ેપયગુંબર) િમારો પાલનહાર સારી 
રીિે જાણે છે કે િમે અને િમારા સાથેન ું એક 

જૂથ લગભગ બ-ેતતૃિયાુંશ રાિ અથવા 
અડિી રાિ અથવા ક્યારેક એક- તતૃિયાુંશ 

રાિમાું (નમાઝમાું) ઉભા થાય છે. અને રાિ 

દદવસનો દહસાબ અલ્લાહ િઆલા પાસે જ છે, 

િે (ખબૂ) જાણે છે કે િમે સમયનો યોગ્ય 

અંદાજો નદહ કરી શકો બસ ! િેણે િમારા પર 

કૃપા કરી, જેથી હવે જેટલ ું ક રઆન પઢવ ું 
િમારા માટે સરળ હોય િેટલ ું પઢી લો, િે 

જાણે છે કે િમારામાુંથી કેટલાક લબમાર પણ 

હશે, કેટલાક બીજા િરિી પર હરી-ફરીને 

અલ્લાહ િઆલાની કૃપા (એટલે કે રોજી) પણ 

શોિે છે અને કેટલાક લોકો અલ્લાહ 

િઆલાના રસ્િામાું ત્જહાદ કરે છે, િો િમે 

જેટલ ું ક રઆન સરળિાથી પઢી શકિા હોય, 

િેટલ ું પઢી લો અને નમાઝ પાબુંદીથી પઢિા 
રહો અને ઝકાિ આપિા રહો અને અલ્લાહ 

િઆલાને સારૂ ઋણ આપો અને જે સદકાયગ 
િમે િમારા માટે આગળ મોકલશો િેને 

અલ્લાહ િઆલાને ત્યાું અતિઉત્તમ અને 

બદલામાું ખ બજ વિારે પામશો, અલ્લાહ 

િઆલા પાસે માફી માુંગિા રહો, તન:શુંક 

અલ્લાહ િઆલા માફ કરવાવાળો, દયાળુ છે. 

بَهكه  اَِنه  هنَهكه  یهْعلهُم  ره   ثُلُثهِی  ِمْن  اهدْنَٰ  تهُقْوُم  ا
ثُلُثهه   وهنِْصفهه   الَهْيِل  ٓاى ِفهة   وه  الَهِذیْنه  َمِنه  وهطه
ُ   مهعهكه    رُ  وهاّلَلَٰ اره    الَهْيله  یُقهَدِ  عهِلمه   وهالنَههه
هْن  ُءْوا عهلهْيُكْم  فهتهابه  ُتْحُصْوهُ  لَهْن  ا ا  فهاقْره  مه

ره  ِن    ِمنه  تهیهَسه هْن  عهِلمه   الُْقْراَٰ يهُكْوُن  ا   سه
ُرْونه   َمهْرضَٰ    ِمْنُكْم  خه اَٰ   ِف  یهْضِربُْونه  وه
ِ    فهْضِل  ِمْن  یهْبتهُغْونه  اَْلهْرِض    اّلَلَٰ
ُرْونه  خه اَٰ ِبْيِل  ِفْ  یُقهاتِلُْونه  وه ِ  ؗ  سه   اّلَلَٰ
ُءوْ  ا افهاقْره ره  مه هقِْيمُوا  ِمْنُه    تهیهَسه ا َٰوةه  وه ل  الَصه
تُوا اَٰ وةه  وه كَٰ هقِْرُضوا الَزه ا ه  وه ًنا    قهْرًضا اّلَلَٰ سه   حه
ا مه ُمْوا وه ْْی    َمِْن  َِلهنُْفِسكُْم  ُتقهَدِ  تهِجُدْوهُ  خه
ِ  ِعْنده  مه  اّلَلَٰ ا َوهاهْعظه ْْیً هْجًرا    ُهوهخه   ا

ه    وهاْستهْغِفُروا  ه  اَِنه   اّلَلَٰ ُفوْر   اّلَلَٰ ن  غه  َرهِحْيم 
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અલ-મુદ્દતસ્સર المدثر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ે(મ હમ્મદ) જે ચાદર ઓઢી સઈૂ રહ્યા છો. ا ثَُِر   یَٰ اهیَُهه  الْمَُده

2. ઉઠો અને (લોકોને ખરાબ પદરણામથી) 
ડરાવો. 

 فهاهنِْذْر    قُْم 

3. અને પોિાના પાલનહારની મહાનિા 
બયાન કરો 

بَهكه  ْ    وهره  فهكهََبِ

4. અને પોિાના કપડા પાક સાફ રાખો.  ثِيهابهكه ْر    وه َهِ  فهطه

5. અને ગુંદકીથી દૂર રહો.  ْجزه  فهاْهُجْر    وهالَرُ

6. અને વધ  પ્રાશ્ર્પ્િ માટે એહસાન ન કરશો.  تهْستهْكِثُر    مُْنْن ته وهَله 

7. અને પોિાના પાલનહાર માટે સબર કરો.  بَِكه لِره  فهاْصَِبْ   وه

8. ફરી જ્યારે સરૂમાું ફુંક મારવામાું આવશે. النَهاقُوِْر   ِف  نُِقره  فهاِذها 

9. િો િે દદવસ ખબૂ જ ભારે હશે.  لِكه ذ   فهذَٰ ى ِ ِسْْی    یَهْوم   یهْومه  عه

10. કાદફરો માટે સરળ નદહ હોય.  ْْیُ  الْكَِٰفِریْنه  عهله  یهِسْْی   غه

11. િે વયક્તિની બાબિ મારા પર છોડી દો, 
જેને મેં એકલો પેદા કયો છે. 

ْن  ذهْرِنْ  مه لهْقُت   وه  وهِحْيًدا    خه

12. િેને ખબૂ માલ આપ્યો.  لُْت عه اًَل  لهه   وهجه  َمهمُْدْودًا   مه
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13. અને દરેક સમયે હાજર રહવેાવાળા 
બાળકો આપ્યા. 

بهِنْيه   ُشُهْودًا   وه

14. અને દરેક રીિે િેના માટે માગગ સરળ 

બનાવયો. 
ْدَتُ  َهه مه  تهمِْهْيًدا   لهه   وه

15. પછી પણ લાલચ રાખે છે કે હ ું િેને હજ  
વિારે આપ ું. 

هْن  یهْطمهعُ  ثَُمه  هِزیْده ۬   ا  ا

16. આવ ું ક્યારેય નદહ થાય કેમકે િે અમારી 
આયિોથી દ શ્મની રાખે છે. 

هَله    نَهه    ك هانه  اِ ِنْيًدا   َِلَٰیَِٰتنها ك  عه

17. હ ું નજીક માુંજ િેને સખિ ચઢાવીશ.   اُْرِهُقه ُعْودًا   سه  صه

18. િેણે તવચાર કયો અને વાિો બનાવવાનો 
પ્રયત્ન કયો. 

نَهه   ره   فهَكهره  اِ قهَده  وه

19. બસ િેને નટટ કરી દેવામાું આવે, િેણે 
કેવી વાિ બનાવી? 

ره   كهْيفه  فهُقِتله   قهَده

20. પછી િેને નટટ કરી દેવામાું આવે, િેણે 
કેવી વાિ બનાવી? 

ره   كهْيفه  قُِتله  ثَُمه   قهَده

21. િેણે (પોિાના સાથીઓ િરફ) જો્ .  ره   ثَُمه  نهظه

22. પછી િેણે કપાળ ચઢાવ્ ું અને મોઢ ું 
બગાડ્ . 

ره   عهبهسه  ثَُمه  بهسه  وه

23. પછી ત્યાુંથી જિો રહ્યો અને ઘમુંડ કરવા 
લાગ્યો. 

هدْبهره  ثَُمه  ه   ا  وهاْستهْكَبه

24. અને કહવેા લાગ્યો કે આ િો ફકિ જાદ  
છે, જે નકલ કરવામાું આવી રહ્ ું છે. 

ا   اِْن  فهقهاله  ذه هُر   ِسْحر   اََِله  هَٰ  یَُْؤث
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25. આ િો માનવીની જ વાિ છે.  ا   اِْن ذه ِر   قهْوُل  اََِله  هَٰ  الْبهشه

26. હ ું નજીકમાું િેને જહન્નમમાું નાખીશ.  ِاُْصِلْيه قهره  سه  سه

27. અને િમને શ ું ખબર કે જહન્નમ શ ું છે ?   ا مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا قهُر   مه  سه

28. ન િે બાકી રાખશે અને ન િો છોડશે.  ُر   وهَله  ُتْبِقْ  َله  تهذه

29. ચામડીને બાળી નાખશે.   ة ِر ۬   لهَوهاحه  لَِلْبهشه

30. અને િેના પર ઓગણીસ (ફદરશ્િાઓ 

નક્કી) છે. 

ا ةه  عهلهْيهه ره   تِْسعه  عهشه

31. અમે જહન્નમની દેખરેખ રાખનાર ફકિ 

ફદરશ્િાઓ રાખ્યા છે અને અમે િેમની 
સુંખ્યાને કાદફરો માટે કસોટી બનાવી છે. જેથી 
અહલે દકિાબ યકીન કરવા લાગ ેકે 

ઇમાનવાળાઓના ઇમાનમાું વિારો થાય 

અને અહલે દકિાબ અને ઇમાનવાળા કોઈ 

શુંકા ન કરે અને જેના હૃદયોમાું લબમારી છે િે 

અને ઇન્કારી કહ ેકે આ બયાનથી અલ્લાહ 

િઆલા શ ું ઇચ્છે છે ? આવી જ રીિે અલ્લાહ 

િઆલા જેને ઇચ્છે છે, િેને ગ મરાહ કરી દે છે 

અને જેને ઇચ્છે, દહદાયિ પર લાવી દે છે અને 

િમારા પાલનહારના લશ્કરને િેના તસવાય 

કોઇ નથી જાણત . આ (જહન્નમન ું વણગન) ફતિ 

એટલા માટે કે લોકો તશખામણ પ્રાપ્િ કરે. 

ا مه لْنها   وه عه به  جه هْصحَٰ كهًة  اََِله  النَهارِ  ا َٰٓى ِ ل ا مه مه  وه
لْنها عه تهُهْم  جه َهِذیْنه  فِتْنهةً  اََِله  عَِده   كهفهُرْوا    لَِل

یهْزدهاده  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  لِیهْستهْيِقنه   وه
ا الَهِذیْنه  ُنْو  مه   الَهِذیْنه  یهْرتهابه  اِیْمهانًا َوهَله  اَٰ
الْمُْؤِمُنْونه    الِْكتَٰبه  اُْوُتوا لِيهُقْوله   وه   وه
الْكَِٰفُرْونه  َمهرهض   قُلُْوِبِهْم  ِفْ  الَهِذیْنه  ا   وه مه

اده  ذها   هره ُ  ا ا اّلَلَٰ ذه ثهًل    ِبهَٰ لِ   مه ُ  یُِضَلُ  كه كهذَٰ  اّلَلَٰ
ْن  ٓاءُ  مه یهْهِدْی  یَهشه ْن  وه ٓاُء    مه ا  یَهشه مه  یهْعلهُم  وه
بَِكه  ُجُنْوده  ا  ُهوه   اََِله  ره مه ی اََِله  ِِهه  وه  ِذْكرَٰ
ِرن   لِلْبهشه

32. (પરુંત   આ લોકો ક્યારેય તશખામણ પ્રાપ્િ 

નહી કરે) ચુંદ્રની કસમ. 

هَله  الْقهمهِر   ك  وه
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33. અને રાિની, જ્યારે િે જવા લાગ.ે  الَهْيِل هدْبهره   اِذْ  وه  ا

34. અને સવારની, જ્યારે િે પ્રકાતશિ થઇ 

જાય. 

ْبِح  هْسفهره   اِذها   وهالَصُ  ا

35. કે (તન:શુંક િે જહન્નમ) મોટી 
વસ્ત ઓમાુંથી એક છે. 

ا نَههه ی اِ ِْحده ِ   َله  الُْكَبه

36. િે માનવીઓ માટે ભયન ું કારણ છે. ِر   نهِذیًْرا  لَِلْبهشه

37. જે િમારા માુંથી આગળ વિવા ઈચ્છે 

અથવા પાછળ રહવેા ઈચ્છે. 

ٓاءه  لِمهْن  هْن  ِمْنُكْم  شه مه  ا هوْ  یَهتهقهَده ره   ا اهَخه  یهته

38. દરેક વયક્તિ પોિાના કાયોના બદલામાું 
લગરવે છે. 

بهْت  ِبمها نهْفس    كَُلُ  ِهیْنهة    كهسه  ره

39. તસવાય જમણા હાથવાળા.   به  اََِله هْصحَٰ  الْيهِمْيِ ۬ۛ  ا

40. કે િેઓ જન્નિોમાું હશે, િેઓ પછૂી રહ્યા 
હશે. 

۬   ِفْ   ۬ نََٰت  ۛ لُْونه    جه ٓاءه  یهتهسه

41. ગ નેગાર તવશે  ِن  الْمُْجِرِمْيه   عه

42. િમને જહન્નમમાું કઇ વસ્ત  લઈને આવી. ا لهكهكُْم  مه قهره  ِفْ  سه  سه

43. િેઓ જવાબ આપશે કે અમે નમાઝ 

નહિા પઢિા. 
لَِْيه   ِمنه  نهُك  لهْم  قهالُْوا  الْمُصه

44. ન િો લાચારોને ખાવાન  ખવડાવિા 
હિા. 

لهْم   الِْمْسِكْيه   نُْطِعُم  نهُك  وه

45. અને અમે વાદતવવાદ કરનારની સાથે 

વયસ્િ રહિેા હિાું. 
ٓاى ِِضْيه   مهعه  نهُخْوُض  وهُكنَها  الْخه
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46. અને બદલાના દદવસને જૂઠલાવિા હિા. ُب  وهُكنَها یِْن   ِبيهْوِم  نُكهَذِ  الَدِ

47. અહીં સ િી કે અમને મોિ આવી ગઈ.   ََٰت ىنها حه تَٰ ه  الْيهِقْيُ   ا

48. (િે સમયે) ભલામણ કરનારાઓની 
ભલામણ િેમને કઈ ફાયદો નહીં પહોંચાડી 
શકે. 

ةُ  تهْنفهُعُهْم  فهمها فهاعه ِفِعْيه   شه  الَشَٰ

49. િેમને શ ું થઇ ગ્ ું છે ? કે તશખામણથી 
મોઢ ું ફેરવી રહ્યા છે. 

ِن  لهُهْم  فهمها ةِ  عه  ُمْعِرِضْيه   الَتهْذِكره

50. જાણે કે િેઓ જ ુંગલી ગિેડા હોય.  هنَهُهْم ها ة    ُحمُر   ك  َمُْستهْنِفره

51. જે તસિંહથી ડરીને ભાગ્યા હોય.  ْت ة    ِمْن  فهَره  قهْسوهره

52. પરુંત   િેમના માુંથી દરેક વયક્તિ ઇચ્છે છે 

કે િેને સ્પટટ દકિાબ આપવામાું આવે. 

ْ  اْمِرئ   كَُلُ  یُِریُْد  بهْل  هْن  َمِْٰنُ  ُصُحًفا یَُْؤٰتَٰ  ا
ةً   ره  َمُنهَشه

53. ક્યારેય નદહ, સાચી વાિ એ કે આ લોકો 
આલખરિથી નથી ડરિા. 

هَله    افُْونه  ََله  بهْل   ك ةه   یهخه  اَْلَِٰخره

54. સત્ય વાિ િો એ છે કે આ (ક રઆન) એક 

તશખામણ છે. 

هَله   نَهه   ك ة    اِ  تهْذِكره

55. હવે જે ઇચ્છે, િે તશખામણ પ્રાપ્િ કરે.  ٓاءه  فهمهْن ه    شه  ذهكهره

56. અને િેઓ તશખામણ પ્રાપ્િ નદહ કરે 

પરુંત   એ કે અલ્લાહ િઆલા ઇચ્છે, િે 

(અલ્લાહ) જ આનો હકદાર છે કે િેનાથી 
ડરવામાું આવે, અને િે જ માફ કરવાવાળો 
છે. 

ا مه هْن  اََِله   یهْذُكُرْونه  وه ٓاءه  ا ُ    یَهشه هْهُل   اّلَلَٰ  ُهوها
هْهُل  الَتهْقوَٰی ا ةِن  وه  الْمهْغِفره
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અલ-તકયામહ  القيامة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ું કયામિના દદવસની કસમ ખાઉં છું   مهِة   ِبيهْوِم  اُقِْسُم  َله  الِْقيَٰ

2. અને ઠપકો આપનાર નફસની કસમ ખાઉં 

છું . 
ِة   ِبالنَهْفِس  اُقِْسُم  وهَله    اللَهَوهامه

3. શ ું માનવી એમ સમજે છે કે અમે િેના 
હાડકા ભેગા નહી કરી શકીએ? 

ُب  هیهْحسه اُن  ا هلَهْن  اَْلِنْسه ه    نَهْجمهعه  ا امه  ِعظه

4. કેમ નહીં અમે આ વાિ પર ક દરિ 

િરાવીએ છીએ કે િેના ટેરવા સ ધ્િા ઠીક કરી 
દઈશ . 

لَٰ   قَِٰدِریْنه  بهلَٰ  هْن  عه َوِیه  ا  بهنهانهه   نَُسه

5. પરુંત   માનવી ઇચ્છે છે કે આગળ આગળ 

અવજ્ઞા કરિો રહ.ે 

اُن  یُِریُْد  بهْل  ه    لِيهْفُجره  اَْلِنْسه امه  اهمه

6. સવાલ કરે છે કે કયામિનો દદવસ કયારે 

આવશે. 

هیَهانه  یهْسـ هُل  مهِة   یهْوُم  ا  الِْقيَٰ

7. િો (િેનો જવાબ એ છે કે )જ્યારે નજર 

પથરાઇ જશે. 

ُر   بهِرقه  فهاِذها  الْبهصه

8. અને ચુંદ્ર પ્રકાશહીન થઇ જશે.  فه  الْقهمهُر   وهخهسه

9. સયૂગ અને ચુંદ્ર ભેગા કરી દેવામાું આવશે.  مُْس  وهُجِمعه الْقهمهُر   الَشه  وه

10. િે દદવસે માનવી કહશેે કે ક્યા ભાગીને 

જાવ ું ? 

اُن  یهُقْوُل  ذ   اَْلِنْسه ى ِ هیْنه  یهْومه َرُ   ا  الْمهفه
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11. ના ના િેને કોઇ પનાહની જગ્યા નદહ 

મળે. 

هَله  ره   َله  ك  وهزه

12. આજે િો િારા પાલનહાર િરફ જ 

ર કવાન ું છે. 

بَِكه  اِلَٰ  ذِ  ره ى ِ َرُ   یهْومه  لْمُْستهقه

13. િે દદવસે માનવીને જણાવવામાું આવશે 

કે િેણે આગળ શ ું મોકલ્્ ું છે અને પાછળ શ ું 
છોડ્ ું છે? 

اُن  یُنهبَهُؤا ذ    اَْلِنْسه ى ِ مه  ِبمها یهْومه ره   قهَده هَخه ا  وه

14. પરુંત   માનવી સ્વયું પોિે પોિાને 

જોવાવાળો છે. 

اُن  بهِل  ة    نهْفِسه   عهلَٰ  اَْلِنْسه  بهِصْْیه

15. ભલેને િે કેટલાય બહાના રજૂ કેમ ન કરે.  ْلهو هلْقَٰ  وه ه    ا اِذیْره عه  مه

16. (હ ેપયગુંબર) િમે ક રઆન મજીદને 

જલ્દી (યાદ કરવા) માટે પોિાની જબાનને 

હલાવો નહીં. 

ْك  َله  َرِ انهكه  ِبه   ُتحه له  لِسه  ِبه    لِتهْعجه

17. િેન ું ભેગ ું કરવ ું અને (િમારી જબાનથી) 
પઢાવવ ું અમારા તશરે છે. 

ه   عهلهیْنها اَِنه  مْعه نهه  ۬   جه قُْراَٰ  وه

18. પછી જ્યારે અમે િમને પઢાવી દઈએ િો 
પછી િેવી જ રીિે પઢો. 

ْنَٰهُ  فهاِذها ا نهه    فهاتَهِبعْ  قهره  قُْراَٰ

19. પછી આનો (અથગ) સ્પટટ કરી દેવો પણ 

અમારા તશરે છે. 

 بهيهانهه    عهلهیْنها اَِنه  ثَُمه 

20. ના ના, (સાચી વાિ એ છે કે) િમે 

ઝડપથી મળવાવાળી (દ તનયા) થી પે્રમ કરો 
છો. 

هَله  اِجلهةه   ُتِحبَُْونه  بهْل  ك  الْعه
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21. અને આલખરિને છોડી બેઠા છો.  ُرْونه ةه   وهتهذه  اَْلَِٰخره

22. િે દદવસે ઘણા ચહરેા િાજગીભયાગ હશે.   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة    یَهْومه  نَهاِضره

23. પોિાના પાલનહાર િરફ જોઇ રહ્યા હશે.  َٰا اِل بَِهه ة    ره  نهاِظره

24. અને કેટલાક ચહરેા િે દદવસે ઉદાસ હશે.   ُوُجْوه ذ    وه ى ِ ة    یَهْومه  بهاِسره

25. સમજિા હશે કે િેમની સાથે કમર િોડી 
નાખનારો વયવહાર કરવામાું આવશે. 

هْن  تهُظَنُ  له  ا ا یَُْفعه ة    ِبهه  فهاقِره

26. ના ના જ્યારે જીવ ગળા સ િી પહોંચી 
જશે. 

هَله   ِت  اِذها ك اِقه   بهلهغه ه  الََته

27. અને કહવેામાું આવશે કે કોઇ મુંત્ર-િુંત્ર 

કરનાર છે ? 

ْن    وهقِْيله  اق     مه  ره

28. અને મતૃ્્  પામનારને યકીન થઇ જાય છે 

કે આ િેની જ દાઈનો સમય છે. 

َنه  هنَههُ  وهظه اُق   ا  الِْفره

29. અને એક તપિંડલી બીજી તપિંડલી સાથે 

ભેગી થઇ જશે. 

الْتهَفهِت  اُق  وه اِق   الَسه  ِبالَسه

30. આજે િારા પાલનહાર િરફ ફરવાન ું છે.  َٰبَِكه  اِل ذِ  ره ى ِ اُق ۬ن  یهْومه  لْمهسه

31. િેણે ન િો પ ષ્ટટ કરી અને ન િો નમાઝ 

પઢી. 
قه  فهله  َده َلَٰ   وهَله  صه  صه

32. પરુંત   સત્યને જ ઠલાવ્  અને મોઢ ું ફેરવી 
લીધ ું. 

َِٰكْن  ل به  وه َذه َلَٰ   كه تهوه  وه

33. પછી પોિાના ઘરવાળાઓ પાસે 

ઇિરાઇને ગયો. 
هْهلِه   اِلَٰ   ذهههبه  ثَُمه   یهتهمهَٰطَٰ   ا
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34. ખેદ છે િારા પર, અફસોસ છે િારા પર.  َٰهْول  فهاهْولَٰ   لهكه  ا

35. પછી ખેદ છે િારા પર અને અફસોસ છે 

િારા માટે. 

 فهاهْولَٰ   لهكه  اهْولَٰ  ثَُمه 

36. શ ું માનવી એમ સમજે છે કે િેને આમ જ 

તનરથગક છોડી દેવામાું આવશે. 

ُب  هیهْحسه اُن  ا هْن  اَْلِنْسه كه  ا  ُسًدی   یََُْته

37. શ ું િે વીયગન ું એક ટીપ ું ન હિો, જે 

ટપકાવવામાું આવ્ ું હત ું. 
هلهْم  ِنَ   َمِْن  نُْطفهةً  یهُك  ا  یَُمْنَٰ   َمه

38. પછી િે લોહીનો લોચો બની ગયો, પછી 
અલ્લાહએ િેને ઠીક માનવી બનાવયો. 

هانه  ثَُمه  لهقه  عهلهقهةً  ك َوَٰى   فهخه  فهسه

39. પછી િેનાથી જોડકાું એટલે કે નર અને 

માદા બનાવયા. 
له  عه ْيِ  ِمْنهُ  فهجه ْوجه كهره  الَزه  وهاَْلُنْثَٰی   الَذه

40. શ ું (અલ્લાહ િઆલા) િે (વાિ) પર 

ક દરિ નથી િરાવિો કે મિૃકને ફરી જીતવિ 

કરી દે? 

هلهیْسه  لِكه  ا ِدر   ذَٰ لَٰ   ِبقَٰ هْن  عه ه  ا ن  یَُْحِ    الْمهْوٰتَٰ
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અલ-ઈન્સાન  الانسان 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. શ ું માનવી ઉપર એક એવો સમય પણ 

તવત્યો છે, જ્યારે િે કઇંજ નોંિપાત્ર વસ્ત  
નહિો. 

اِن  عهله  اهٰتَٰ  ههْل  ْهرِ  َمِنه  ِحْي   اَْلِنْسه  الَده
ْيـ ًا یهُكْن  لهْم   َمهْذُكوًْرا  شه

2. તન:શુંક અમે માનવીને તમતશ્રિ વીયગના 
ટીપામાુંથી પૈદા કયો. અને િેને 

સાુંભળવવાળો, જોવાવાળો બનાવયો. 

نَها لهْقنها اِ انه  خه ۬   نَُْطفهة   ِمْن  اَْلِنْسه اج      اهْمشه
هُ  نَهْبتهِلْيهِ  لْنَٰ عه ِمْيًعٌۢا فهجه ا  سه  بهِصْْیً

3. અમે િેને માગગ બિાવયો, હવે ચાહ ેિો િે 

આભારી બને અથવા િો કૃિધ્ની. 
نَها هُ  اِ یْنَٰ ِبْيله  ههده ا الَسه ا اَِمه ِكًرا َوهاَِمه ا  شه

ُفوًْرا   كه

4. તન:શુંક અમે કાફીરો માટે સાુંકળો અને િોક 

અને ભભકૂિી આગ િૈયાર કરી રાખી છે. 

نَها   هْعتهْدنها اِ ۡ  لِلْكَِٰفِریْنه  ا َِٰسله ل ًَٰل  سه اهغْل   وه
ا  ِعْْیً  وهسه

5. તન:શુંક સદાચારી લોકો શરાબના િે જામ 

પીશે. જેન ું તમશ્રરણ કપરૂન ું હશે. 

اره  اَِنه  بُْونه  اَْلهبْره هاْس   ِمْن  یهْشره هانه  ك  ك
ا اُجهه هافُوًْرا   ِمزه  ك

6. જે એક ઝરણ ું છે, જેમાુંથી અલ્લાહના 
બુંદાઓ પીશે, િેની શાખાઓ જ્યાું ઈચ્છશે , 

ત્યાું કાઢી લઇ જશે. 

ُب  عهیًْنا ا یَهْشره ِ  ِعبهادُ  ِبهه ا اّلَلَٰ ُرْونههه  یُفهَجِ
ا   تهْفِجْْیً

7. આ િે લોકો હશે, જેઓ પોિાની નઝર પ રી 
કરે છે. અને િે દદવસથી ડરે છે, જેની આપતત્ત 

ચારેય બાજ  ફેલાયેલી હશે. 

افُْونه  ِبالنَهْذرِ  یُْوفُْونه  یهخه هانه  یهْوًما وه ه   ك َرُ  شه
ا   ُمْستهِطْْیً
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8. અને પોિે ખાવાની મનેચ્છા હોવા છિાું 
િેઓ લાચાર, અનાથ અને કેદીઓને 

ખવડાવી દે છે. 

یُْطِعمُْونه  امه  وه عه ه   عهلَٰ  الَطه ِمْسِكیًْنا   ُحبَِ
ا هِسْْیً یهِتْيمًا َوها  َوه

9. અમે િેમને કહ ેછે કે અમે િો ફતિ અલ્લાહ 

િઆલાની પ્રસન્નિા માટે િમને ખવડાવીએ 

છીએ. અમે િમારી પાસે કોઈ બદલો નથી 
માુંગિા અને ન િો કોઈ આભાર ઈચ્છીએ 

છીએ. 

نَهمها ِ  لِوهْجهِ  نُْطِعمُكُْم  اِ  ِمْنُكْم  نُِریُْد  َله  اّلَلَٰ
ٓاًء َوهَله  زه  ُشكُوًْرا  جه

10. તન:શુંક અમે પોિાના પાલનહારથી િે 

દદવસ નો ડર રાખીએ છીએ, જે દદવસે ચહરેા 
અત્યુંિ નાખ શ હશે. 

نَها اُف نه  اِ بَِنها ِمْن  خه ُبْوًسا یهْوًما َره ِریًْرا  عه قهمْطه
 

11. બસ ! િેમને અલ્લાહ િઆલાએ િે 

દદવસની આપતત્તથી બચાવી લેશે અને િેમને 

િાજગી અને ખ શી પહોંચાડશે. 

ُ  فهوهقَٰهُىُ  َره  اّلَلَٰ لِكه  شه لهَقَٰهُىْ  الْيهْوِم  ذَٰ   وه
ةً َوهُسُرْوًرا    نهْضره

12. અને િેમને િેમના સબરના બદલામાું 
જન્નિ અને રેશમી પોશાક આપશે. 

ىُهْم  زَٰ ْوا ِبمها وهجه ُ َبه ِریًْرا   صه نَهًة َوهحه  جه

13. િે ત્યાું આસનો પર િદકયા લગાવીને 

બેઠા હશે, ન િો ત્યાું િડકો જોશે ન િો ઠુંડીની 
ઉગ્રિા. 

ْيه  َتهِكـ ِ ا َمُ ٓاى ِِك    عهله  فِْيهه ْونه  َله   اَْلهره   یهره
ا مًْسا َوهَله  فِْيهه ِریًْرا   شه  زهْمهه

14. િે જન્નિોમાું વ્ર ક્ષોના છાયા િેમના પર 

ઝૂકેલા હશે અને િેના (ફળ અને) ગ ચ્છા નીચે 
લટકેલા હશે. 

نِيهةً  ْ  وهدها ا عهلههْْیِ َٰلُهه لَِلهْت  ِظل ا وهذُ  قُُطْوفُهه
 تهْذلِْيًل 

15. અને િેમના પર ચાુંદીના વાસણો અને િે 

જામના પ્યાલા ફેરવવામાું આવશે, જે કાચના 
હશે. 

اُف  یُطه ْ  وه ْكوهاب   َمِْن  ِباَٰنِيهة   عهلههْْیِ ه ة  َوها  فَِضه
هانهْت  ۡر    ك ا  قهوهاِریْره
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16. કાચ પણ એવા, જે ચાુંદીના હશે અને િેને 

એક ખાસ પદ્ધતિથી બનાવયા હશે. 

ۡر  ا ة   ِمْن   قهوهاِریْره ُرْوهها فَِضه  تهْقِدیًْرا  قهَده

17. અને િેમને ત્યાું િે જામ પીવડાવવામાું 
આવશે, જેન ું તમશ્રણ ઝુંજબીલ (સઠૂ,સ ુંક  આદ ) 
હશે. 

یُْسقهْونه  ا وه هاًْسا فِْيهه هانه  ك ا ك اُجهه  ِمزه
ِبْيًل    زهنْجه

18. આ જન્નિમાું એક ઝરણ ું હશે, જેન ું નામ 

સલસબીલ છે. 

ا عهیًْنا َمَٰ  فِْيهه ِبْيًل  ُتسه لْسه  سه

19. અને િેમની એવા માટે એવા બાળકો 
ફરિા હશે, જ ેં હુંમેશા બાળકો જ રહશેે. જ્યારે 

િમે િેમને જોશો િો એવ ું સમજ્શો કે િેઓ 

તવખેરાયેલા ખરા મોિી છે. 

یهُطْوُف  ْ  وه ان   عهلههْْیِ لَهُدْونه    ِولْده  اِذها   َمُخه
 ْ ُ اهیهَْته ْ  ره ُ ِسْبهَته  َمهنْثُوًْرا  لُْؤلًُؤا  حه

20. િમે જ્યાું પણ નજર દોડાવશો, નેઅમિો 
જ નેઅમિો જોશો અને મહાન સત્તાને જોશો. 

اِذها هیْته  وه ا هَمه  ره هیْته  ث ا ُملْكًا ره ا  نهِعْيمًا َوه ِبْْیً كه
 

21. િેમના શરીરો પર પાિળા રેશમના 
લીલા કપડા હશે અને િેમને ચાુંદીના 
કુંગનના આભરૂ્ણ પહરેાવવામાું આવશે અને 

િેમને િેમનો પાલનહાર શ ધ્િ પતવત્ર શરાબ 

પીવડાવશે. 

 ْ ُ  ُخْضر  َوهاِْستهَْبهق  ؗ  ُسْنُدس   ثِيهاُب  عَِٰلهْیه
ا اوِره  وهُحلَُْو  هسه ة     ِمْن  ا قَٰهُىْ   فَِضه بَُُهْم  وهسه  ره
ابًا ره ُهوًْرا  شه  طه

22. (કહવેામાું આવશે) કે આ છે, િમારા 
કાયોનો બદલો અને િમારા પ્રયાસોની કદર 

કરવામાું આવી. 

ا اَِنه  ذه هانه  هَٰ هانه  لهُكْم  ك ٓاًء َوهك زه ْعُيُكْم  جه  سه
 َمهْشكُوًْران 

23. (હ ેનબી) અમે જ આ ક રઆન િમારા પર 

થોડ ું થોડ ું કરીને ઉિા્ ું છે. 

نَها لْنها نهْحُن  اِ  تهَْنِیًْل   الُْقْراَٰنه  عهلهْيكه  نهَزه



 

અલ-ઈન્સાન 

 

1141 

 

 الانسان

24. એટલા માટે િમે પોિાના પાલનહારના 
આદેશ પ્રમાણે સબર કરો અને િેમાુંથી કોઇ 

પાપી અથવા દ રાચારીન ું કહ્  ન માનશો. 

بَِكه  لُِحكِْم  فهاْصَِبْ  ْ  ُتِطعْ  وهَله  ره ثِمًا ِمْٰنُ  اَٰ
هوْ  ُفوًْرا   ا  كه

25. અને સવાર-સાુંજ પોિાના પાલનહારન ું 
નામ યાદ કરિા રહો. 

ُكرِ  بَِكه  اْسمه  وهاذْ هِصْيًل ۬   ره ةً َوها  بُْكره

26. અને રાિના સમયે પણ િેની સામે 

તસજદા કરો અને રાિનો વધ  ભાગ િેની 
િસ્બીહ કરિાું રહો. 

ِمنه  ْحهُ  لهه   فهاْسُجْد  الَهْيِل  وه بَِ   لهْيًل  وهسه
یًْل  وِ  طه

27. તન:શુંક આ લોકો ઝડપથી મળવાવાળી 
(દ તનયા) ને ચાહ ેછે. અને િેમની આગળ એક 

ભારે દદવસને છોડી દે છે. 

ءِ  اَِنه  اِجلهةه  یُِحبَُْونه  هَٰ ُؤاَله ُرْونه  الْعه یهذه   وه
هِقْيًل  یهْوًما وهرهٓاءهُهْم   ث

28. અમે જ િેમન ું સર્જન ક્ ગ અને અમે જ 

િેમના જોડોને અને બુંિનને મજબિૂ 

બનાવયા. અને અમે જ્યારે ઇચ્છીશ ું િેના 
બદલામાું િેમના જેવા બીજા લોકોને લઈ 

આવીશ ું. 

ْ  نهْحُن  ُ لهْقٰنَٰ دْنها   خه ده ُهْم    وهشه هْسره اِذها  ا  وه
لْنها   ِشْئنها هْمثهالهُهْم  بهَده  تهْبِدیًْل  ا

29. ખરેખર આ (ક રઆન) િો એક તશખામણ 

છે, બસ ! જે ઇચ્છે પોિાના પાલનહારના 
માગગ પર ચાલ.ે 

ِذه   اَِنه  ة     هَٰ ٓاءه  فهمهْن   تهْذِكره ذه  شه تَهخه بَِه   اِلَٰ  ا  ره
ِبْيًل   سه

30. અને િમે િેની જ ઈચ્છા કરી શકો છો, જે 

અલ્લાહ ઈચ્છિો હોય, તન:શુંક અલ્લાહ 

િઆલા જ્ઞાનવાળો અને દહકમિવાળો છે. 

ا مه ٓاُءْونه  وه هْن  اََِله   تهشه ٓاءه  ا ُ    یَهشه ه  اَِنه   اّلَلَٰ  اّلَلَٰ
هانه  ا ۬   عهِلْيمًا ك ِكْيمً  حه

31. જેને ઇચ્છે, િેને પોિાની કૃપામાું દાખલ 

કરી લે છે . અને જાલલમ લોકો માટે િેણે 
દ :ખદાયી અઝાબ િૈયાર કરી રાખ્યો છે. 

ْن  یَُْدِخُل  ٓاءُ  مه ْحمهِته     ِفْ  یَهشه لِِمْيه   ره   وهالَظَٰ
هعهَده  ابًا لهُهْم  ا هلِْيمًان  عهذه  ا
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અલ-મુરસલાિ المرسلات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િે હવાઓની કસમ ! જે િીમી િીમે ચાલે 
છે. 

َِٰت  ل الْمُْرسه  ُعْرفًا   وه

2. પછી િીવ્ર હવાઓની કસમ!  ِت ِصفَٰ ْصًفا   فهالْعَٰ  عه

3. પછી ઉકસાવીને વેરતવખેર કરનારા 
(વાદળોની) કસમ !. 

ِت   نهْشًرا   وهالنََِٰشرَٰ

4. પછી સત્ય અને અસત્યને અલગ કરી 
દેનાર (ફદરશ્િાઓ)ની કસમ ! 

ِرقَِٰت   فهْرقًا   فهالْفَٰ

5. અને વહી લાવનારા ફદરશ્િાઓની કસમ !  ِت  ِذْكًرا   فهالْمُلِْقيَٰ

6. જે (વહી) પરૂાવા અને સચેિ કરવા માટે 

છે. 

هوْ  عُْذًرا  نُْذًرا   ا

7. જે વસ્ત ન ું વચન િમને આપવામાું આવે 

છે, િે તન:શુંક િે થઇને જ રહશેે. 

نَهمها  لهوهاقِع    ُتْوعهُدْونه  اِ

8. જ્યારે િારાઓ પ્રકાશહીન થઇ જશે. ْت   النَُُجْوُم  فهاِذها  ُطِمسه

9. અને જ્યારે આકાશ ફોડી નાખવામાું 
આવશે. 

اِذها مهٓاءُ  وه ْت   الَسه  فُِرجه

10. અને જ્યારે પવગિો ટ કડે ટ કડા કરી 
ઉડાવી દેવામાું આવશે. 

اِذها  نُِسفهْت   الِْجبهاُل  وه
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11. અને જ્યારે પયગુંબરોને નક્કી કરેલ 

સમયે હાજર કરવામાું આવશે. 

اِذها ُسُل  وه  اُقَِتهْت   الَرُ

12. કેવા દદવસ માટે (આ બાબિમાું) તવલુંબ 

કરવામાું આવયો. 
لهْت   یهْوم   َِلهَیِ   اَُجِ

13. તનણગયના દદવસ માટે  الْفهْصِل   لِيهْوِم 

14. અને િને શ ું ખબર કે તનણગયનો દદવસ શ ું 
છે ? 

ا   مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا  الْفهْصِل   یهْوُم  مه

15. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

16. શ ું અમે પહલેાના લોકોને નટટ નથી કયાગ 
? 

هلهْم  لِْيه   نُْهِلِك  ا  اَْلهَوه

17. ફરી અમે િેમના પછી બીજાને મોકલિા 
રહીએ છીએ. 

 اَْلَِٰخِریْنه  نُتِْبُعُهُم  ثَُمه 

18. અમે દ રાચારીઓ સાથે આવ ું જ કરીએ 

છીએ. 

لِكه  ُل  كهذَٰ  ِبالْمُْجِرِمْيه   نهْفعه

19. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

20. શ ું અમે િમને ત ચ્છ પાણી (તવયગ) થી 
પૈદા નથી કયાગ? 

هلهْم   َمهِهْي    َمهٓاء   َمِْن  نهْخلُْقَكُْم  ا

21. પછી અમે િેને એક સ રક્ષીિ જગ્યાએ 

રાખ્્ ું. 
هُ  لْنَٰ عه ار   ِفْ  فهجه ِكْي    قهره  َمه

22. એક નક્કી કરેલ સમય સ િી.  َٰر   اِل  َمهْعلُْوم    قهده
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23. પછી અમે અંદાજો કયો. અને અમે ખ બ 

જ ઉત્તમ અંદાજો કરનારા છે. 

  ۬ ْرنها   ِدُرْونه  فهِنْعمه   فهقهده  الْقَٰ

24. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

25. શ ું અમે િરિીને સમેટવાવાળી ન 

બનાવી? 

هلهْم  ِل  ا اتًا   اَْلهْرضه  نهْجعه  ِكفه

26. જીતવિ લોકોને પણ અને મિૃકોને પણ.  ْتًا  اهح هْموها  يهٓاًء َوها

27. અને અમે આમાું ઊંચા અને ભારે પવગિો 
બનાવી દીિા અને િમને મીઠ ું પાણી 
પીવડાવ્ ું. 

لْنها عه ا وهجه وهاِسه  فِْيهه ُكْم  ره ت  َوهاهْسقهیْنَٰ ِمخَٰ  شَٰ
تًا   َمهٓاءً  ا  فُره

28. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

29. ચાલો ! િે જ જહન્નમ િરફ, જેને િમે 

જ ઠલાવિા રહ્યા. 
ِلُقْو ا نْطه ا اِلَٰ  اِ بُْونه   ِبه   ُكنُْتْم  مه  ُتكهَذِ

30. ચાલો ! િે ત્રણ શાખાઓવાળા છાુંયડા 
િરફ. 

ِلُقْو ا نْطه َِٰث  ِذْی  ِظَل   اِلَٰ  اِ هل  ُشعهب    ث

31. જે ન િો િે છાયડો ઠુંડો હશે અને ન િો લ ૂ

થી બચાવશે. 

ِلْيل  َوهَله  ََله  ِب   ِمنه  یُْغِنْ  ظه  اللَههه

32. િે એટલા મોટા મોટા આગના ગોળા 
ફેંકશે, જે મહલે જેવા હશે. 

ا نَههه ر   تهْرِمْ  اِ ره هالْقهْصِر   ِبشه  ك

33. (ઉછળવાનાું કારણે એવા લાગશે) કે જેવ ું 
કે િે પીળા ઊંટો છે. 

هنَهه   ها  ُصْفر    ِجمَٰلهت   ك
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34. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

35. આજ (નો દદવસ) એવો હશે કે િેઓ કઈ 

પણ બોલી નહીં શકે. 

ا  یهْنِطُقْونه   َله  یهْوُم  هَٰذه

36. અને ન િેમને બહાના માટે કોઈ િક 

આપવામાું આવશે. 

 فهيهْعتهِذُرْونه  لهُهْم  یُْؤذهُن  وهَله 

37. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

38. આ છે તનણગયનો દદવસ, અમે િમને અને 

આગળના દરેક લોકોને એકઠા કરી દીિા છે. 

ا ُكْم   الْفهْصِل    یهْوُم  هَٰذه مهْعنَٰ لِْيه   جه اَْلهَوه وه
 

39. બસ ! જો િમે મારી તવરૂધ્િ કોઇ ્ ક્તિ 

કરી શકિા હોય િો કરી લોં. 
هانه  فهاِْن   فهِكْيُدْوِن  كهْيد   لهُكْم  ك

40. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ن  یَهْومه ِبْيه  لَِلْمُكهَذِ

41. તન:શુંક ડરવાવાળા (િે દદવસે) છાુંયડામાું 
અને વહિેા ઝરણામાું હશે. 

َٰل  َوهُعُيْون    ِفْ   الْمَُتهِقْيه  اَِنه   ِظل

42. અને જે ફળોની ઈચ્છા કરશે, િે િેમને 

મળશે. 

ِكهه  فهوها  یهْشتهُهْونه   ِممَها وه

43. (હ ેજન્નિીઓ) મજાથી ખાવો પીવો, િે 

કાયોના બદલામાું, જે િમે કરિા રહ્યા. 
بُْوا كُلُْوا ٌۢا وهاْشره ـ ً   تهْعمهلُْونه  ُكنُْتْم  ِبمها ههِنْيٓ

44. તન:શુંક અમે સદાચારી લોકોને આવી જ 

રીિે બદલો આપીએ છીએ. 

نَها لِكه  اِ  الْمُْحِسِنْيه  نهْجِزی كهذَٰ
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45. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

46. (હ ેજ ઠલાવનારાઓ િમે દૂતનયામાું) 
થોડાક જ દદવસ ખાઇ લો અને મોજ કરી લો, 
તન:શુંક િમે જ પાપી છો. 

تهمهَتهُعْوا كُلُْوا نَهُكْم  قهِلْيًل  وه  َمُْجِرُمْونه  اِ

47. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

48. િેમને જ્યારે િેમને (અલ્લાહ સામે) 

ઝૂકવાન ું કહવેામાું આવત ું િો િેઓ ઝકિા ન 

હિા. 

اِذها ُعْوا لهُهُم   قِْيله  وه  یهْركهُعْونه   َله  اْركه

49. િે દદવસ જ ઠલાવનારાઓ માટે તવનાશ 

છે. 

یْل   ذ   وه ى ِ ِبْيه  یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

50. હવે આ વાિ (ક રઆન) પછી બીજી કેવી 
વાિ હોઈ શકે છે, જેના પર આ લોકો ઈમાન 

લાવે? 

ِدیْث    فهِباهَیِ  ه   حه ن  بهْعده  یُْؤِمُنْونه
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અન્્-નબા النبإ 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કઈ વસ્ત  બાબિે િેઓ સવાલ કરી રહ્યા 
છે? 

َمه  لُْونه   عه ٓاءه  یهتهسه

2. િે જબરદસ્િ ખબર તવશે?  ِن ِظْيِم   النَهبهاِ  عه  الْعه

3. જેના તવશે િેઓ એકબીજાથી મિભેદ કરી 
રહ્યા છે. 

 ُمْختهِلُفْونه   فِْيهِ  ُهْم  الَهِذْی 

4. કદાતપ નહી, િેઓ નજીકમાું જ જાણી લેશે.  هَله يهْعلهمُْونه   ك  سه

5. ફરી િેઓ નજીકમાું જ જાણી લેશે.  هَله  ثَُمه يهْعلهمُْونه  ك  سه

6. શ ું અમે િરિીને પાથરણ ું નથી બનાવ્ ું ?  هلهْم ِل  ا ًدا   اَْلهْرضه  نهْجعه  ِمهَٰ

7. અને પવગિોને ખ ુંટા (નથી બનાવયા ?)  هْوتهادًا    وهالِْجبهاله  ا

8. અને િમને જોડકામાું પેદા કયાગ.  ُكْم لهْقنَٰ هْزوهاًجا   وهخه  ا

9. અને િમારી તનદ્રાને િમારા માટે 

આરામન ું કારણ બનાવી. 
لْنها عه كُْم  وهجه  ُسبهاتًا   نهْومه

10. અને રાિને અમે પરદાન ું કારણ 

બનાવ્ ું. 
لْنها عه  لِبهاًسا   الَهْيله  وهجه

11. અને દદવસને કમાણી માટે બનાવયો. لْنها عه اره  وهجه اًشا   النَههه عه  مه

12. અને અમે િમારા ઉપર સાિ મજબ િ 

(આકાશો) બનાવયા. 
بهنهیْنها ْبًعا فهْوقهُكْم  وه ادًا   سه  ِشده
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13. અને એક ચમકિો દીવો (સયૂગ) બનાવયો. لْنها عه اًجا َوههَهاًجا    وهجه  ِسره

14. અને અમે જ ભરેલા વાદળો માુંથી 
મ શળિાર વરસાદ વરસાવયો. 

لْنها هنْزه ا ِت  ِمنه  وه اًجا   مهٓاءً  الْمُْعِصرَٰ هَجه  ث

15. જેથી િેનાથી અમે અનાજ અને 

વનસ્પતિ ઉપજાવીએ. 

ًبا َوهنهبهاتًا   ِبه   لَُِنْخِرجه   حه

16. અને હયાગ-ભયાગ બાગ. ( પણ 

ઉપજાવીએ) 

نََٰت   هلْفهافًا   وهجه  ا

17. તન:શુંક ફેસલાનો દદવસ એક નક્કી કરેલ 

સમય છે. 

هانه  الْفهْصِل  یهْومه  اَِنه  اتًا   ك  ِمْيقه

18. જે દદવસે સરૂ ફુકવામાું આવશે, પછી 
િમે જ થ ના જ થ નીકળી આવશો. 

وْرِ  ِف  یُْنفهُخ  یَهْومه  اْتُْونه  الَصُ هفْوهاًجا   فهته  ا

19. અને આકાશ ખોલી નાખવામાું આવશે . 

િેમાું દ્વાર જ દ્વાર થઇ જશે. 

ِت  فُِتحه مهٓاءُ  وه هبْوهابًا   فهكهانهْت  الَسه  ا

20. અને પવગિને ચલાવવામાું આવશે, િો 
િે ચમકિી રેિીની જેમ બની જશે. 

ِت  ه ابًا   فهكهانهْت  اُل الِْجبه  وهُسَْیِ ره  سه

21. તન:શુંક જહન્નમ ઘાિમાું છે.  نَهمه  اَِنه هه هانهْت  جه ادًا    ك  ِمْرصه

22. જે દ રાચારીઓન ું ઠેકાણ  છે.  اِغْيه اَٰبًا   لَِلَطه  مه

23. જેમાું િેઓ અગલણિ વર્ો સ િી એવી 
રીિે પડયા હશે. 

ا   لََِٰبِثْيه  ابًا   فِْيهه هْحقه  ا

24. કે ન િો િેઓ ત્યાું કોઈ ઠુંડકનો સ્વાદ 

ચાખશે અને ન િો પીવા માટે પીણ ુંનો સ્વાદ 

ચાખી શકશે. 

ا یهُذْوقُْونه  َله  ابًا   بهْردًا َوهَله  فِْيهه ره  شه
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25. તસવાય ગરમ પાણી અને (વહતે  ) પરૂ.  اقًا   اََِله َسه ِمْيمًا َوهغه  حه

26. આ (િેમનો) સુંપણૂગ બદલો હશે.  ًٓاء زه  َوِفهاقًا   جه

27. િેઓ દહસાબની આશા જ નહિા રાખિા.  نَهُهْم هانُْوا اِ ابًا   یهْرُجْونه  َله  ك  ِحسه

28. અને હુંમેશા અમારી આયિોને 

જ ઠલાવિા હિા. 
بُْوا َذه ابًا   ِباَٰیَِٰتنها وهكه  ِكَذه

29. અને અમે દરેક વસ્ત ને લખીને સ રલક્ષિ 

રાખી છે. 

ء   وهكَُله  ْ یْنَٰهُ  َشه  ِكتًَٰبا   اهْحصه

30. (અને િેમને કહવેામાું આવશે) કે હવે 

સ્વાદ ચાખો, અમે િમારા માટે અઝાબ 

તસવાય બીજી કોઈ વસ્ત માું વિારો નદહ 

કરીએ. 

ْ  فهُذْوقُْوا ُكْم  فهله ابًان  اََِله  نَهِزیْده  عهذه

31. તન:શુંક ડરવા વાળાઓ માટે જ સફળિા 
છે. 

اًزا   لِلْمَُتهِقْيه  اَِنه  فه  مه

32. બગીચાઓ અને દ્રાક્ષ છે.  ده هْعنهابًا   ٓاى ِقه حه ا  وه

33. અને નવ્ વાન અને સરખી વયની 
ક માદરકાઓ. 

ابًا   وهكهوهاِعبه  تْره ه  ا

34. અને છલકાિા પ્યાલા. هاًْسا ك  ِدههاقًا   وه

35. ત્યાું ન િો બકવાસ સાુંભળશે અને ન િો 
કોઈ જ ઠી વાિ. 

ا یهْسمهُعْونه  َله  بًا   وهَله  لهْغًوا فِْيهه  ِكَذَٰ

36. આ િમારા પાલનહાર િરફથી બદલો 
હશે, જે પોિાના કમગ પ્રમાણે મળશે. 

ٓاءً  زه بَِكه  َمِْن  جه ٓاءً  َره طه ابًا   عه  ِحسه
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37. જે આકાશો અને જમીન અને જે કાુંઇ પણ 

િેમની વચ્ચે છે, િેનો પાલનહાર છે, અને િે 

ખ બજ રહમકરવાવાળો છે, (િે દદવસે) કોઇને 

પણ િેનાથી વાિચીિ કરવાનો અતિકાર 

નહી હોય. 

وَِٰت  َبِ َره  مَٰ ا وهاَْلهْرِض  الَسه مه  بهیْنهُهمها وه
ْحمَِٰن  ابًا   ِمْنهُ  یهمِْلُكْونه  َله  الَره  ِخطه

38. જે દદવસે રૂહ અને ફદરશ્િાઓ કિારબુંિ 

ઉભા હશે, કોઇ વાિ નહી કરી શકે તસવાય િે, 

જેને અત્યુંિ દયાળુ પરવાનગી આપે, અને 

જે યોગ્ય વાિ કહશેે. 

ْوُح  یهُقْوُم  یهْومه  كهةُ  الَرُ َٰٓى ِ الْمهل ۬   وه  ۬ ا   َفً   لَها   صه
ْن  اََِله  یهتهكهلَهمُْونه  ْحمَُٰن  لههُ  اهِذنه  مه  وهقهاله  الَره
وهابًا   صه

39. િે દદવસ તનશ્ર્ચચિ છે. હવે જે ઇચ્છે િે 

પોિાના પાલનહાર પાસે (સારા કાયો) કરી 
ઠેકાણ  બનાવી લે. 

لِكه  َقُ    الْيهْوُم  ذَٰ ٓاءه  فهمهْن   الْحه ذه  شه تَهخه   اِلَٰ  ا
بَِه   اَٰبًا  ره  مه

40. તન:શુંક અમે િમને નજીકમાું જ 

આવનારા અઝાબથી ડરાવી દીિા, જે દદવસે 

માનવી િેના હાથોએ કરેલા (કમગ) જોઇ લેશે, 

અને કાદફર કહશેે કે કાશ! હ ું માટી હોિ. 

نَها   ُكْم  اِ ْرنَٰ هنْذه ابًا ا ۬   عهذه  ۬  یهْنُظرُ  یَهْومه   قهِریًْبا  
ا الْمهْرءُ  ْت  مه مه هُ  قهَده یهُقْوُل  یهدَٰ   الْكَِٰفرُ  وه
بًان  ُكْنُت  یَٰلهیْتهِنْ   ُترَٰ
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અન્્-નાતઝઆિ  النازعات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કસમ છે િે (ફદરશ્િાઓની) જેઓ (કાદફરોની રૂહ) 

સખિી સાથે ખેંચે છે. 

ِت  ِعَٰ ْرقًا   وهالََنَٰ  غه

2. અને િે (ફદરશ્િાની) કસમ! જે (મોતમનોની રૂહ) 

નરમી સાથે ખોલી નાખે છે. 

ِت   نهْشًطا   وهالنََِٰشطَٰ

3. અને િેમની કસમ ! જે સષૃ્ટટમાું ઝડપથી િરે-ફરે 

છે. 

ِت  ِبحَٰ ْبًحا   وهالَسَٰ  سه

4. પછી દોડીને એકબીજાથી આગળ વિનારાઓની 
કસમ ! 

ِت  ِبقَٰ ْبًقا   فهالَسَٰ  سه

5. પછી િેમની કસમ ! જેઓ આદેશ મળ્યા પછી 
િેને (પરૂો કરવાની) વયવસ્થા કરે છે. 

ِت  بَِرَٰ هْمًرا   فهالْمُده  ا

6. જે દદવસ ધ્ર જવાવાળી જમીન ધ્ર જવા લાગશે.  ُة   تهْرُجُف  یهْومه اِجفه  الَره

7. ત્યારપછી એકબીજો ઝટકો આવશે. ا اِدفهُة   تهتْبهُعهه  الَره

8. િેનાથી (કેટલાક) હૃદય ધ્ર જી રહ્યા હશે.   ذ   قُلُْوب ى ِ  َوهاِجفهة    یَهْومه

9. િેમની આંખો ઝકેલી હશે. اُرهها هبْصه ة    ا اِشعه  خه

10. િે મક્કાનાું કાદફરો કહશેે કે શ ું અમે ફરી 
પહલેાની ક્સ્થતિમાું લાવવામાું આવીશ ું ? 

نَها یهُقْولُْونه  اِ   ِف   لهمهْردُْودُْونه  ءه
ةِ   افِره  الْحه
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11. િે સમયે જ્યારે કે અમે ઓગળી ગયેલા હાડકા 
થઇ જઇશ ું ? 

اِذها اًما ُكنَها ءه ةً   ِعظه  نَهِخره

12. કહ ેછે, પછી િો આ પાછ ફરવ  ન કશાનકારક 

રહશેે. 

ة   اِذًا تِلْكه  قهالُْوا َره ة    كه اِسره  خه

13. સત્ય વાિ એ છે કે િે એક સખિ અવાજ હશે. َهمها ة    ِِهه  فهاِن ة  َوهاِحده  زهْجره

14. િેના પછી િેઓ એક સપાટ મેદાનમાું હશે. ةِ   ُهْم  فهاِذها اِهره  ِبالَسه

15. શ ું િમને મસૂા ની વાિ પહોંચી છે ?  ىكه  ههْل تَٰ ه ِدیُْث  ا  ُمْوسَٰ   حه

16. જ્યારે પતવત્ર ઘાટી “તવૂા” માું િેમને િેમના 
પાલનહારે પોકાયો. 

بَُه   نهادَٰىهُ  اِذْ  ِس  ِبالْوهادِ  ره  الْمُقهَده
 ُطًوی  

17. (કે) િમે દફરઔન પાસે જાઓ, િે તવદ્રોહી બની 
ગયો છે. 

ْونه  اِلَٰ  اِذْههْب  نَهه   فِْرعه ؗ   اِ غَٰ  طه

18. અને િેને કહો, શ ું ત ું િારી ઈસ્લાહ કરવા ઈચ્છે 

છે ? 

هْن  اِلَٰ   لَهكه  ههْل  فهُقْل  َكَٰ   ا  تهزه

19. અને એ કે હ ું િને િારા પાલનહારનો માગગ 
બિાવ ું, જેથી ત  (િેનાથી) ડરવા લાગ.ે 

هْهِدیهكه  ا بَِكه  اِلَٰ  وه  فهتهْخَشَٰ   ره

20. પછી િેને (મસૂાએ) મોટી તનશાની બિાવી.  ُىه یؗ   اَْلَٰیهةه  فهاهرَٰ  الُْكَْبَٰ

21. િો િેણે જ ઠલાવ્ ું અને અવગણના કરી.  به ؗ   فهكهَذه  وهعهصَٰ

22. પછી પીઠ બિાવીને ્ ક્તિઓ કરવા લાગ્યો.  هدْبهره  ثَُمه ؗ   ا  یهْسعَٰ

23. િેણે સૌને ભેગા કરી પોકાયાગ.  ره شه  فهنهادَٰیؗ   فهحه
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24. કહવેા લાગ્યો, હ ું િમારા સૌનો ઉચ્ચ પાલનહાર 

છું. 
هنها فهقهاله  بَُُكُم  ا ؗ   ره  اَْلهْعلَٰ

25. િો અલ્લાહ િેને આલખરિ અને દ તનયાના 
અઝાબમાું પકડી લીિો. 

هُ  ذه ُ  فهاهخه ةِ  نهكهاله  اّلَلَٰ   اَْلَِٰخره
 وهاَْلُْولَٰ  

26. આ દકસ્સામાું નસીહિ છે, િે વયક્તિ માટે જે 

(અલ્લાહની પકડથી) ડરિો હોય. 

لِكه  ِفْ  اَِنه  ةً   ذَٰ  یَهْخَشَٰ ۬ن  لَِمهْن  لهِعَْبه

27. શ ું િમને પેદા કરવ ું વિારે મ શ્કેલ છે કે 

આકાશન ું? જેને િેણે બનાવ્ ું. 
هنُْتْم  ا َدُ  ءه لًْقا اهشه هِم  خه مهٓاُء    ا   الَسه
اۥ   بهنَٰىهه

28. િેની છિ ઊંચી ઉઠાવી અને િેને સુંત  લન 

આપ્્ ું. 
فهعه  ا ره مْكههه ا   سه ىهه َوَٰ  فهسه

29. અને િેની રાિને અંિારી બનાવી અને 

દદવસને પ્રકાતશિ કયો. 
شه  اهْغطه ا وه جه  لهْيلههه اهْخره ا   وه ىهه  ُضحَٰ

30. અને ત્યારપછી િરિીને (સમિોલ) પાથરી 
દીિી. 

لِكه  بهْعده  وهاَْلهْرضه  ا   ذَٰ ىهه  دهحَٰ

31. િેનાથી પાણી અને ઘાસ-ચારો ઉપજાવયો.  جه ا اهْخره ا   مهٓاءههها ِمْنهه ىهه ْرعَٰ مه  وه

32. અને પવગિોને (સખિ) ઠોસી દીિા.  ا   وهالِْجبهاله ىهه هْرسَٰ  ا

33. આ બધ  િમારા અને િમારા પશ ઓના લાભ 

માટે (છે). 

تهاعًا اِمكُْم   لَهُكْم  مه َِلهنْعه  وه

34. િો જ્યારે મોટી આફિ આવી જશે. ٓاءهِت  فهاِذها ٓاَمهةُ  جه یؗ   الَطه  الُْكَْبَٰ

35. િે દદવસ માનવી પોિાના કમોને યાદ કરશે.  َكهرُ  یهْومه اُن  یهتهذه ا اَْلِنْسه عَٰ   مه  سه
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36. અને (દરેક) જોવાવાળા સામે જહન્નમ 

લાવવામાું આવશે. 

بَُرِزهِت  ِحْيُم  وه ی  لِمهْن  الْجه  یَهرَٰ

37. િો જે (માનવીએ) અવજ્ઞા કરી (હશે). ا ْن  فهاهَمه غَٰ   مه  طه

38. અને દ ન્યવી જીવનને પ્રાથતમકિા આપી (હશે).  هره ث اَٰ وةه  وه يَٰ نْيها   الْحه  الَدُ

39. (િેન ું) ઠેકાણ ું જહન્નમ જ હશે.  ِحْيمه  فهاَِنه ی   ِِهه  الْجه  الْمهاْوَٰ

40. હા ! જે વયક્તિ પોિાના પાલનહાર સામે 

(સવાલોના જવાબ આપવા માટે) ઉભો રહવેાથી 
ડરિો રહ્યો, અને પોિાના મનને મનમાની કરવાથી 
રોકી રાખ્્ ું હશે. 

ا هَمه ا ْن  وه افه  مه قهامه  خه بَِه   مه  وهنههه   ره
ِن  النَهْفسه  وَٰی   عه  الْهه

41. િો જન્નિ જ િેન ું ઠેકાણ ું હશે.  نَهةه  فهاَِنه ی   ِِهه  الْجه  الْمهاْوَٰ

42. આ લોકો િમને કયામિ તવશે પછેૂ છે કે િે 

ક્યારે આવશે? 

ِن  یهْسـ هلُْونهكه  ةِ  عه اعه هیَهانه  الَسه  ا
ا   ىهه  ُمْرسَٰ

43. િમને િેની ચચાગ કરવાની શી જરૂર ?  هنْته  فِْيمه ا   ِمْن  ا ىهه  ِذْكرَٰ

44. િેન ું જ્ઞાન િો િમારા પાલનહાર પાસે જ ખત્મ 

થાય છે. 

بَِكه  اِلَٰ  ا   ره ىهه  ُمنْتههَٰ

45. િમે િો ફકિ એક ડરાવનાર છો, િે વયક્તિને 

જે િેનાથી ડરી જાય. 

نَهمها   هنْته  اِ ْن  ُمْنِذرُ  ا ا   مه ىهه  یَهْخشَٰ

46. જે દદવસ િેઓ િેને જોઇ લેશે િો િેમને એવ ું 
લાગશે કે િેઓ (દ તનયામાું) ફકિએક દદવસની 
સાુંજ અથવા િેની પહોર રોકાયા છે. 

هنَهُهْم  ها ا یهْومه  ك ْونههه ا لهْم  یهره ثُْو   اََِله  یهلْبه
ِشَيهةً  هوْ  عه ان   ا ىهه  ُضحَٰ
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અબસ عبس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. (પયગુંબરે) મોઢ ું બનાવ્ ું, અને મોં ફેરવી 
લીધ ું. 

َلَٰ    عهبهسه  تهوه  وه

2. (એટલા માટે) કે િેમની પાસે એક અંિ 

વયક્તિ આવી ગયો. 
هْن  هُ  ا ٓاءه  اَْلهْعمَٰ   جه

3. િમને શ ું ખબર કદાચ િે સ િરવાની 
ઈચ્છા િરાવિો. 

ا مه لَهه   یُْدِریْكه  وه َكَٰ    لهعه  یهَزه

4. અથવા તશખામણ પ્રાપ્િ કરિો િો િેને િે 

તશખામણ લાભ પહોંચાડિી. 
هوْ  َكهرُ  ا هُ  یهَذه ى   فهتهْنفهعه ْكرَٰ  الَذِ

5. પરુંત   જે વયક્તિ અવગણના કરે છે. ا هَمه ِن  ا  اْستهْغنَٰ   مه

6. િો િમે િેની િરફ (િેમની દહદાયિ માટે) 

પરૂત   ધ્યાન આપી રહ્યા છો. 
ى   لهه   فهاهنْته  َدَٰ  تهصه

7. જો કે િેમના ન સ િારવા થી િમારા પર 

કોઇ િેમની કોઈ જવાબદારી નથી. 
ا مه هََله  عهلهْيكه  وه َكَٰ   ا  یهَزه

8. અને જે વયક્તિ િમારી પાસે દોડિો આવે 

છે. 

ا هَمه ا ْن  وه ٓاءهكه  مه  یهْسعَٰ   جه

9. અને િે ડરી (પણ) રહ્યો છે.   َٰیهْخَش  وهُهوه

10. િમે િેની િરફ બેધ્યાન છો.  ْنهُ  فهاهنْته  تهلهَهَٰ   عه
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11. આવ ું ઠીક નથી , આ ક રઆન િો એક 

ઉપદેશ છે. 

هَله   ا ك نَههه ة    اِ  تهْذِكره

12. જે ઈચ્છે િેને યાદ કરી લે.  ٓاءه  فهمهْن ه    شه  ذهكهره

13. (આ િો) પ્રતિષ્ટઠિ સહીફામાું (છે).  ْة    ُصُحف   ِف مه كهَره  َمُ

14. જે ઉચ્ચ કક્ષાના છે અને પતવત્ર છે.   ة ة     َمهْرفُْوعه ره َهه  َمُطه

15. િે એવા લખનારના હાથોમાું રહ ેછે ,  ة    ِباهیِْدْی فهره  سه

16. જેઓ આદરણીય અને પ્રામલણક છે.    ام ة    ِكره ره  بهره

17. લઅનિ થાય ઇન્સાન પર, િે કેવો 
કૃત્ઘની છે. 

اُن  قُِتله  ا   اَْلِنْسه ه    مه ْكفهره ه  ا

18. અલ્લાહએ િેને કઈ વસ્ત  વડે પેદા કયો?  هَیِ  ِمْن ء   ا ْ لهقهه    َشه  خه

19. એક ટીપા વડે િેને પેદા કયો, પછી િેની 
િકદીર (ભાગ્ય) નક્કી ક્ ું. 

لهقهه    نَُْطفهة     ِمْن  ه    خه ره  فهقهَده

20. પછી િેના માટે માગગ સરળ કયો.  ِبْيله  ثَُمه ه    الَسه ره  یهَسه

21. પછી િેને મતૃ્્  આપ્્ ું, અને પછી 
કબરમાું દફનાવયો. 

اتهه   ثَُمه  ه    اهمه ه  فهاهقَْبه

22. પછી જ્યારે ઇચ્છશે િેને ફરીવાર જીતવિ 

કરી દેશે. 

ٓاءه  اِذها ثَُمه  ه    شه ره هنْشه  ا

23. કદાતપ નહી, જે વાિનો િેને આદેશ 

આપવામાું આવયો હિો, િે આદેશન ું પાલન 

નથી ક્ ું. 

هَله  ا   یهْقِض  لهمَها ك ه    مه ره همه  ا



 

અબસ 

 

1157 

 

 عبس

24. માનવીએ પોિાના ભોજન િરફ ધ્યાન 

િરવ ું જોઈએ. 

اُن  فهلْیهْنُظرِ  ۬   اِلَٰ  اَْلِنْسه اِمه   عه  طه

25. તન:શુંક અમે જ મ શળિાર પાણી 
વરસાવ્ ું. 

هنَها بهْبنها ا بًَا   الْمهٓاءه  صه  صه

26. પછી અમે જ િરિીને ચીરી ફાડી.  قهْقنها ثَُمه ا   اَْلهْرضه  شه َقً  شه

27. પછી અમે જ િેમાું અનાજ ઉગાવ્ ું. ا فهاهنٌْۢبهتْنها بًَا   فِْيهه  حه

28. દ્રાક્ષ અને શાકભાજીઓ.   وهِعنهًبا َوهقهْضًبا 

29. જૈતનૂ અને ખજ રો.   وهزهیُْتْونًا َوهنهْخًل 

30. અને હયાગ-ભયાગ બગીચા.  ٓاى ِقه ده  غُلًْبا   وهحه

31. અને ફળો િેમજ (ઘાસ) ચારો (પણ) 

ઉગાવયો. 
هبًَا   ًة َوها ِكهه فها  وه

32. આ બધ ું િમારા અને િમારા પશ ઓ ના 
ફાયદા માટે ઉગાડ્ ું. 

اِمكُْم   لَهُكْم  َمهتهاعًا َِلهنْعه  وه

33. બસ ! જ્યારે કાન બહરેા કરી નાખનારી 
(કયામિ) આવી જશે. 

ٓاءهِت  فهاِذها ُةؗ  جه ٓاَخه  الَصه

34. િે દદવસે માનવી પોિાના સગાભાઇથી 
ભાગશે. 

هِخْيِه   ِمْن  الْمهْرءُ  یهِفرَُ  یهْومه   ا

35. અને પોિાની માિા િેમજ તપિાથી,   اَُمِه هِبْيِه   وه ا  وه

36. અને પોિાની પત્ત્ન િેમજ પ ત્રોથી 
ભાગશે. 

اِحبهِته   بهِنْيِه   وهصه  وه



 

અબસ 

 

1158 

 

 عبس

37. િે દદવસે દરેક વયક્તિની એવી 
પદરક્સ્થતિ હશે, જે િેને (બીજાથી) અળગો 
કરી દેશે. 

ْ  اْمِرئ   لِكَُلِ  ذ   َمِْٰنُ ى ِ اْن   یهْومه  یَُْغِنْيِه   شه

38. િે દદવસે કેટલાક ચહરેા ચમકિા હશે.   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة    یَهْومه  َمُْسِفره

39. (જે) હસિા િેમજ પ્રફુશ્ર્લ્લિ હશે.   اِحكهة ة    ضه  َمُْستهْبِشره

40. અને કેટલાક ચહરેાઓ પર િે દદવસે ધળૂ 

લાગેલી હશે. 

ُوُجْوه   ذ   وه ى ِ ا یَهْومه ة    عهلهْيهه ه َبه  غه

41. િેમના પર કાળાશ છવાયેલી હશે. ا ة    تهْرههُقهه ه  قهَته

42. અને િેઓ િે લોકો હશે, જેઓ કાદફર અને 

દ રાચારી હિા. 
َٰٓى ِكه  ةُ  ُهُم  اُول ةُن  الْكهفهره ره  الْفهجه
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અિ્-િકવીર التكوير 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે સરૂજ લપેટી દેવામાું આવશે. مُْس  اِذها ْت    الَشه  ُكوَِره

2. અને જ્યારે િારાઓ પ્રકાશહીન થઇ જશે. اِذها ْت    النَُُجْوُم  وه ره نْكهده  ا

3. અને જ્યારે પવગિો ચલાવવામાું આવશે. اِذها ْت    الِْجبهاُل  وه ه  ُسَْیِ

4. અને જ્યારે દસ મદહનાની ગભગવાળી 
ઉંટણીને પોિાની હાલિ પર છોડી દેવામાું 
આવશે. 

اِذها ارُ  وه لهْت    الِْعشه  ُعَطِ

5. અને જ્યારે જ ુંગલી જાનવર ભેગા કરવામાું 
આવશે. 

اِ  ْت    الُْوُحْوُش  ذهاوه  ُحِشره

6. અને જ્યારે દદરયાઓ ભડકાવવામાું 
આવશે. 

اِذها ارُ  وه ْت    الِْبحه ره  ُسَجِ

7. અને જ્યારે પ્રાણ (શરીરો સાથે) જોડી 
દેવામાું આવશે. 

اِذها ْت    النَُُفْوُس  وه  ُزَوِجه

8. અને જ્યારે જીવિી દાટેલી બાળકીને 

સવાલ કરવામાું આવશે. 

اِذها لهْت    الْمهْوء دهةُ  وه  ُسى ِ

9. કે કયા અપરાિના કારણે મારી નાખવામાું 
આવી ? 

 قُِتلهْت   ذهنٌْۢب   ِباهَیِ 

10. અને જ્યારે કમગનોંિ ખોલી નાખવામાું 
આવશે. 

اِذها ُحُف  وه ْت    الَصُ  نُِشره
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11. અને જ્યારે આકાશની ખાલ ખેંચી 
લેવામાું આવશે. 

اِذها مهٓاءُ  وه ْت    الَسه  ُكِشطه

12. અને જ્યારે જહન્નમ ભડકાવવામાું 
આવશે. 

اِذها ِحْيُم  وه ْت    الْجه ره  ُسَعِ

13. અને જ્યારે જન્નિ નજીક લાવવામાું 
આવશે. 

اِذها نَهةُ  وه  اُْزلِفهْت    الْجه

14. (િે સમયે) પ્રત્યેક વયક્તિ જાણી લેશે જે 

િે શ ું લઇને આવયો છે. 

ا   نهْفس   عهلِمهْت  ْت   َمه ره هْحضه  ا

15. હ ું પાછળ હટવાવાળા િારાઓની કસમ 

ખાઉ છું. 
 ِبالُْخنَهِس   اُقِْسُم  فهله  

16. જે સીિા ચાલિા ચાલિા ગાયબ થઇ 

જાય છે. 

وهارِ   الُْكنَهِس   الْجه

17. અને રાિની, જ્યારે િેન ું અંિાર ું છવાઈ 

જાય. 

الَهْيِل  ْسعهسه   اِذها وه  عه

18. અને સવારની જ્યારે િે શ્વાસ લેવા લાગે. ْبِح وها  تهنهَفهسه   اِذها لَصُ

19. તન:શુંક આ (ક રઆન) એક ઇઝઝિવાળા 
ફદરશ્િાની લાવેલી વાણી છે. 

نَهه   ُسْول   لهقهْوُل  اِ  كهِریْم    ره

20. જે ઘણો શક્તિશાળી છે. અને અશગવાળા 
પાસે િેનો ઉચ્ચ દરજ્જો છે. 

ْرِش  ِذی ِعْنده  قَُوهة   ِذْی  ِكْي    الْعه  مه

21. ત્યાું િેની વાિ માનવામાું આવે છે. 

પ્રામાલણક છે. 

اع   هَمه  َمُطه هِمْي    ث  ا
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22. અને(મક્કાના કાફીરો) િમારા સાથી 
પાગલ નથી. 

ا مه اِحُبُكْم  وه  ِبمهْجُنْون    صه

23. િેણે િેને (ત્જબ્રઇલ) આકાશોના ખ લ્લા 
દકનારે જોયા પણ છે. 

لهقهْد  هُ  وه اَٰ  الْمُِبْيِ   ِباَْلُفُِق  ره

24. અને િે ગૈબની વાિો (લોકો સ િી 
પહોચાડવા માટે) કુંજ સ પણ નથી. 

ا مه ْيِب  ُهوهعهله  وه ِنْي    الْغه  ِبضه

25. અને ન િો આ ક રઆન કોઈ તિક્કારેલા 
શયિાનન ું કથન છે. 

ا مه ِبقهْوِل  وه ن   ُهوه ْيطَٰ  َرهِجْيم    شه

26. પછી િમે ક્યાું જઇ રહ્યા છો?  تهْذههُبْونه   فهاهیْنه 

27. આ સમગ્ર સષૃ્ટટના લોકો માટે એક 

નસીહિ છે. 

لهِمْيه   ِذْكر   ُهوهاََِله  اِْن   لَِلْعَٰ

28. (ખાસ કરીને) િેમના માટે, જેઓ સીિો 
માગગ પર ચાલવા માુંગે. 

ٓاءه  لِمهْن  هْن  ِمْنُكْم  شه  یَهْستهِقْيمه   ا

29. અને િમે ઈચ્છી નથી શકિા પરત ું િે જ, 

જે સમ્રગ સષૃ્ટટનો પાલનહાર ઇચ્છિો હોય. 

اوه  ٓاُءْونه  مه هْن  اََِله   تهشه ٓاءه  ا ُ  یَهشه َبُ  اّلَلَٰ   ره
ن  لهِمْيه  الْعَٰ
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અલ-ઈતન્ફિાર الإنفطار 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે આકાશ ફાટી પડશે. مهٓاءُ  اِذها ْت   الَسه ره نْفهطه  ا

2. અને જ્યારે િારાઓ તવખરાઇ જશે. اِذها ِكُب  وه ْت   الْكهوها نْتهثهره  ا

3. અને જ્યારે દદરયાઓ વહવેા લાગશે. اِذها ارُ  وه ْت   الِْبحه ره  فَُجِ

4. અને જ્યારે કબરો (ફાડીને) ઉખાડી 
નાખવામાું આવશે. 

اِذها ْت   الُْقُبوْرُ  وه  بُْعِثره

5. (િે દદવસે) પ્રત્યેક વયક્તિ જાણી લેશે, કે 

િેણે આગળ શ ું મમોકલ્્ ું છે અને પાછળ શ ું 
છોડ્ ું છે? 

ا نهْفس   عهلِمهْت  ْت  َمه مه ْت   قهَده ره هَخه ا  وه

6. હ ેમાનવ ! િને િારા કૃપાળુ પાલનહારની 
બાબિમાું કઇ વસ્ત એ િોકામાું રાખ્યો છે. 

ا اُن  یَٰ اهیَُهه ا اَْلِنْسه كه  مه َره بَِكه  غه  ِبره
 الْكهِریِْم  

7. જે (પાલનહારે) િને પેદા કયો પછી ઠીક 

ઠાક કયો, પછી બરાબર બનાવયો. 
لهقهكه  الَهِذْی  َوَٰىكه  خه لهكه   فهسه ده  فهعه

8. જે સ્વરૂપમાું ચાહ્ ું િને જોડી િૈયાર કયો.   ْ هَیِ  ِف ة   ا ا ُصوْره ٓاءه  َمه َكهبهكه   شه  ره

9. કદાતપ નહી ! પરુંત   િમે િો બદલાના 
દદવસને જ ઠલાવો છો. 

هَله  بُْونه  بهْل  ك یِْن   ُتكهَذِ  ِبالَدِ

10. તન:શુંક િમારા પર તનરીક્ષક (ફદરશ્િા) 
નક્કી છે. 

اَِنه  ِفِظْيه   عهلهْيُكْم  وه  لهحَٰ
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11. જે પ્રતિષ્ટઠિ છે, કાયો લખનાર, اًما هاتِِبْيه   ِكره  ك

12. િેઓ જાણે છે, જે કઈ િમે કરી રહ્યા છો.  ا یهْعلهمُْونه لُْونه  مه  تهْفعه

13. ખરેખર સદાચારી લોકો નેઅમિોમાું હશે.  اره  اَِنه  نهِعْيم    لهِفْ  اَْلهبْره

14. અને દ રચારી લોકો જહન્નમમાું હશે.  اَِنه اره  وه ِحْيم  ۬   لهِفْ  الُْفَجه  جه

15. બદલાના દદવસે િેમાું દાખલ કરી 
દેવામાું આવશે. 

ا یِْن  یهْومه  یَهْصلهْونههه  الَدِ

16. અને િેઓ જહન્નમથી ગાયબ નથી થઇ 

શકિા. 
ا مه ا ُهْم  وه ْنهه ٓاى ِِبْيه   عه  ِبغه

17. અને િમને શ ું ખબર બદલાનો દદવસ શ ું 
છે. 

ا   مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا یِْن   یهْوُم  مه  الَدِ

18. ફરીવાર (કહ ું છું) િમને શ ું ખબર 

બદલાનો દદવસ શ ું છે ? 

ا   ثَُمه  ىكه  مه هدْرَٰ ا ا یِْن   یهْوُم  مه  الَدِ

19. જે દદવસે કોઇ કોઇનામાટે કુંઇ નહીં કરી 
શકિો હોય, િે દદવસે દરેક આદેશ અલ્લાહનો 
જ ચાલશે. 

ْيـ ًا    لَِنهْفس   نهْفس   تهمِْلُك  َله  یهْومه   وهاَْلهْمرُ   شه
ذ   ى ِ ن  یهْومه ِ ََٰ  ّلَلِ
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અલ-મુિતફ્ફફીન  المطففين 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. તવનાશ છે માપિોલમાું ઘટાડો કરનારાઓ 

માટે. 

یْل   ِفْيه   وه َفِ  لَِلْمُطه

2. આવા લોકો જ્યારે બીજા પાસેથી િોલીને 

લે છે, િો પરેૂપરૂૂ લે છે. 

الُْوا اِذها الَهِذیْنه  ْكته  النَهاِس  عهله  ا
  ؗ  یهْستهْوفُْونه

3. અને જ્યારે બીજાને માપીને કે િોલીને 

આપે છે, િો ઓછ આપે છે. 

اِذها هالُْوُهْم  وه هوْ  ك  یُْخِسُرْونه   وهزهنُْوُهْم   ا

4. શ ું િેઓ સમજિા નથી કે િેમને ફરી 
જીતવિ કરવામાું આવશે. 

َٰٓى ِكه  یهُظَنُ  اهَله  هنَهُهْم  اُول ْبُعْوثُْونه   ا  َمه

5. િે મહાન દદવસ માટે.   ِظْيم    لِيهْوم  عه

6. જે દદવસે દરેક લોકો પોિાના 
પાલનહારની સામે ઉભા હશે. 

َبِ  النَهاُس  یهُقْوُم  یَهْومه  لهِمْيه   لِره  الْعَٰ

7. કદાતપ નહી, દ રાચારીઓના કમગપત્ર 

તસજ્જીનમાું છે. 

هَله   ارِ  ِكتَٰبه  اَِنه  ك ْي    لهِفْ  الُْفَجه  ِسَجِ

8. િમને શ ું ખબર કે તસજ્જીન શ ું છે ?   ا مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا ْي    مه  ِسَجِ

9. (આ િો) એક લખેલી દકિાબ છે,   َمهْرقُْوم    ِكتَٰب 

10. િે દદવસે જ ઠલાવનારા માટે તવનાશ છે.   یْل ذ   وه ى ِ ِبْيه   یَهْومه  لَِلْمُكهَذِ

11. જેઓ બદલાના દદવસને જ ઠલાવે છે.  بُْونه  الَهِذیْنه یِْن  ال ِبيهْوِم  یُكهَذِ  َدِ
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12. િેને ફકિ િેઓ જ જ ઠલાવે છે, જેઓ 

હદન ું ઉલ્લુંઘન કરનાર (અને) ગ નેહગાર 

હોય. 

ا مه ُب  وه ثِْيم    ُمْعتهد   كَُلُ  اََِله  ِبه    یُكهَذِ ه  ا

13. જ્યારે િેની સામે અમારી આયિો 
પઢવામાું આવે છે, િો કહી દે છે કે આ િો 
પ વગજોની કાલ્પતનક વાિાગઓ છે. 

یَٰتُنها عهلهْيهِ  ُتْتلَٰ  اِذها اِطْْیُ  قهاله  اَٰ  اهسه
لِْيه    اَْلهَوه

14. કદાતપ નહી, વાિ એવી નથી, પરુંત   
િેમના હૃદયો પર િેમના ખરાબ કમોના કાટ 

(ચઢી ગયો) છે. 

هَله  ا قُلُْوِبِهْم  عهلَٰ  رهانه   بهْل    ك هانُْوا َمه   ك
 یهْكِسُبْونه 

15. કદાતપ નહી, આ લોકોને િે દદવસે 

પોિાના પાલનહારના (દદદારથી) છેટા 
રાખવામાું આવશે. 

هَله   نَهُهْم  ك ْن  اِ بَِِهْم  عه ذ   َره ى ِ   یهْومه
 لَهمهْحُجْوبُْونه  

16. ફરી િે લોકો જહન્નમમાું દાખલ કરવામાું 
આવશે. 

نَهُهْم  ثَُمه  الُوا اِ ِحْيِم   لهصه  الْجه

17. પછી િેમને કહીં દેવામાું આવશે કે આ જ 

િે વસ્ત  છે, જેને િમે જ ઠલાવિા હિા. 
ا یُقهاُل  ثَُمه  ذه   ِبه   ُكنُْتْم  الَهِذْی  هَٰ

بُْونه    ُتكهَذِ

18. કદાતપ નહી, સદાચારીઓના કમગપત્ર 

ઇશ્ર્લ્લય્યીનમાું છે. 

هَله   ارِ  ِكتَٰبه  اَِنه  ك ْيه   لهِفْ  اَْلهبْره  عِلََِيِ

19. િમને શ ું ખબર કે ઇશ્ર્લ્લય્યીન શ ું છે ?   ا مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا  عِلََِيُْونه   مه

20. (િે િો) એક લેલખિ પ સ્િક છે.   َمهْرقُْوم    ِكتَٰب 

21. તનકટ (ફદરશ્િાઓ) િેની દેખરેખ કરી 
રહ્યા છે. 

ُدهُ  بُْونه   یَهْشهه  الْمُقهَره



 

અલ-મ િષ્ફ્ફફીન 

 

1166 

 

 المطففين 

22. તન:શુંક સદાચારીઓ (ખ બ જ) 

નેઅમિોમાું હશે. 

اره  اَِنه   نهِعْيم    لهِفْ  اَْلهبْره

23. ઉચ્ચ આસનો પર બેસી જોઈ રહ્યા હશે.  ٓاى ِِك  عهله  یهْنُظُرْونه   اَْلهره

24. િમે િેમના ચહરેાઓ પરથી જ િેમની 
પ્રસન્નિાને ઓળખી લેશો. 

ةه  ُوُجْوِهِهْم  ِفْ  تهْعِرُف   النَهِعْيِم   نهْضره

25. આ લોકોને તસલબુંિ ઉત્તમ શરાબ 

પીવડાવવામાું આવશે. 

 َمهْخُتْوم    َرهِحْيق   ِمْن  یُْسقهْونه 

26. જેના પર કસ્ત  રીન ું તસલ હશે. અને જે 

વયક્તિ આ બિી નેઅમિોની પ્રાશ્ર્પ્િ ઈચ્છિો 
હોય િો િેણે આગળ વિવ ું જોઈએ. 

مُه   ِفْ   ِمْسك     ِختَٰ لِكه  وه  فهلْيهتهنهافهِس  ذَٰ
 الْمُتهنهافُِسْونه  

27. અને િેની તમલાવટ િસ્નીમની હશે.   اُجه ِمزه  تهْسِنْيم    ِمْن  وه

28. (એટલે કે) િે ઝરણ ું જેન ું પાણી તનકટનાું 
લોકો પીશે. 

ُب  عهیًْنا ا یَهْشره بُْونه   ِبهه  الْمُقهَره

29. અપરાિીઓ (દ તનયામાું) ઇમાન 

વાળોઓની મજાક ઉડાવિા હિા. 
ُمْوا الَهِذیْنه  اَِنه  هانُْوا اهْجره ُنْوا الَهِذیْنه  ِمنه  ك مه   اَٰ

  ؗ كُْونه  یهْضحه

30. અને જ્યારે િેમની પાસેથી પસાર થિા 
િો એક-બીજાને આંખોના ઇશારા કરિા હિા. 

اِذها ْوا وه َرُ ؗ   ِبِهْم  مه ُزْونه امه  یهتهغه

31. અને જ્યારે પોિાના લોકો િરફ પાછા 
ફરિા િો હસી મજાક કરિા પાછા ફરિા હિા. 

اِذها ا وه هْهِلِهُم  اِلَٰ   انْقهلهُبْو  نْقهلهُبْوا ا   ا
  ؗ  فهِكِهْيه

32. અને જ્યારે ઈમાનવાળાઓને જોિા િો 
કહિેા, ખરેખર આ જ લોકો ગ મરાહ છે. 

اِذها هْوُهْم  وه ا ا ره ءِ  اَِنه  قهالُْو  ٓالَُْونه   هَٰ ُؤاَله  لهضه
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33. જો કે િેઓ િેમના પર તનરીક્ષક 

બનાવીને મોકલવામાું નથી આવયા. 
ا   مه ْ  اُْرِسلُْوا وه ِفِظْيه   عهلههْْیِ  حَٰ

34. બસ ! આજે ઇમાનવાળાઓ િે કાદફરો પર 

હસિા હશે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  فهالْيهْومه  مه   الُْكَفهارِ  ِمنه  اَٰ
كُْونه    یهْضحه

35. ઉચ્ચ આસન પર બેસી િેમની (હાલિ) 

જોઇ રહ્યા હશે. 

ٓاى ِِك    عهله   یهْنُظُرْونه    اَْلهره

36. કાદફરોને િેમના કમોનો જરૂર બદલો 
આપવામાું આવશે. 

ا الُْكَفهارُ  ثَُوِبه  ههْل  هانُْوا مه ن  ك لُْونه  یهْفعه
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અલ-ઈતન્શકાક  الإنشقاق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે આકાશ ફાટી જશે. مهٓاءُ  اِذها َقهْت   الَسه نْشه  ا

2. અને પોિાના પાલનહારનો આદેશ માની 
લેશે, અને િેના માટે જરૂરી છે કે િે આવ ું જ 

કરે. 

هِذنهْت  ا ا وه بَِهه  وهُحَقهْت   لِره

3. અને જ્યારે જમીન ફેલાવી દેવામાું આવશે. اِذها ْت   اَْلهْرُض  وه  ُمَده

4. અને િેમાું જે કુંઇ પણ છે, િેને િે બહાર 

ફેંકી દેશે અને ખાલી થઇ જશે. 

هلْقهْت  ا ا وه ا مه لَهْت   فِْيهه  وهتهخه

5. અને પોિાના પાલનહારનો આદેશ માની 
લેશે, અને િેના માટે જરૂરી છે કે િે આવ ું જ 

કરે. 

هِذنهْت  ا ا وه بَِهه  وهُحَقهْت   لِره

6. હ ેમાનવી ! ત ું પોિાના પાલનહાર પાસે 

પહોચિા સ િી સિિ કોઈ મહનેિ કરિો 
રહીશ, અહી સ િી કે િેની પાસે જિો રહીશ. 

ا اُن  یَٰ اهیَُهه نَهكه  اَْلِنْسه هاِدح   اِ بَِ  اِلَٰ  ك  كهْدًحا  كه ره
َِٰقْيِه    فهمُل

7. પછી જેન ું કમગનોંિ િેના જમણા હાથમાું 
આપવામાું આવશે. 

ا ْن  فهاهَمه  ِبيهِمیِْنه    ِكتَٰبهه   اُْوِٰته  مه

8. િેનો દહસાબ િો ખ બ જ સરળ લેવામાું 
આવશે. 

ْوفه  ُب  فهسه اسه ابًا یُحه ا   ِحسه  یَهِسْْیً

9. અને િે પોિાના ઘરવાળાઓ િરફ ખ શી 
ખ શી પાછો ફરશે. 

یهْنقهلُِب  هْهلِه   اِلَٰ   وه ْسُرْوًرا   ا  مه
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10. હા ! જે વયક્તિને િેનો કમગનોંિ િેની પીઠ 

પાછળથી આપવામાું આવશે. 

ا هَمه ا ْن  وه ْهِره    وهرهٓاءه  ِكتَٰبهه   اُْوِٰته  مه  ظه

11. િો િે નટટિા પોકારશે.  ْوفه  ثُُبوًْرا   یهْدُعْوا فهسه

12. અને ભડકે બળિી જહન્નમમાું દાખલ 

થશે. 

یهْصلَٰ  ا   وه ِعْْیً  سه

13. િે પોિાના ઘરવાળાઓ સાથે (દ તનયામાું) 
ઘણો ખ શ હિો. 

نَهه   هانه  اِ ْ   ك هْهلِه   ِف ْسُرْوًرا   ا  مه

14. િે સમજિો હિો કે િે ક્યારેય મારી િરફ 

પાછો નદહ આવે. 

نَهه   َنه  اِ هْن  ظه  یَهُحوْره ۬ۛ  لَهْن  ا

15. કેમ નહી આવે, તન:શુંક િેનો પાલનહાર 

િેને સારી રીિે જોઇ રહ્યો હિો. 
  ۬ بَهه   اَِنه   بهلَٰ  ۛ هانه  ره ا   ِبه   ك  بهِصْْیً

16. હ ું સુંધ્યાની લાલાશની કસમ ખાઉ છ.   فهِق   اُقِْسُم  فهله  ِبالَشه

17. અને રાિની અને જે કઈ િે સમેટે છે.  الَهْيِل ا وه مه قه   وه  وهسه

18. અને ચુંદ્રની, જ્યારે િે સુંપણૂગ થઇ જાય છે.  ِالْقهمهر قه   اِذها وه تَهسه  ا

19. તન:શુંક િમે એક ક્સ્થતિથી બીજી ક્સ્થતિ 

સ િી પહોંચશો. 
ه  كهُبَ ْ بهًقا لهَته ْن  طه بهق    عه  طه

20. િેમને શ ું થઇ ગ્ ું છે કે િેઓ ઇમાન નથી 
લાવિા. 

 یُْؤِمُنْونه   َله  لهُهْم  فهمها

21. અને જ્યારે િેમની પાસે ક રઆન 

પઢવામાું આવે છે, િો તસજદો નથી કરિા. 
اِذها ُ  قُِرئه  وه ُن  عهلههْْیِ   َله  الُْقْراَٰ

 یهْسُجُدْونه ۩ 
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22. પરુંત   કાદફરો િો જ ઠલાવી રહ્યા છે.  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  بهِل   ؗ بُْونه  یُكهَذِ

23. અને અલ્લાહ િઆલા ખ બ જાણે છે, જે 

કુંઇ િેમના દદલમાું છે. 

 ُ هعْلهُم  وهاّلَلَٰ ؗ   ِبمها ا  یُْوُعْونه

24. િેઓને દ :ખદાયક અઝાબની શ ભસ ચના 
સુંભળાવી દો. 

ْرُهْم  اب   فهبهَشِ ذه هلِْيم    ِبعه  ا

25. હા, જેઓ ઈમાન લાવયા અને નેક અમલ 

કયાગ િેમના માટે એવો બદલો છે, જે ક્યારેય 

ખિમ નહી થાય. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  لهُهْم  الَصَٰ
ْْیُ  اهْجر   ن  غه مُْنْون   مه
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અલ-બુરૂજ البروج 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. બ રૂજોવાળા આકાશની કસમ!  ِمهٓاء ْوِج   ذهاِت  وهالَسه  الَُْبُ

2. અને િે દદવસની, જેન ું વચન આપવામાું 
આવ્ ું છે. 

الْيهْوِم   الْمهْوُعْوِد   وه

3. હાજર થવાવાળા અને હાજર કરેલાની 
કસમ ! 

ْشُهْود    اِهد  َوهمه  وهشه

4. અલ્લાહની લઅનિ છે, િે ખાડા 
(ખોદનાર) લોકો પર. 

ُب  قُِتله   اَْلُْخُدْوِد   اهْصحَٰ

5. જેમાું ઇંિણવાળી આગ હિી.  ِالْوهقُْوِد   ذهاِت  النَهار 

6. જ્યારે કે િે લોકો િેની આજ બાજ  બેઠા 
હિા. 

ا ُهْم  اِذْ   قُُعْود    عهلهْيهه

7. અને જે કઈ ઈમાનવાળાઓ સાથે કરી રહ્યા 
હિા, િેને પોિાની સામે જોઇ રહ્યા હિા. 

ا عهلَٰ  وهُهْم  لُْونه  مه  ِبالْمُْؤِمِنْيه  یهْفعه
 ُشُهْود   

8. અને િે લોકોને ઇમાનવાળાઓની આ જ 

વાિ ખરાબ લાગિી હિી કે િેઓ અલ્લાહ 

પર ઈમાન લાવયા હિા, જે પ્રભ ત્વશાળી અને 

દરેક પ્રશુંસાને લાયક છે. 

ا مه ْ  نهقهمُْوا وه هْن  اََِله   ِمْٰنُ ِ  یَُْؤِمُنْوا ا   ِباّلَلَٰ
ِزیْزِ  ِمْيِد   الْعه  الْحه

9. આકાશો અને જમીન પર બાદશાહિ િેની 
જ છે અને દરેક વસ્ત  અલ્લાહ િઆલાની 
સામે જ છે. 

وَِٰت  ُملُْك  لهه   الَهِذْی  مَٰ ُ   وهاَْلهْرِض    الَسه  وهاّلَلَٰ
ء   كَُلِ  عهلَٰ  ْ ِهْيد    َشه  شه
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10. જે લોકોએ મોતમન પ રૂર્ો અને સ્ત્રીઓ 

ઉપર અત્યાચાર કયો, પછી િૌબા (પણ) ન 

કરી િો િેમના માટે જહન્નમનો અઝાબ છે 

અને િેમના માટે એવો અઝાબ છે, જે િેમને 

ભટમ કરી દેશે. 

ِت  الْمُْؤِمِنْيه  فهتهُنوا الَهِذیْنه  اَِنه  الْمُْؤِمنَٰ  وه
اُب  فهلهُهْم  یهُتْوبُْوا لهْم  ثَُمه  نَهمه  عهذه هه لهُهْم  جه  وه

اُب  ِریِْق   عهذه  الْحه

11. તન:શુંક ઇમાન લાવયા અને નેક કામ કયાગ, 
િેમના માટે એવા બગીચા છે, જેની નીચે 
નહરેો વહી રહી છે. આ જ ભવય સફળિા છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  لهُهْم  الَصَٰ
نََٰت   ا ِمْن  تهْجِرْی  جه ۬   تهْحِتهه  ۬ ُر ر لِكه   اَْلهنْهَٰ  ذَٰ
 الْكهِبْْیُ   الْفهوْزُ 

12. તન:શુંક િારા પાલનહારની પકડ ખ બ જ 

સખિ છે. 

بَِكه  بهْطشه  اَِنه  ِدیْد    ره  لهشه

13. િે જ પહલેી વાર સર્જન કરે છે અને િે જ 

ફરીવાર સર્જન કરશે. 

نَهه   یُْبِدُئ  اِ یُِعْيُد   ُهوه  وه

14. િે ખબૂ માફ કરવાવાળો અને ખ બ જ 

મોહલબિ કરનાર છે. 

ُفوْرُ   الْوهدُْودُ   وهُهوهالْغه

15. અશગનો માલલક ઉચ્ચ પ્રતિટઠા વાળો છે. ْرِش  ذُو  الْمهِجْيُد   الْعه

16. જે ઇચ્છે, િેને કરી નાખનાર છે.   ال  یُِریُْد   لَِمها فهَعه

17. શ ું િમારી પાસે સેનાઓની સ ચના 
પહોંચી છે.? 

ىكه  ههْل  تَٰ ه ِدیُْث  ا  الُْجُنْوِد   حه

18. (એટલે કે) દફરઔન અને ર્મદૂના 
(લશ્કરોની) 

ْونه  همُْوده   فِْرعه ث  وه

19. પરુંત   કાદફરો િો જ ઠલાવવામાું લાગેલા 
છે. 

 تهْكِذیْب    ِفْ  كهفهُرْوا ِذیْنه الَه  بهِل 
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20. અને અલ્લાહ િઆલાએ પણ િેઓને 

દરેક બાજ થી ઘેરી રાખ્યા છે. 

 ُ ٓاى ِِهْم  ِمْن  وهاّلَلَٰ  َمُِحْيط    َوهره

21. પરુંત   આ ક રઆન છે. ઉચ્ચ દરજ્જાવાળુ.  ن   بهْل  َمهِجْيد    ُهوهقُْراَٰ

22. લૌહ ેમહફઝ માું (લખેલ ું) છે.  ْن  لهْوح   ِف  َمهْحُفْوظ 
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અિ્-િાતરક الطارق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કસમ છે ,આકાશની અને રાિમાું 
આવનારની, 

مهٓاءِ  اِرِق   وهالَسه الَطه  وه

2. િમને શ ું ખબર કે િે રાિમાું આવનાર શ ું 
છે ? 

ا   مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا اِرُق   مه  الَطه

3. િે ચમકિો િારો છે.  الثَهاقُِب   النَهْجُم 

4. કોઇ (જીવ) એવો નથી, જેના પર એક 

દેખરેખ રાખનાર (ફદરશ્િો) ન હોય. 

ا لَهمَها نهْفس   كَُلُ  اِْن  افِظ    عهلهْيهه  حه

5. માનવીએ જોવ ું જોઇએ કે િે કઇ વસ્ત થી 
પેદા કરવામાું આવયો છે. 

اُن  فهلْیهْنُظرِ   ُخلِقه   ِمَمه  اَْلِنْسه

6. િે એક ઉછળિા પાણીથી પેદા કરવામાું 
આવયો છે. 

 دهافِق    َمهٓاء   ِمْن  ُخلِقه 

7. જે પીઠ અને છાિીનાું હાડકા વચ્ચેથી 
નીકળે છે. 

ْ  یَهْخُرُج  لِْب  بهْيِ  ِمنٌۢ ٓاى ِِب   الَصُ ه  وهالََته

8. ખરેખર િે (અલ્લાહ) િેને ફરીવાર જીતવિ 

કરવા પર ક દરિ િરાવે છે. 

نَهه    لهقهاِدر    رهْجِعه   عهلَٰ  اِ

9. જે દદવસે ગ પ્િ રહસ્યોની િપાસ થશે.  ٓاى ُِر   ُتْبله  یهْومه ره  الَسه

10. માનવી પાસે ન િો પોિાન ું બળ હશે 

અને ન િો કોઈ િેની મદદ કરનાર હશે. 

 نهاِصر    قَُوهة  َوهَله  ِمْن  لهه   فهمها
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11. કસમ છે આકાશની જે વારુંવાર પાણી 
વરસાવે છે. 

مهٓاءِ  ْجِع   ذهاِت  وهالَسه  الَره

12. અને િરિીની જે ફાટી જાય છે.  ْدِع   ذهاِت  وهاَْلهْرِض  الَصه

13. વાસ્િવમાું આ (ક રઆન) ફેસલો કરનાર 

વાિ છે. 

نَهه    فهْصل    لهقهْول   اِ

14. આ ઠઠ્ઠા-મશ્કરીની વાિ નથી. ا مه ْزِل   وه ِبالْهه  ُهوه

15. ખરેખર આ (કાદફર લોકો) ્ ક્તિ કરી રહ્યા 
છે. 

نَهُهْم  ْيًدا   یهِكْيُدْونه  اِ  كه

16. અને હ ું પણ એક ્ ક્તિ કરી રહ્યો છું.  ِكْيُد ه ا ْيًدا ۬   وه  كه

17. બસ ! િમે થોડીક વાર માટે િે કાફીરોને 

િેમની હાલિ પર છોડી દો. 
ِل  هْمِهلُْهْم  الْكَِٰفِریْنه  فهمهَهِ یًْدان  ا  ُروه
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અલ-આલા  الأعلى 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. પોિાના સવોચ્ચ પાલનહારના નામની 
િસ્બીહ કરિા રહો. 

ِح  بَِ بَِكه  اْسمه  سه  اَْلهْعله   ره

2. જેણે સર્જન ક્ ગ અને પછી ઠીક-ઠાક કયો.  لهقه  الَهِذْی َوَٰی    خه  فهسه

3. અને જેણે િેન ું ભાગ્ય બનાવ્ ું અને પછી 
માગગ બિાવયો. 

الَهِذْی  ره  وه ی    قهَده  فهههدَٰ

4. અને જેણે િાજી વનસ્પતિઓ ઉપજાવી.   الَهِذْی جه  وه  الْمهْرعَٰ    اهْخره

5. પછી િેણે િેને (સ કાવીને) કાળો કચરો 
બનાવી દીિો. 

لهه   عه  اهْحوَٰی   ُغثهٓاءً  فهجه

6. અમે િમને પઢાવીશ  પછી િમે નહીં ભ લો.  ُنْقِرُئكه  تهْنسَٰ    فهله  سه

7. િે તસવાય, જે કુંઇ અલ્લાહ ઇચ્છે, િે જાહરે 

અને છપી (વાિોને પણ) જાણે છે. 

ا اََِله  ٓاءه  مه ُ    شه نَهه    اّلَلَٰ ْهره  یهْعلهُم  اِ ا الْجه مه   وه
 یهْخفَٰ  

8. અમે િમારા માટે સરળિા પેદા કરી દઇશ ું.  ُركه ی ۬   وهنُیهَسِ  لِلْیُْسرَٰ

9. િો િમે તશખામણ આપિા રહો, જો 
તશખામણ લાભદાયક હોય. 

رْ  َكِ ِت  اِْن  فهذه ی   نَهفهعه ْكرَٰ  الَذِ

10. જે અલ્લાહથી ડરિો હશે, િો િે તશખામણ 

ગ્રહણ કરશે. 

َكهرُ  يهَذه ْن  سه  یَهْخَشَٰ   مه
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11. અને જે દ ભાગગી હશે, િે િેનાથી દૂર 

રહશેે. 

ا نَهُبهه یهتهجه  اَْلهْشقه   وه

12. અને જે મોટી આગમાું જશે.  ی   النَهاره  یهْصله  الَهِذْی  الُْكَْبَٰ

13. ત્યાું ન િો િે મતૃ્્  પામશે ન િો જીવશે.  ا یهمُْوُت  َله  ثَُمه  یهْحیَٰ   وهَله  فِْيهه

14. ખરેખર િેણે સફળિા પ્રાપ્િ કરી, જે 

પતવત્ર થઇ ગયો. 
هفْلهحه  قهْد  ْن  ا َكَٰ   مه  تهزه

15. અને જેણે પોિાના પાલનહારન ું નામ 

લીધ ું અને નમાઝ પઢિો રહ્યો. 
بَِه   اْسمه  وهذهكهره  َلَٰ   ره  فهصه

16. પરુંત   િમે િો દ તનયાવી જીવનને 

પ્રાથતમકિા આપો છો. 
وةه  ُتْؤثُِرْونه  بهْل  يَٰ اؗ   الْحه نْيه  الَدُ

17. અને આલખરિ સવોત્તમ અને બાકી 
રહવેાવાળી છે. 

ةُ  هبْقَٰ   وهاَْلَِٰخره ْْی  َوها  خه

18. આ વાિો પહલેાના સદહફાઓમાું પણ 

કહવેામાું આવી હિી. 
ا اَِنه  ذه ُحِف  لهِف  هَٰ  اَْلُْولَٰ   الَصُ

19. (એટલે કે) ઇબ્રાહીમ અને મસૂાના 
સદહફાઓમાું. 

ِهْيمه  ُصُحِف  ن  اِبْرَٰ ُمْوسَٰ  وه
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અલ-ગાતશયાહ  الغاشية 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. શ ું િમારી પાસે છવાઈ જનારી (કયામિ) ની 
વાિ પહોંચી? 

ىكه  ههْل  تَٰ ه ِدیُْث  ا اِشيهِة   حه  الْغه

2. િે દદવસે કેટલાક ચહરેા ભયભીિ હશે.   ذ   ُوُجْوه ى ِ ة    یَهْومه اِشعه  خه

3. (અને) પદરશ્રમ કરનારા થાકેલા હશે.   نَهاِصبهة    عهاِملهة 

4. િેઓ ભડકિી આગમાું જશે.  َٰاِميهًة   نهاًرا تهْصل  حه

5. અતિશય ઉકળિા ઝરણાન ું પાણી િેઓને 

પીવડાવવામાું આવશે. 

ْي   ِمْن  ُتْسقَٰ  نِيهة    عه  اَٰ

6. િેમના માટે કાુંટાવાળા સ કા ઘાસ તસવાય કુંઇ 

ભોજન નહીં હોય. 

ام   لهُهْم  لهیْسه  عه ِریْع     ِمْن  اََِله  طه  ضه

7. જે ન હૃટટપટૃટ કરશે અને ન ભ ખ દૂર કરશે.  ُجْوع    ِمْن  یُْغِنْ  وهَله  یُْسِمُن  ََله 

8. અને કેટલાક ચહરેા િે દદવસે િાજગીભયાગ અને 

(ખ શહાલ) હશે. 

ذ   ُوُجْوه   ى ِ  نَهاِعمهة    یَهْومه

9. પોિાના પ્રયત્નોથી ખ શ હશે. ا ْعِيهه اِضيهة    لَِسه  ره

10. ઉચ્ચશે્રણી ની જન્નિમાું હશે.  ْنَهة   ِف  عهالِيهة    جه

11. િેમાું કોઇ બકવાસ વાિ નહી સાુંભળે.  ا تهْسمهعُ  ََله ِغيهًة   فِْيهه  َله

12. િેમાું એક વહતે   ઝરણ ું હશે. ا ْي   فِْيهه اِریهة    عه  جه
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13. (અને) િેમાું ઊંચા-ઊંચા આસન હશે. ا ة    ُسُرر   فِْيهه  َمهْرفُْوعه

14. િેમાું સામે મ કેલા પ્યાલા (હશે).   ْكوهاب ه ا ة    وه ْوُضْوعه  َمه

15. અને એક કિારમાું મ કેલા િકીયા હશે.  نهمهاِرُق ْصُفْوفهة    وه  مه

16. અને મખમલી જાજમો ફેલાયેલી હશે.  َُ اِب هة    وهزهره ْبثُْوث  مه

17. શ ું િેઓ ઊંટ િરફ જોિા નથી કે િે કઇ રીિે 

પેદા કરવામાું આવ્  છે? 

هفهله    كهْيفه  اَْلِِبِل  اِله  یهْنُظُرْونه  ا
 ُخلِقهْتۥ 

18. અને આકાશ િરફ, કે કઇ રીિે ઊંચ  કરવામાું 
આવ્ ું છે? 

اِله  مهٓاءِ  وه ْتۥ  كهْيفه  الَسه  ُرفِعه

19. અને પવગિો િરફ, કે કઇ રીિે ઠોસી દેવામાું 
આવયા છે? 

اِله   نُِصبهْتۥ  كهْيفه  الِْجبهاِل  وه

20. અને િરિી િરફ કે કઇ રીિે પાથરવામાું આવી 
છે? 

اِله  ْتۥ  كهْيفه  اَْلهْرِض  وه  ُسِطحه

21. બસ િમે નસીહિ કરિા રહો. (કારણકે) િમે 

િો ફતિ નસીહિ કરનાર છો. 
  ۬ ْر   َكِ ا    فهذه نَهمه هنْته  اِ ر    ا َكِ  ُمذه

22. િમે િેમના ઉપર રખેવાળ નથી.  لهْسته  ْ ْيِطر    عهلههْْیِ ه  ِبمُص 

23. હા ! જે વયક્તિ મોઢ ું ફેરવશે અને ક ફ્ર કરશે.  ْن  اََِله َلَٰ  مه  وهكهفهره   تهوه

24. િેને અલ્લાહ િઆલા ભારે સજા આપશે.  ُبُه َذِ ُ  فهُيعه ابه  اّلَلَٰ ذه ه   الْعه ْكَبه  اَْله

25. ખરેખર અમારા િરફ જ િેમને પાછા ફરવાન ું 
છે. 

 اِیهابهُهْم   اِلهیْنها   اَِنه 
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26. અને ખરેખર િેમનો દહસાબ અમારા તશરે છે.  ابهُهْمن  عهلهیْنها اَِنه  ثَُمه  ِحسه



 

અલ-ફજ્ર 

 

1181 

 

 الفجر 

અલ-ફજ્ર الفجر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કસમ છે ફજરના સમયની,   الْفهْجِر  وه

2. અને દસ રાિોની   لهيهال ْشر    وه  عه

3. અને ્ ગ્મ અને તવર્મની  ْفِع الْوهْتِر   وهالَشه  وه

4. અને રાિની, જ્યારે િે જવા લાગ.ે  الَهْيِل  یهْسِر   اِذها وه

5. એક બ શ્ર્ધ્િશાળી વયક્તિને (યકીન 

અપાવવા) માટે આટલી કસમો પ રિી નથી ? 

لِكه  ِفْ  ههْل  م   ذَٰ  ِحْجر    لَِِذْی   قهسه

6. શ ું િમે જો્ ું નથી કે િમારા પાલનહારે 

આદની સાથે કેવો વિાગવ કયો ? 

هلهْم  له  كهْيفه  تهره  ا بَُكه  فهعه اد     ره  ِبعه

7. સ્િુંભોવાળા ઇરમની સાથે.  الِْعمهاِد    ذهاِت  اِرهمه 

8. જેમના જેવી (કોઇ કોમ) દ તનયામાું પેદા 
કરવામાું નથી આવી. 

ا یُْخلهْق  لهْم  الَهِتْ  ِد    ِف  ِمثْلُهه  الِْبله

9. અને ર્મદૂવાળા સાથે (કેવો વિાગવ કયો), 
જે લોકોએ વાદીમાું પથ્થરો કોિયાગ હિા. 

همُْوده  ث ابُوا الَهِذیْنه  وه ْخره  جه  ِبالْوهاِد    الَصه

10. અને દફરઔન સાથે, જે ખ ુંટાવાળો હિો.  ْونه فِْرعه  اَْلهْوتهاِد    ِذی وه

11. આ િે લોકો હિા, જે લોકોએ શહરેોમાું 
તવદ્રોહ કયો હિો. 

ْوا الَهِذیْنه  غه ِد    ِف  طه  الِْبله

12. અને અતિશય ફસાદ ફેલાવયો હિો. ْكثهُرْوا ا فهاه اده    فِْيهه  الْفهسه
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13. છેવટે િારા પાલનહારે િેમના પર 

અઝાબનો કોરડો વરસાવી દીિો. 
َبه  ْ  فهصه بَُكه  عهلههْْیِ ْوطه  ره اب  ۬   سه  عهذه

14. હકીકિમાું િારો પાલનહાર િાકમાું છે.  بَهكه  اَِنه اِد   ره  لهِبالِْمْرصه

15. પરત ું મન ટય ક્સ્થતિ એવી હોય છે કે 

જયારે િેનો પાલનહાર િેને અજમાયશમાું 
નાખે છે અને િેને ઇઝઝિ િેમજ નેઅમિો 
આપે છે, િો િે કહ ેછે કે મારા પાલનહારે માર  
સન્માન ક્ ું. 

ا اُن  فهاهَمه ا اِذها اَْلِنْسه َٰىهُ  مه ل بَُه   ابْته ه   ره مه ْكره  فهاه
  ۬ مهه    نهَعه ْ   فهيهُقْوُل   وه َبِ ِن   ره مه ْكره ه  ا

16. અને જ્યારે િેને અજમાયશમાું અનાખી, 
િેની રોજી િુંગ કરી દે છે, િો િે કહ ેછે કે મારા 
પાલનહારે માર  અપમાન ક્ ું. 

ا   هَمه ا ا اِذها وه َٰىهُ  مه ره  ابْتهل ۬   عهلهْيهِ  فهقهده   ِرْزقهه   
ْ   فهيهُقْوُل  َبِ  اهههانهِن   ره

17. (આવ ું કરવ ું યોગ્ય નથી) પરુંત   (વાિ 

એવી છે) કે િમે જ અનાથનો આદર નથી 
કરિા. 

هَله   الْيهتِْيمه   ُتْكِرُمْونه  ََله  بهْل  ك

18. અને ગરીબોને ખવડાવવા માટે એક-

બીજાને ઉભારિા નથી. 
ْونه  وهَله  َضُ ٓ اِم   عهلَٰ  تهحَٰ عه  الِْمْسِكْيِ   طه

19. અને વારસાની સુંપતત્ત સમેટીને હડપ કરી 
જાઓ છો. 

تهاْكُلُْونه  اثه  وه ه هكًْل  الََتُ  لَهمًَا   ا

20. અને માલથી ખ બ પે્રમ કરો છો.  ُتِحبَُْونه مًَا   ُحبًَا الْمهاله  وه  جه

21. કદાતપ નહીં, જ્યારે િરિી ચરેૂ ચરૂા 
કરીને બરાબર કરી દેવામાું આવશે. 

هَله   َكهِت  اِذها ك  دهكًَا   دهكًَا اَْلهْرُض  دُ

22. અને િમારો પાલનહાર અને કિારબુંિ 

ફદરશ્િાઓ (હશ્રના મેદાનમાું) આવશે. 

ٓاءه  بَُكه  وهجه الْمهلهُك  ره َفًا وه َفًا   صه  صه
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23. અને જે દદવસે જહન્નમ પણ લાવવામાું 
આવશે, િે સમયે માનવે નસીહિ િો કબ લ 

કરશે, પરત ું િે દદવસે નસીહિ કબ લ કરવ ું 
િેને કઈ ફાયદો નદહ પહોચાડે. 

ءه  ذ    وهِجاْیٓ ى ِ ۬   یهْومه نَهمه   هه ذ    ِبجه ى ِ َكهرُ  یهْومه  یَهتهذه
اُن  هَنَٰ  اَْلِنْسه ا ی   لههُ  وه ْكرَٰ  الَذِ

24. અને િે કહશેે કે કાશ ! મેં પોિાના આ 

જીવન માટે કુંઇ આગળ મોકલ્્ ું હોિ. 

ْمُت  یَٰلهیْتهِنْ  یهُقْوُل  ْ   قهَده يهاِٰت  لِحه

25. બસ આજે અલ્લાહના અઝાબ જેવો 
અઝાબ કોઇનો નહીં હોય. 

ذ   ى ِ ُب  ََله  فهيهْومه َذِ ابهه    یُعه د    عهذه  اهحه

26. અને જે રીિે પકડી શકે છે, િેના જેવી 
પકડ કોઈ નથી કરી શકત ું. 

هاقهه    یُْوثُِق  وهَله  ث د    وه  اهحه

27. ઓ સુંિોર્ી જીવ ا نَهُة ۬   النَهْفُس  یَٰ اهیَهُتهه  الْمُْطمهى ِ

28. ત ું પોિાના પાલનહાર િરફ ચાલ, એવી 
રીિે કે ત ું િેનાથી પ્રસન્ન, િે િારા થી પ્રસન્ન 

હોય. 

بَِِك  اِلَٰ  اْرِجِعْ   اِضيهةً  ره  َمهْرِضَيهًة   ره

29. બસ મારા નેક બુંદાઓ સાથે થઇ જા.  ِْدْی   ِفْ  فهادُْخِل  ِعبَٰ

30. અને મારી જન્નિમાું દાખલ થઇ જા.  ْن  وهادُْخِل نَهِتْ  جه
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અલ-બલદ  البلد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. હ ું આ શહરે (મક્કા)ની કસમ ખાઉં છું.   ا اُقِْسُم  َله ذه  الْبهلهِد   ِبهَٰ

2. જ્યારે કે િમે આ શહરેમાું રહો છો.  هنْته ا ٌۢ  وه ا ِحَل  ذه  الْبهلهِد   ِبهَٰ

3. અને માનવીઓના તપિા અને સુંિાનની 
કસમ ! 

ا مه الِد  َوه وه لهده   وه  وه

4. તન:શુંક અમે માનવીન ું સર્જન (ખ બ જ) 

કટટમાું ક્ ગ , 
لهْقنها لهقهْد  انه  خه  كهبهد    ِفْ  اَْلِنْسه

5. શ ું િે એમ સમજે છે કે કે િેના પર કોઇ 

કાબ  નહીં કરી શકે ? 

ُب  هیهْحسه هْن  ا د    عهلهْيهِ  یَهْقِدره  لَهْن  ا  اهحه

6. કહિેો (ફરે) છે કે મેં િો પ ટકળ િન વેડફી 
નાખ્્ ું. 

هْهلهْكُت  یهُقْوُل  اًَل  ا  لَُبهًدا   مه

7. શ ું (એમ) સમજે છે કે કોઇએ િેને જોયો 
(પણ) નથી ? 

ُب  هیهْحسه هْن  ا ه    لَهْم  ا د    یهره  اهحه

8. શ ું અમે િેની બને્ન આંખો નથી બનાવી.  هلهْم ْل  ا  عهیْنهْيِ   لَهه   نهْجعه

9. અને એક જબાન અને બે હોઠ (નથી 
બનાવયા)? 

فهتهْيِ   انًا َوهشه لِسه  وه

10. અમે િેને બને્ન માગગ દેખાડી દીિા છે.  ُه یْنَٰ یِْن   وهههده  النَهْجده

11. પરુંત   િે ઘાટીમાું પસાર ન થઇ શક્યો.  مه  فهله ؗ   اقْتهحه قهبهةه  الْعه
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12. અને િમને શ ું ખબર કે િે ઘાટી શ ું છે ?   ا مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا قهبهُة   مه  الْعه

13. િે છે, કોઈ ગ લામને મ તિ કરાવવ ું.  ُقهبهة    فهَك  ره

14. અથવા િો ભ ખમરાના દદવસે ભોજન 

કરાવવ ું. 
هوْ  م   ا بهة    ِذْی  یهْوم   ِفْ  اِْطعَٰ  مهْسغه

15. કોઇ સુંબિી અનાથને بهة    ذها یَهِتْيمًا ْقره  مه

16. અથવા િો રઝળિા લાચારને.  ْهو بهة    ذها ِمْسِكیًْنا ا َْته  مه

17. ફરી િે લોકો માુંથી થઇ જિો, જેઓ 

ઇમાન લાવયા અને એક-બીજા ને િીરજ અને 

દયા દાખવવાની ભલામણ કરિા રહ્યા. 

هانه  ثَُمه  ُنْوا الَهِذیْنه  ِمنه  ك مه ْوا  اَٰ تهوهاصه   وه
َْبِ  ْوا ِبالَصه تهوهاصه مهِة   وه  ِبالْمهْرحه

18. આ જ િે લોકો છે, જે સારા નસીબવાળા 
છે. 

َٰٓى ِكه  ُب  اُول  الْمهْيمهنهِة   اهْصحَٰ

19. અને જે લોકોએ અમારી આયિોનો 
ઇન્કાર કયો િે દ ભાગગી લોકો છે. 

الَهِذیْنه  ُب  ُهْم  ِباَٰیَِٰتنها كهفهُرْوا وه   اهْصحَٰ
 الْمهْشـ همهِة  

20. િેમના માટે આગ હશે. જે ચારેય બાજ થી 
બુંિ કરી દેવામાું આવી છે. 

 ْ ة ن  نهار   عهلههْْیِ ده  َمُْؤصه
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અશ-્શમ્સ  الشمس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. સયૂગ અને િેના િડકાની કસમ !  مِْس ا    وهالَشه ىهه  وهُضحَٰ

2. અને ચદ્રની, જ્યારે િે િેની પાછળ આવે.  ِالْقهمهر ا    اِذها وه َٰىهه  تهل

3. અને દદવસની કસમ, જ્યારે િે સયૂગને 

પ્રગટ કરે. 

ارِ  ا    اِذها وهالنَههه لََٰىهه  جه

4. અને રાિની કસમ, જ્યારે િે િેને ઢાકી દેં.  الَهْيِل ا    اِذها وه ىهه  یهْغشَٰ

5. કસમ છે આકાશની અને િે હસ્િીની જેણે 
િેને બનાવ્ ું. 

مهٓاءِ  ا وهالَسه مه ا    وه  بهنَٰىهه

6. અને િરિીની કસમ, અને િે હસ્િીની જેણે 
િેને પાથરી દીિી. 

ا وهاَْلهْرِض  مه ا    وه ىهه حَٰ  طه

7. કસમ છે, પ્રાણની અને િેની, જેણે િેને ઠીક 

કરી બનાવ્ ું. 
ا وهنهْفس   مه ا    وه ىهه َوَٰ  سه

8. પછી િેના દદલમાું િે વાિો પણ નાખી 
દીિી, જે િેના માટે ખરાબ હોય અને િે વાિો 
પણ, જે િેના માટે ડરવાવાળી હોય. 

ا مههه هها فهاهلْهه ا    فُُجوْره تهْقوَٰىهه  وه

9. સફળ િે બની ગયો, જેણે પોિાના મનને 

સ િારી દીધ ું. 
هفْلهحه  قهْد  ْن  ا ا    مه ىهه َكَٰ  زه

10. અને જેણે િેને મેલ  ક્ ગ િે તનટફળ થયો  قهْد ابه  وه ا   مهْن  خه ىهه  دهَسَٰ
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11. (કોમ) ર્મદેૂ પોિાના તવદ્રોહના કારણે 
(સત્યને) જ ઠલાવ્ ું. 

بهْت  َذه همُْودُ  كه ا   ث ْغوَٰىهه  ِبطه

12. જ્યારે િેમના માુંનો મોટો દ ભાગગી વયક્તિ 

ઉભો થયો. 
نٌْۢبهعهثه  اِذِ  ا    ا ىهه  اهْشقَٰ

13. િેમને અલ્લાહના પયગુંબરે કહી દીધ  
હત ું કે અલ્લાહ િઆલાની ઊંટણીઅને િેની 
પીવાનીવારી ની (સ રક્ષા કરો). 

ُسْوُل  لهُهْم  فهقهاله  ِ  ره ِ  نهاقهةه  اّلَلَٰ   اّلَلَٰ
ا   هه  وهُسْقيَٰ

14. િે લોકોએ પોિાના પયગુંબરને 

જ ઠલાવયા, િે ઊંટણી ના હાથ-પગ કાપી 
નાખ્યા. બસ ! િેમના પાલનહારે િેમના 
ગ નાહોના કારણે િેમના ઉપર એવી આપતત્ત 

ઉિારી કે િેમને નટટ કરી સપાટ કરી દીિા. 

بُْوهُ  ۬    فهكهَذه ا    قهُرْوهه مه   فهعه ْمده ْ عه  فهده   لههْْیِ
بَُُهْم  ْ  ره نٌُِْۢبِ ا    ِبذه ىهه َوَٰ  فهسه

15. અને િે આવી નટટિાના પદરણામથી 
ડરિો નથી. 

اُف  وهَله  ان  یهخه هه  ُعْقبَٰ
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અલ-લૈલ الليل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. રાિની કસમ, જ્યારે િે છવાઇ જાય.  الَهْيِل  یهْغَشَٰ   اِذها وه

2. કસમ છે દદવસની, જ્યારે િે પ્રકાતશિ 

થાય. 

ارِ  َلَٰ   اِذها وهالنَههه  تهجه

3. િે હસ્િીની કસમ ! જેણે નર અને માદાન ું 
સર્જન ક્ ગ. 

ا مه لهقه  وه كهره  خه  وهاَْلُنْثَٰ ی   الَذه

4. તન:શુંક િમારો પ્રયાસ તવતવિ પ્રકારનો છે.  ْعيهُكْم  اَِنه َتَٰ   سه  لهشه

5. પછી જે વયક્તિએ (અલ્લાહના માગગમાું) 
માલ આપ્યો અને ડરવા પણ લાગ્યો. 

ا ْن  فهاهَمه تَهقَٰ   اهْعٰطَٰ  مه ا  وه

6. અને સારી વાિોની પ ષ્ટટ કરી.  قه َده  ِبالُْحْسنَٰ   وهصه

7. િો અમે પણ િેને સરળ માગગ પર 

ચાલવાની સહ લિ આપીશ ું. 
ُره   ُنیهَسِ ی   فهسه  لِلْیُْسرَٰ

8. પરુંત   જેણે કુંજ સી કરી અને બેપરવાહ બની 
ગયો. 

ا هَمه ا ْ  وه  وهاْستهْغنَٰ   بهِخله  مهنٌۢ

9. અને સારી વાિોને જ ઠલાવી  به َذه  ِبالُْحْسنَٰ   وهكه

10. િો અમે પણ િેની િુંગી અને મ શ્કેલીનો 
સામાન સરળ કરી દઇશ ું. 

ُره   ُنیهَسِ ی   فهسه  لِلُْعْسرَٰ

11. અને જ્યારે િે (જહન્નમમાું) પડશે, િેન ું 
િન િેને કઈ કામમાું નહીં આવે. 

ا مه ْنهُ  یُْغِنْ  وه الُه    عه دََٰی   اِذها مه  تهره
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12. તન:શુંક રસ્િો બિાવવો અમારા તશરે છે.  یؗ   عهلهیْنها اَِنه  لهلُْهدَٰ

13. અને આલખરિ િેમજ દ તનયા (બને્નના) 
માલલક અમે જ છે. 

اَِنه  ةه  لهنها وه  وهاَْلُْولَٰ  لهْلَِٰخره

14. મેં િો િમને ભડકે બળિી આગથી સચેિ 

કરી દીિા છે. 

ْرُتُكْم   تهلهَظَٰ   نهاًرا فهاهنْذه

15. જેમાું ફકિ તવદ્રોહી જ દાખલ થશે.  ا   َله َٰىهه  اَْلهْشقه   اََِله  یهْصل

16. જેણે જ ઠલાવ્ ું અને મોઢ ું ફેરવી લીધ ું.  به  الَهِذْی َذه َلَٰ   كه تهوه  وه

17. અને િેનાથી એવો વયક્તિ દૂર રાખવામાું 
આવશે, જે ખ બ જ સુંયમી હશે. 

ا نَهُبهه ُيجه  اَْلهْتقه   وهسه

18. જે પતવત્ર થવા માટે પોિાન ું િન આપે 

છે. 

الهه   یُْؤِٰتْ  الَهِذْی  َكَٰ   مه  یهتهزه

19. િેના અપર કોઈનો કઈ અહસેાન ન હિો, 
જેનો િે બદલો ચકૂવિો. 

ا مه د   وه ه   َِلهحه ی   نَِْعمهة   ِمْن  ِعْنده  ُتْجزَٰ 

20. પરુંત   િેણે પોિાના સવોચ્ચ 

પાલનહારની પ્રસન્નિા માટે (માલ ખચગ કયો.) 
ٓاءه  اََِله  بَِهِ  وهْجهِ  ابِْتغه  اَْلهْعلَٰ   ره

21. તન:શુંક નજીક માુંજ િે ખ શ થઇ જશે.  ْوفه لهسه ن  وه  یهْرضَٰ
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અઝ્્-ઝુહા الضحى 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. ચાશ્િના સમયની કસમ !   َٰح  وهالَضُ

2. અને રાિનીમ જ્યારે િેન ું અંિાર ું છવાઇ 

જાય. 

الَهْيِل  جَٰ   اِذها وه  سه

3. ન િો િારા પાલનહારે િને છોડયો છે, 

અને ન િો િે નારાજ થયો છે. 

ا بَُكه  وهدَهعهكه  مه ا ره مه  قهلَٰ   وه

4. અને ખરેખર િમારા માટે આગળનો સમય 

પહલેા સમય કરિા વધ  સારો હશે. 

ةُ  لهْلَِٰخره ْْی   وه  اَْلُْولَٰ   ِمنه  لَهكه  خه

5. િમને િમારો પાલનહાર િમને નજીકમાું 
એટલ ું આપશે કે િમે ખ શ થઇ જશો. 

ْوفه  لهسه بَُكه  یُْعِطْيكه  وه ْضَٰ   ره  فهَته

6. શ ું િેણે િમને અનાથ જોઇ શરણ ન આપ્્ ું 
? 

هلهْم  ا یهِجْدكه  ا ی   یهِتْيمً  فهاَٰوَٰ

7. અને િમને માગગથી અજાણ જોઇ 

માગગદશગન ન આપ્્ ું. 
كه  ده وهجه ٓاََلً  وه ی   ضه  فهههدَٰ

8. અને િમને તનિગન જોઇ િનવાન ન 

બનાવી દીિા ? 

كه  ده وهجه  فهاهْغنَٰ   عهٓاى ًِل  وه

9. બસ ! િમે કોઈ અનાથ પર કઠોર વયવહાર 

ન કરશો. 
ا ْر   فهله  الْيهتِْيمه  فهاهَمه  تهْقهه

10. અને ન િો કોઈ માુંગવાવાળા ને 

ધ ત્કારશો. 
ا هَمه ا ٓاى ِله  وه ْر  تهنْ  فهله  الَسه  هه
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11. અને પોિાના પાલનહારની કૃપાન ું વણગન 

કરિા રહો. 
ا هَمه ا بَِكه  ِبِنْعمهةِ  وه ْثن  ره َدِ  فهحه
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અશ-્શરહ  الشرح 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. શ ું અમે િમારા માટે િમારી છાિી ખોલી 
નથી નાખી? 

هلهْم  ْح  ا كه   لهكه  نهْشره ْدره  صه

2. અને અમે િમારા પરથી િમારો િે ભાર 

ઉિારી દીિો. 
ْعنها وهضه ْنكه  وه  وِْزرهكه   عه

3. જેણે િમારી પીઠ િોડી નાખી હિી.   هنْقهضه  الَهِذْی كه   ا ْهره  ظه

4. અને અમે િમારા સ્મરણને ઉન્નતિ આપી. فهْعنها كه   لهكه  وهره  ِذْكره

5. બસ ! તન:શુંક િુંગીની સાથે સરળિા છે.  یُْسًرا   الُْعْسرِ  مهعه  فهاَِنه 

6. ખરેખર દરેક િુંગીની સાથે સરળિા છે.  یُْسًرا   الُْعْسرِ  مهعه  اَِنه 

7. બસ જ્યારે િમે પરવારી જાવ, િો બુંદગી 
માું મહનેિ કરો. 

ْغته  فهاِذها ْب   فهره  فهانْصه

8. અને પોિાના પાલનહાર િરફ જ મગ્ન 

થઇ જાવ. 

اِلَٰ  بَِكه  وه ْبن  ره  فهاْرغه
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અિ્્-િીન  التين 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અંજીર અને જેતનૂની કસમ!  ِالَتِْي یُْتْوِن   وه الَزه  وه

2. અને તરેૂ સૈનાની કસમ !  ُِطوْر  ِسیِْنْيه   وه

3. અને િે શાુંતિવાળા શહરે(મક્કા) ની. ا  اَْلهِمْيِ   الْبهلهدِ  وههَٰذه

4. તન:શુંક અમે માનવીન ું સવોત્તમ સ્વરૂપમાું 
સર્જન ક્ ગ. 

لهْقنها لهقهْد  انه  خه ْ   اَْلِنْسه ِن  ِف   اهْحسه
 ؗ یْم   تهْقوِ

5. પછી િેને નીચામાું નીચો કરી દીિો.  هُ  ثَُمه دهدْنَٰ ِفلِْيه   اهْسفهله  ره  سَٰ

6. પરુંત   જે લોકો ઇમાન લાવયા અને (પછી) 
સદકાયો કયાગ િો િેમના માટે એવો બદલો 
છે, જે કદાતપ ખત્મ નહીં થાય. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  فهلهُهْم  الَصَٰ
ْْیُ  اهْجر   مُْنْون    غه  مه

7. બસ ! (હ ેમાનવી) ત્યારપછી િે કઈ વસ્ત  
છે, જે િને બદલાના દદવસને જ ઠલાવવા પર 

ઉભારે છે. 

بُكه  فهمها یِْن   بهْعُد  یُكهَذِ  ِبالَدِ

8. શ ું અલ્લાહ િઆલા (બિા) હાદકમો કરિા 
મહાન હાદકમ નથી? 

هلهیْسه  ُ  ا ن  ِباهْحكهِم  اّلَلَٰ ِكِمْيه  الْحَٰ
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અલ-અલક العلق 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. પોિાના પાલનહારન ું નામ લઈ પઢો, જેણે 
(દરેક વસ્ત ને) પેદા કરી. ક્ ગ. 

 ْ ا بَِكه  ِباْسِم  اِقْره لهقه   الَهِذْی  ره  خه

2. જેણે માનવીન ું સર્જન જામી ગયેલા 
લોહીથી ક્ ગ. 

لهقه  انه  خه  عهلهق    ِمْن  اَْلِنْسه

3. પઢો, િમારો પાલનહાર ખબૂ જ ઉદાર છે.  ْ ا بَُكه  اِقْره ُم   وهره ْكره  اَْله

4. જેણે પેન વડે (જ્ઞાન) શીખવાડ્ ું.  ِبالْقهلهِم   عهلَهمه  الَهِذْی 

5. માનવીને િે કઈ શીખવાડ્ ું, જે િે નહિો 
જાણિો . 

انه  عهلَهمه  ا اَْلِنْسه  یهْعلهْم   لهْم  مه

6. ખરેખર માનવી િો તવદ્રોહી બની રહ્યો છે.   هَله انه  اَِنه  ك  لهيهْطغَٰ    اَْلِنْسه

7. એટલા માટે કે િે પોિાને બેદરકાર 

(ખ શહાલ) સમજે છે. 

هْن  هُ  ا اَٰ  اْستهْغنَٰ   َره

8. ખરેખર (િમારે) પોિાના પાલનહાર િરફ 

પાછા ફરવાન ું છે. 

بَِكه  اِلَٰ  اَِنه  ْجعَٰ   ره  الَرُ

9. શ ું િમે િે વયક્તિને જોયો, જે રોકે છે.  ءهیْته هره  یهْنهَٰ   الَهِذْی  ا

10. જ્યારે કે િે બુંદો નમાઝ પઢિો હોય છે. ْبًدا َلَٰ   اِذها عه  صه

11. થોડ ુંક તવચારો ! જો િે બુંદો દહદાયિ પર 

હોય, 

ءهیْته  هره هانه  اِْن  ا ی   عهله  ك  الُْهدَٰ 
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12. અથવા િો િતવાનો આદેશ આપિો હોય. 

(િો શ ું િેને રોકવ ું ગ મરાહી નથી)? 

هوْ  ره  ا  ِبالَتهْقوَٰی   اهمه

13. અને થોડો તવચાર કરો (િે રોકનાર) જો િે 

સત્ય વાિ જ ઠલાવિો હોય અને મોઢ ું ફેરવિો 
હોય, 

ءهیْته  هره به  اِْن  ا َذه َلَٰ   كه تهوه  وه

14. િો શ ું િે નથી જાણિો કે અલ્લાહ િઆલા 
િેને જોઇ રહ્યો છે. 

هلهْم  ه  ِباهَنه  یهْعلهْم  ا ی   اّلَلَٰ  یهرَٰ

15. કદાતપ નહી, જો િે આવ ું જ કરિો રહશેે, 

િો અમે િેના કપાળના વાળ પકડીને ખેંચીશ ું. 
هَله  ْن  ك ۬   لَهْم  لهى ِ ِه   ًعٌۢا  یهنْته  ِبالنَهاِصيهِة   لهنهْسفه

16. એવ  કપાળ, જે જ ઠ્ઠ પાપી છે.   هاِذبهة   نهاِصيهة اِطئهة    ك  خه

17. હવે િે પોિાના મજલીસ વાળાઓને 

બોલાવી લે. 
 نهاِدیهه    فهلْيهْدعُ 

18. અમે પણ (અઝાબના) ફદરશ્િાઓને 

બોલાવી લઇશ ું. 
نهْدعُ  بهانِيهةه   سه  الَزه

19. ક્યારેય નહી, ! િેની વાિ કદાતપ ન 

માનશો. અને તસજદો કરી (પોિાના 
પાલનહારની) તનકટિા પ્રાપ્િ કરો. 

هَله    ِْبن۩  وهاْسُجْد  ُتِطْعهُ  َله   ك  وهاقَْته
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અલ-કદ્ર  القدر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અમે આ (ક રઆન) ને કદ્રની રાિમાું 
ઉિા્ ગ. 

نَها   هُ  اِ لْنَٰ هنْزه  الْقهْدِر ۬   لهْيلهةِ  ِفْ  ا

2. અને િમને શ ું ખબર કે કદ્રની રાિ શ ું છે ?   ا مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا  الْقهْدِر   لهْيلهةُ  مه

3. કદ્રની રાિ એક હજાર મહીનાઓથી ઉત્તમ 

રાિ છે. 

۬   لهْيلهةُ  ْْی    الْقهْدِر   هلِْف  َمِْن  خه ْهر  ۬ر  ا  شه

4. િે (રાિમાું) ફદરશ્િાઓ અને રૂહ (ત્જબ્રઇલ 

) પોિાના પાલનહારના આદેશથી દરેક કામ 

માટે ઉિરે છે. 

َهُل  كهةُ  تهَنه َٰٓى ِ ْوُح  الْمهل الَرُ ا وه بَِِهْم    ِباِذِْن  فِْيهه   ره
هْمر  ۬ۛ  كَُلِ  ِمْن   ا

5. આ રાતત્ર સુંપણૂગ સલામિી વાળી હોય છે 

અને ફજરના ઉદય સ િી (રહ ેછે). 

  ۬ َٰم  ۛ ل َتَٰ  ِِهه   سه ْطلهِع  حه  الْفهْجِرن  مه



 

અલ-બૈતયનહ 

 

1197 

 

 البينة

અલ-બૈતયનહ البينة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અહલે દકિાબ અને મ શદરક લોકો માુંથી 
જેઓ કાદફર હિા, િેઓ (પોિાના ક ફ્રથી) ત્યાું 
સ િી અળગા નદહ રહ,ે જ્યાું સ િી િેમની પાસે 

સ્પટટ દલીલ ન આવી જાય. 

هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  یهُكِن  لهْم   الِْكتَِٰب  ا
الْمُْشِرِكْيه  ْيه  وه َتَٰ  ُمْنفهَكِ ُ  حه ُ  تهاْتهِْیه

 الْبهیَِنهُة  

2. (અથાગિ) અલ્લાહ િરફથી એક રસલૂ, જે 

િેઓને પતવત્ર સદહફા પઢીને સુંભળાવે છે. 

ُسْول   ِ  َمِنه  ره ةً   ُصُحًفا یهْتلُْوا اّلَلَٰ ره َهه  َمُطه

3. જેમાું સાચા અને ઠોસ આદેશો છે. ا مهة    ُكُتب   فِْيهه  قهَيِ

4. અહલે દકિાબ પોિાની પાસે સ્પટટ પ રાવા 
આવી ગયા પછી જ (તવવાદમાું પડી) જ દા 
જ દા થઇ ગયા. 

ا مه قه  وه ْ  اََِله  الِْكتَٰبه  اُْوُتوا الَهِذیْنه  تهفهَره  ِمنٌۢ
ا بهْعدِ  ْتُهُم  مه ٓاءه  الْبهیَِنهُة   جه

5. અને િેમને આદેશ િો એ જ આપવામાું 
આવયો હિો કે િેઓ અલ્લાહની ઈબાદિ 

એવી રીિે કરે કે બુંદગી િરફ એકતત્રિ થઇ 

ફતિ િેના માટે જ કરે, અને નમાઝને કાયમ 

કરે., િેમજ ઝકાિ આપિા રહ.ે આ જ સાચો 
દીન છે. 

ا   مه ا وه ه  لِيهْعُبُدوا  اََِله  اُِمُرْو   لههُ  ُمْخِلِصْيه  اّلَلَٰ
  ۬ یْنه   یُِقْيمُوا ُحنهفهٓاءه   الَدِ َٰوةه  وه ل یُْؤُتوا الَصه   وه
وةه  كَٰ لِكه  الَزه مهِة   ِدیُْن  وهذَٰ َيِ  الْقه

6. અહલે દકિાબ અને મ શદરક લોકો માુંથી જે 

લોકોએ ક ફ્ર ક્ ું , િે સૌ જહન્નમની આગમાું 
જશે, જ્યાું િેઓ હુંમેશા રહશેે. આ લોકો દરેક 

સર્જનીઓ માુંથી દ ટટ સર્જન છે. 

هْهِل  ِمْن  كهفهُرْوا الَهِذیْنه  اَِنه  ِب  ا   الِْكتَٰ
الْمُْشِرِكْيه  نَهمه  نهارِ  ِفْ  وه هه لِِدیْنه  جه ا    خَٰ   فِْيهه

َٰٓى ِكه  رَُ  ُهْم  اُول یَهِة   شه ِ  الَْبه
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7. જે લોકો ઇમાન લાવયા અને નેક અમલ 

કયાગ, આ જ લોકો શે્રટઠ સર્જન છે. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اَِنه  مه ِملُوا اَٰ ِت    وهعه لِحَٰ   الَصَٰ
َٰٓى ِكه  ْْیُ  ُهْم  اُول یَهِة   خه ِ  الَْبه

8. િેમનો બદલો િેમના પાલનહાર પાસે 

હુંમેશા રહવેાવાળી જન્નિો છે, જેની નીચે 
નહરેો વહી રહી છે. જેમાું િેઓ હુંમેશા-હુંમેશ 

રહશેે. અલ્લાહ િઆલા િેમનાથી ખ શ થયો 
અને િેઓ અલ્લાહથી ખ શ થયા. આ બધ ું 
િેના માટે છે, જે પોિાના પાલનહારથી ડરિો 
રહ્યો. 

ٓاُؤُهْم  زه بَِهِ  ِعْنده  جه نََُٰت  ْم ره  تهْجِرْی  عهْدن   جه
ا ِمْن  رُ  تهْحِتهه لِِدیْنه  اَْلهنْهَٰ ا   خَٰ هبهًدا    فِْيهه   ا
ِضه  ُ  ره ْ  اّلَلَٰ ُضْوا عهْٰنُ ْنُه    وهره لِكه   عه   لِمهْن  ذَٰ
َِشه  ن  خه بَهه   ره
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અઝ્્-તઝલઝાલ الزلزلة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે જમીન પરેૂપરૂી હલાવી નાખવામાું 
આવશે. 

ا   اَْلهْرُض  ُزلِْزلهِت  اِذها الههه  ِزلْزه

2. અને જમીન પોિાનો બોજ બહાર કાઢી ફેંકી 
દેશે. 

ِت  جه اهْخره ا   اَْلهْرُض  وه الههه ثْقه ه  ا

3. માનવી કહવેા લાગશે કે આને શ ું થઇ ગ્  છે 

? 

اُن  وهقهاله  ا اَْلِنْسه ا   مه  لههه

4. િે દદવસે જમીન પોિાની દરેક વાિોન ું 
વણગન કરી દેશે. 

ذ   ى ِ ُث  یهْومه َدِ ا   ُتحه هه هْخبهاره  ا

5. એટલા માટે કે િમારા પાલનહારે િેને આ જ 

આદેશ આપ્યો હશે. 

بَهكه  ِباهَنه  ا   اهْوحَٰ  ره  لههه

6. િે દદવસે લોકો અલગ-અલગ સમ હ બનીને 

(પાછા ) ફરશે. જેથી િેમને િેમના કમગ 
બિાવવામાું આવે. 

ذ   ى ِ ۬   النَهاُس  یَهْصُدرُ  یهْومه ا   اتً هْشته ْوا  ا   لَُِْیه
هْعمهالهُهْم    ا

7. બસ ! જેણે રજ બરાબર ભલાઇ કરી હશે, િે 

િેને જોઇ લેશે. 

ا ذهَرهة   ِمثْقهاله  یَهْعمهْل  فهمهْن  ْْیً ه    خه  یَهره

8. અને જેણે રજ બરાબર બ રાઇ કરી હશે, 

િેપણ િેને જોઇ લેશે. 

ْن  مه ا ذهَرهة   ِمثْقهاله  یَهْعمهْل  وه َرً ه ن  شه  یَهره
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અલ-આતદયાિ  العاديات 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કસમ છે, િે ઘોડાઓની જે દોડિી વખિે 

હાુંફિા હોય. 

ِدیَِٰت  الْعَٰ ْبًحا   وه  ضه

2. પછી િેમની જેઓ ટાપ મારીને અંગારા 
ઉડાવે છે. 

 قهْدًحا   فهالْمُوِْریَِٰت 

3. પછી વહલેી સવારે છાપા મારનારની કસમ !  ِت  ُصْبًحا   فهالْمُِغْْیَٰ

4. બસ ! િે વખિે ધ ળ ઉડાવે છે.  هْرنه  نهْقًعا   ِبه   فهاهث

5. પછી િે જ ક્સ્થતિમાું લશ્કરના ટોળામાું ઘ સી 
જાય છે. 

ْطنه  مًْعا   ِبه   فهوهسه  جه

6. ખરેખર માનવી પોિાના પાલનહારનો ખ બ 

જ કૃિઘ્ની છે. 

انه  اَِنه  بَِه   اَْلِنْسه  لهكهُنْود    لِره

7. અને તન:સુંદેહ િે સ્વયું િેના પર સાક્ષી છે.   نَهه اِ لِكه  عهلَٰ  وه ِهْيد    ذَٰ  لهشه

8. િે માલના મોંહમાું સખિ પડયો છે.   نَهه اِ ْْیِ  لُِحَبِ  وه ِدیْد    الْخه  لهشه

9. શ ું િે જાણિો નથી કે કબરોમાું જે (કુંઇ) છે, 

જ્યારે િે કાઢી લેવામાું આવશે. 

هفهله  ا بُْعِثره  اِذها یهْعلهُم  ا  الُْقُبوِْر   ِف  مه

10. અને હૃદયોની છપી વાિો જાહરે કરવામાું 
આવશે. 

له  ا وهُحَصِ ُدْوِر   ِف  مه  الَصُ

11. િો િે દદવસે િેમનો પાલનહાર િેમની 
સપણૂગ ક્સ્થતિથી વાકેફ હશે. 

بَهُهْم  اَِنه  ذ   ِبِهْم  ره ى ِ ن  یهْومه ِبْْی   لَهخه
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અલ-કાતરઅહ القارعة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. ખટખટાવી નાખનાર.   ُة هلْقهاِرعه  ا

2. શ ું છે િે ખટખટાવી નાખનાર. ا ُة   مه  الْقهاِرعه

3. િમને શ ું ખબર િે ખટખટાવી નાખનાર શ ું 
છે? 

ا   مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا ُة   مه  الْقهاِرعه

4. જે દદવસે માનવી તવખરાયેલા પિુંલગયાની 
માફક થઇ જશે. 

اِش  النَهاُس  یهُكْوُن  یهْومه  هالْفهره  ك
 الْمهْبثُْوِث  

5. અને પવગિો તપિંજાયેલા રુંગીન ઊન જેવા થઇ 

જશે. 

تهُكْوُن  هالِْعْهِن  الِْجبهاُل  وه  الْمهْنُفْوِش   ك

6. પછી જેના પલડ ું ભારે હશે. ا ْن  فهاهَمه هُقلهْت  مه وهاِزیُْنه    ث  مه

7. િો િેઓ મનપસુંદ જીવનમાું હશે.  ْة   فهُهوهِف  َرهاِضيهة    عِْيشه

8. અને જેન ું પલડ ું હલક ું હશે. ا هَمه ا ْن  وه َفهْت  مه وهاِزیُْنه    خه  مه

9. િેમન ું ઠેકાણ ું હાતવયહ છે.   ههاِویهة    فهاَُمُه 

10. િમને શ ું ખબર કે િે શ ું છે ?   ا مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا  ِهيهْه   مه

11. ભડકે બળિી આગ (છે).   ن  نهار اِميهة   حه
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 التكاثر 

અિ્્-િકાસુર التكاثر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. વધ  પ્રાશ્ર્પ્િની ઘેલછાએ િમને બેધ્યાન કરી 
દીિા છે. 

ىكُُم  هلْهَٰ  الَتهكهاثُُر   ا

2. એટલે સ િી કે િમે કબર સ િી પહોંચી ગયા.  ََٰت  الْمهقهاِبره   ُزْرُتُم  حه

3. કદાતપ નહીં, િમે નજીકમાું જાણી લેશો.  هَله ْوفه  ك  تهْعلهمُْونه   سه

4. કદાતપ નહીં, ફરી ટૂુંક સમયમાું િમે જાણી 
લેશો. 

هَله  ثَُمه  ْوفه  ك  تهْعلهمُْونه   سه

5. કદાતપ નહીં, જો િમે ખરેખર જાણી લેિા.  هَله  الْيهِقْيِ   عِلْمه  تهْعلهمُْونه  لهوْ  ك

6. યકીન રાખો િમે જહન્નમને જરૂર જોશો.  ُوَنه ه ِحْيمه   لهَته  الْجه

7. અને િમે િેને તવચવસનીય આંખથી જોઇ 

લેશો. 
ا ثَُمه  ُونَههه ه ْيه  لهَته  الْيهِقْي ِ  عه

8. ફરી િે દદવસે જરૂર િમને નેઅમિો બાબિે 

પ છિાછ કરવામાું આવશે. 

ه  ثَُمه  ذ   لهتُْسـ هُلَ ى ِ ِن  یهْومه  النَهِعْيِمن  عه
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અલ-અસ્ર  العصر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જમાનાની કસમ !   ْصِر الْعه  وه

2. ખરેખર માનવી ન કસાનમાું છે.  انه  اَِنه  ُخْسر    لهِفْ  اَْلِنْسه

3. તસવાય િે લોકોના, જેઓ ઇમાન લાવયા, 
અને સારા કાયો કયાગ અને (જેમણે) 
એકબીજાને સત્યન ું સચૂન ક્ ગ, અને 

એકબીજાને સબરની તશખામણ આપિા રહ્યા. 

ُنْوا الَهِذیْنه  اََِله  مه ِملُوا اَٰ ِت  وهعه لِحَٰ  الَصَٰ
ْوا تهوهاصه ۬   وه َقِ   ْوا  ِبالْحه تهوهاصه َْبنِ  وه  ِبالَصه
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 الهمزة 

અલ-હુમઝહ  الهمزة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. દરેક મેણા-ટોણા મારનાર િેમજ તનિંદા 
કરનાર માટે તવનાશ છે. 

یْل   َُلِ  وه ة   لَِك ةِ   ُهمهزه  لَُمهزه

2. જેણે િન ભેગ ું ક્ ું, અને ગણી-ગણીને 

રાખ્્ ું. 
مهعه  لَهِذْی  اًَل  جه دهه    مه  وهعهَده

3. િે સમજે છે કે િેન ું િન િેની પાસે હુંમેશા 
રહશેે. 

ُب  هَنه  یهْحسه الهه    ا ه    مه هْخلهده  ا

4. કદાતપ નહીં, િેને જરૂર િોડીફોડી નાખનાર 

આગમાું નાખી દેવામાું આવશે. 

هَله  َنه  ك ْبهذه مهِةؗ   ِف  لهُينٌۢ  الُْحطه

5. અને િમને શ ું ખબર કે િોડીફોડી નાખનાર 

આગ કેવી હશે ? 

ا   مه ىكه  وه هدْرَٰ ا ا مهُة   مه  الُْحطه

6. અલ્લાહ િઆલાએ ભડકાવેલી આગ હશે.  ُنهار  ِ ةُ   اّلَلَٰ  الْمُْوقهده

7. જે હૃદયો પર ચઢિી જશે.  ِْلعُ  الَهِت ةِ   عهله  تهَطه  اَْلهفْـ ِده

8. િે િેમના ઉપર બિી બાજ થી બુંિ કરેલી 
હશે. 

ا نَههه ْ  اِ ة    عهلههْْیِ ده  َمُْؤصه

9. મોટા મોટા સ્િુંભોમાું.(ઘેરાયેલા હશે)  ْمهد   ِف دهة ن  عه  َمُمهَده



 

અલ-ફીલ 

 

1205 

 

 الفيل

અલ-ફીલ  الفيل 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. શ ું િમે જો્ ું નથી કે િમારા પાલનહારે 

હાથીવાળાઓ સાથે શ ું ક્ ગ ? 

هلهْم  له  كهْيفه  تهره  ا بَُكه  فهعه ِب  ره   ِباهْصحَٰ
 الِْفْيِل  

2. શ ું િેણે િેમની ્ ક્તિને તનટફળ નહિી કરી 
? 

هلهْم  ْل  ا ُهْم  یهْجعه  تهْضِلْيل    ِفْ  كهْيده

3. અને િેમના ઉપર પક્ષીઓના ટોળે-ટોળા 
મોકલી દીિા. 

له  اهْرسه ْ  وه ا عهلههْْیِ ْْیً هبهاِبْيله   طه  ا

4. જે િેમના પર કાુંકરીઓ જેવા પથ્થર ફેંકી 
રહ્યા હિા. 

 ْ ة   تهْرِمهْْیِ اره ْيل     َمِْن  ِبِحجه  ِسَجِ

5. બસ ! િેમને ખાિેલા ભ સા જેવા કરી 
નાખ્યા. 

لهُهْم  عه ن  كهعهْصف   فهجه ُكْول  اْ  َمه



 

ક રૈશ 

 

1206 

 

 قريش

કુરશૈ  قريش 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. કારણકે ક રૈશના લોકો આદી હિા.  َِٰف یْش    َِلِیْل  قُره

2. (એટલે કે) િેમને તશયાળા અને ઉનાળામાું 
(વેપાર કરવા માટે) સફરથી ટેવાઇ ગયા 
હિા. 

َِٰفِهْم  ل تهٓاءِ  ِرْحلهةه  ا  ْيِف   الَشِ  وهالَصه

3. બસ ! િેમણે િે ઘરના માલલકની જ 

ઈબાદિ કરવી જોઈએ. 

َبه  فهلْيهْعُبُدْوا ا ره ذه  الْبهْيِت   هَٰ

4. જેણે િેમને ભ ખમરામાું ખવડાવ્ ું, અને 

િેમને ભયથી બચાવી અમન અને શાુંતિ 

આપી. 

مهُهْم  الَهِذْی   هْطعه ۬   َمِْن  ا ْ   ُجْوع    ُ مهٰنه اَٰ   َمِْن  وه
ن  ْوف   خه



 

અલ-માઉન 

 

1207 

 

 الماعون 

અલ-માઉન  الماعون 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. શ ું િમે િે વયક્તિને જોયો, જે બદલાના 
દદવસને જ ઠલાવે છે ? 

ءهیْته  هره ُب  الَهِذْی  ا یِْن   یُكهَذِ  ِبالَدِ

2. િે િો છે, જે અનાથને િક્કા મારે છે,  لِكه  الْيهتِْيمه   یهُدعَُ  الَهِذْی  فهذَٰ

3. અને ગરીબને ખવડાવવા માટે પ્રોત્સાહન 

પણ નથી આપિો. 
اِم  عهلَٰ  یهُحَضُ  وهَله  عه  الِْمْسِكْيِ   طه

4. પછી એવા નમાઝીઓ માટે (પણ) તવનાશ 

છે. 

یْل   لَِْيه   فهوه  لَِلْمُصه

5. જેઓ પોિાની નમાઝથી ગાફેલ છે.  ْن  ُهْم  الَهِذیْنه تِِهْم  عه له اُهْونه   صه  سه

6. જેઓ દેખાડો કરે છે,  ٓاُءْونه   ُهْم  الَهِذیْنه  یُره

7. અને બીજાને સામાન્ય વસ્ત ઓ આપવાનો 
પણ ઇન્કાર કરે છે. 

یهمْنهُعْونه  ن  وه  الْمهاُعْونه



 

અલ-કૌસર 

 

1208 

 

 الكوثر

અલ-કૌસર  الكوثر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અમે િમને કૌર્ર આપ્્ ું છે.   نَها یْنَٰكه  اِ هْعطه هره   ا  الْكهْوث

2. બસ ! િમેં પોિાના પાલનહાર માટે 

નમાઝ પઢો અને ક રબાની કરો. 
َلِ  بَِكه  فهصه ْر   لِره نْحه  وها

3. ખરેખર િમારો શત્ર  જ વારસદાર વગરનો 
છે, અને બદનામ છે. 

انِئهكه  اَِنه  ن  شه ُ  ُهوهاَْلهبَْته



 

અલ-કાદફરૂન 

 

1209 

 

 الكافرون

અલ-કાતફરૂન الكافرون 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િમે કહી દો કે હ ેકાદફરો !  ا قُْل  الْكَِٰفُرْونه   یَٰ اهیَُهه

2. જેની િમે ઈબાદિ કરો છો હ ું િેમની 
ઈબાદિ નથી કરી શકિો. 

هْعُبُد  َله   ا ا  تهْعُبُدْونه   مه

3. અને ન િો િમે િેની ઈબાદિ કરવાવાળા 
છો, જેની હ ું ઈબાદિ કરી રહ્યો છું. 

هنُْتْم  وهَله   ِبُدْونه  ا ا   عَٰ هْعُبُد   مه  ا

4. અને ન હ ું િેમની ઈબાદિ કરવાવાળો છું, 
જેમની િમે અને િમારા (પવૂગજો) ઈબાદિ 

કરે છે. 

هنها وهَله   ا عهاِبد   ا بهْدتَُْم   َمه  عه

5. અને ન િો િમે ઈબાદિ કરવાવાળા છો, 
જેની ઈબાદિ હ ું કરી રહ્યો છું. 

هنُْتْم  وهَله   ِبُدْونه  ا ا   عَٰ هْعُبُد   مه  ا

6. િમારા માટે િમારો દીન છે અને મારા 
માટે મારો દીન છે. 

ِله  ِدیُْنُكْم  لهُكْم   ِدیِْنن  وه



 

અન્્-નસ્ર 

 

1210 

 

 النصر

અન્્-નસ્ર  النصر 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. જ્યારે અલ્લાહની મદદ અને તવજય આવી 
ગયો. 

ٓاءه  اِذها ِ  نهْصرُ  جه الْفهْتُح   اّلَلَٰ  وه

2. અને િમે જો્ ું કે લોકોનાું જૂથના જૂથ 

અલ્લાહના દીનમાું દાખલ થઇ રહ્યા છે. 

هیْته  ا ِ  ِدیِْن  ِفْ  یهْدُخلُْونه  النَهاسه  وهره   اّلَلَٰ
هفْوهاًجا    ا

3. િમે પોિાના પાલનહારની પ્રશુંસા 
“િસ્બીહ” સાથે કરો, અને િેનાથી માફી 
માુંગિા રહો, તન:શુંક િે ખબૂ જ માફ 

કરવાવાળો છે. કરવાવાળો છે. 

ْح  بَِ مْدِ  فهسه بَِكه  ِبحه ۬   ره نَهه    وهاْستهْغِفْرهُ ر هانه  اِ  ك
 تهَوهابًان 



 

અલ-લહબ 

 

1211 

 

 المسد

અલ-લહબ المسد 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. અબ ૂલહબના બને્ન હાથ બરબાદ થઇ જાય, 

અને િે (પોિે) પણ બરબાદ થઇ જાય. 

ا   تهبَهْت  هِبْ  یهده  لهههب  َوهتهَبه   ا

2. ન િો િેન ું િન િેના માટે કઈ કામ આવ્ ું 
અને ન િો િેની કમાણી. 

ا   هْغنَٰ  مه ْنهُ  ا الُه   عه ا مه مه به   وه  كهسه

3. િે નજીકમાું ભડકાવેલી આગમાું જશે.  َٰيهْصل  لهههب  ۬   ذهاته  نهاًرا سه

4. અને િેની પત્ત્ન પણ (જશે) જે લાકડીઓ 

ઉઠાવનારી છે, 

تُه     ه ا مَهالهةه   وهاْمره ِب   حه طه  الْحه

5. િેના ગળામાું કાથીન ું દોરડ ું હશે.  ْْبل   ِجْيِدهها ِف ن  َمِْن  حه د   َمهسه



 

અલ-ઈખ્લાસ 

 

1212 

 

 الإخلاص

અલ-ઈખ્લાસ  الإخلاص 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િમે કહી દો કે અલ્લાહ એક જ છે.  قُْل  ُ د    ُهوهاّلَلَٰ  اهحه

2. અલ્લાહ બેતનયાઝ છે.  ُ هّلَلَٰ مهُد   ا  الَصه

3. ન િો િેની કોઈ સુંિાન છે અને ન િો િે 

કોઈની સુંિાન. 

۬   لهْم  لهْم   یهلِْد    یُْولهْد   وه

4. અને િેના બરાબર કોઈ નથી.  لهْم ن  ُكُفًوا لَهه    یهُكْن  وه د  هحه  ا



 

અલ-ફલક 

 

1213 

 

 الفلق

 અલ-ફલક الفلق  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િમે કહી દો ! કે હ ું સવારના પાલનહારની 
શરણમાું આવ ું છું. 

هُعْوذُ  قُْل  َبِ  ا  الْفهلهِق   ِبره

2. દરેક િે વસ્ત ની બ રાઇથી જે િેણે પેદા 
કરી. 

رَِ  ِمْن  ا شه لهقه   مه  خه

3. અને અંિારી રાતત્રની બ રાઇથી, જ્યારે િેન ું 
અંિારૂ ફેલાય જાય. 

ِمْن  رَِ  وه  وهقهبه   اِذها غهاِسق   شه

4. અને ગાુંઠ (લગાવીને) િેમાું ફુુંકનારની 
બ રાઇથી (પણ). 

ِمْن  رَِ  وه  الُْعقهِد   ِف   النَهَفَٰثَِٰت  شه

5. અને ઇર્ાગ કરનારાઓની બ રાઇથી, જ્યારે 

િે ઇર્ાગ કરે. 

ِمْن  رَِ  وه اِسد   شه ن  اِذها حه ده سه  حه



 

અન્્-નાસ 

 

1214 

 

 الناس

અન્્-નાસ  الناس 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم    ِمۡسِب ٱَّلله

1. િમે કહી દો ! કે હ ું લોકોના પાલનહારની 
શરણમાું આવ ું છું. 

هُعْوذُ  قُْل  َبِ  ا  النَهاِس   ِبره

2. જે લોકોનો બાદશાહ છે.  ِلِك  النَهاِس   مه

3. જે લોકોનો મઅબદૂ છે.  َِٰه  النَهاِس   اِل

4. િે વસ્વસો નાખનારની બ રાઈથી, હ ે

(વસ્વસો નાખી) પાછળ હટી જાય છે. 

رَِ  ِمْن  ۬   شه نَهاِس     الْوهْسوهاِس    الْخه

5. જે લોકોના દદલોમાું વસ્વસો નાખે છે.  النَهاِس   ُصُدْورِ  ِفْ  یُوهْسوُِس  الَهِذْی 

6. (પછી) િે ત્જન્નાિો માુંથી હોય અથવા િો 
મન ટયો માુંથી. 

 وهالنَهاِسن  الِْجنَهةِ  ِمنه 
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યનૂસુ  368 ............................................................................................... يونس 

હદૂ  395 ..................................................................................................... هود 

યસૂફુ  423 ............................................................................................... يوسف 

અર્-રઅ્દ  449 ..........................................................................................الرعد 

ઇબ્રાહીમ 463 .......................................................................................... ابراهيم 

અલ હહજ્ર 475 .......................................................................................... الحجر 

અન-્નહલ  487 ........................................................................................ النحل 

ઈસ્રા 513 ............................................................................................... الإسراء 

અલ કહ્ફ  536 ........................................................................................ الكهف 

મરયમ  560 .............................................................................................. مريم 

િાહા  576 .................................................................................................... طه 



 

 

 

અલ-અંબબયા  598 .................................................................................... الأنبياء 

અલ-હજ્જ  617 .......................................................................................... الحج 

અલ-મતુમનનૂ 636 ................................................................................. المؤمنون 

અન-્નરૂ 653 ............................................................................................ النور 

અલ-ફુરકાન  671 .................................................................................... الفرقان 

અસ-્શઅુરા  685 ..................................................................................... الشعراء 

અન-્નમ્લ  709 ......................................................................................... النمل 

અલ-કસસ  726 ...................................................................................... القصص 

અલ-અન્કબિૂ 746 ............................................................................... العنكبوت 

અર્-રૂમ 760 ............................................................................................. الروم 

લકૂમાન  772 ............................................................................................ لقمان 

અસ-્સજદહ  780 .................................................................................... السجدة 

અલ-અહ્ઝાબ 786 ................................................................................. الأحزاب 

સબા 805 ................................................................................................... سبإ 

ફાતિર 818 ................................................................................................ فاطر 

યાસીન  829 ............................................................................................... يس 

અસ-્સાફફાિ  842 ................................................................................. الصافات 

સાદ  861 .................................................................................................... ص 

અઝ્-ઝુમર 873 ......................................................................................... الزمر 

અલ-મતુમન 891 ......................................................................................... غافر 

અસ્સજદહ 909 ....................................................................................... فصلت 



 

 

 

અશ-્શરૂા  921 ........................................................................................ الشورى 

અઝ્-ઝુખરુફ 933 .................................................................................... الزخرف 

અદ્-દુખાન  947 ...................................................................................... الدخان 

અલ-જાતસયહ  954 ................................................................................... الجاثية 

અલ- અહકાફ 961 ................................................................................. الأحقاف 

મહુમ્મદ  971 ............................................................................................. محمد 

અલ-ફત્હ 980 ........................................................................................... الفتح 

અલ- હુજુરાિ 988 ................................................................................. الحجرات 

કૉફ 993 ....................................................................................................... ق 

અઝ્-ઝાહરયાિ  1000 .............................................................................. الذاريات 

અત-્તરૂ 1007 .......................................................................................... الطور 

અન્્-નજ્મ  1013 ....................................................................................... النجم 

અલ-કમર  1020 ........................................................................................ القمر 

અર્્-રહમાન  1027 ................................................................................... الرحمن 

અલ-વાહકઅહ  1036 ................................................................................. الواقعة 

અલ-હદીદ  1045 ..................................................................................... الحديد 

અલ-મજુાહદલા  1053 ............................................................................. المجادلة 

અલ-હશ્ર 1060 ......................................................................................... الحشر 

અલ-મમુ્િહહના  1067 ............................................................................. الممتحنة 

અસ-્સફ્ફ  1072 ....................................................................................... الصف 

અલ-જુમઆુ  1075 ................................................................................... الجمعة 



 

 

 

અલ-મનુાહફકૂન  1078 ............................................................................ المنافقون 

અત્્-િગાબનુ  1081 ................................................................................. التغابن 

અત-્િલાક 1085 .................................................................................... الطلاق 

અત-્િહરીમ 1090 ................................................................................. التحريم 

અલ-મલુ્ક  1094 ....................................................................................... الملك 

અલ-કલમ  1099 ....................................................................................... القلم 

અલ-હાક્કા 1105 ...................................................................................... الحاقة 

અલ-મઆહરજ  1111 ............................................................................... المعارج 

નહ્ૂ  1116 .................................................................................................. نوح 

અલ-જજન્ન  1120 ......................................................................................... الجن 

અલ-મઝુ્ઝમ્મ્મલ  1125 ............................................................................ المزمل 

અલ-મદુ્દમ્સ્સર  1129 .................................................................................. المدثر 

અલ-હકયામહ  1134 ................................................................................. القيامة 

અલ-ઈન્સાન  1138 ................................................................................. الانسان 

અલ-મરુસલાિ  1142 ........................................................................... المرسلات 

અન્્-નબા  1147 ......................................................................................... النبإ 

અન્્-નાબઝઆિ  1151 ............................................................................. النازعات 

અબસ 1155 ............................................................................................ عبس 

અત-્િકવીર 1159 .................................................................................. التكوير 

અલ-ઈન્ન્ફિાર  1162 .............................................................................. الإنفطار 

અલ-મિુન્ફ્ફફીન  1164 .......................................................................... المطففين 



 

 

 

અલ-ઈમ્ન્િકાક  1168 .............................................................................. الإنشقاق 

અલ-બરુૂજ  1171 ..................................................................................... البروج 

અત-્િાહરક 1174 .................................................................................... الطارق 

અલ-આલા 1176 ...................................................................................... الأعلى 

અલ-ગાતિયાહ  1178 ............................................................................... الغاشية 

અલ-ફજ્ર 1181 ......................................................................................... الفجر 

અલ-બલદ 1184 ....................................................................................... البلد 

અશ-્િમ્સ  1186 ..................................................................................... الشمس 

અલ-લૈલ 1188 ......................................................................................... الليل 

અઝ્્-ઝુહા 1190 ....................................................................................... الضحى 

અશ-્િરહ  1192 .......................................................................................الشرح 

અત્્-િીન  1193 ......................................................................................... التين 

અલ-અલક 1194 ...................................................................................... العلق 

અલ-કદ્ર  1196 .......................................................................................... القدر 

અલ-બૈતયનહ 1197 ................................................................................... البينة 

અઝ્્-બઝલઝાલ 1199 ................................................................................ الزلزلة 

અલ-આહદયાિ  1200 ............................................................................. العاديات 

અલ-કાહરઅહ  1201 ................................................................................. القارعة 

અત્્-િકાસરુ 1202 ................................................................................... التكاثر 

અલ-અસ્ર  1203 ....................................................................................... العصر 

અલ-હુમઝહ  1204 .................................................................................... الهمزة 



 

 

 

અલ-ફીલ 1205 ........................................................................................ الفيل 

કુરૈિ 1206 .............................................................................................. قريش 

અલ-માઉન  1207 .................................................................................. الماعون 

અલ-કૌસર 1208 ..................................................................................... الكوثر 

અલ-કાહફરૂન  1209 ................................................................................ الكافرون 

અન્્-નસ્ર  1210 ......................................................................................... النصر 

અલ-લહબ  1211 ..................................................................................... المسد 

અલ-ઈખ્લાસ 1212 .............................................................................. الإخلاص 

અલ-ફલક  1213 ....................................................................................... الفلق 

અન્્-નાસ 1214 ....................................................................................... الناس 

 

 


