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ا وَاْل َو اِل َو ا ُا وُا  ا اَاْل  َّك َو
وِل َوخَو َو   َو
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Professor Taiba University

 
ِ
ِحمي ـِٰن الرَّ

َ ْ
ْح ـِه الرَّ

َّ
 بِْسِم الل

ا ُاا َو َاْل َو و وَاْل ٰت ُاا ِل ا َو َاْل َو خٰت ٌب ا ِل َووَاْل َو اِل ا ُا وُا  ا اَاْل  َّك َو
وِل َوخَو َو َّك ُا َاْل  ا ٰت ٰتخِل ٖہا َو اوِل  َو َّك  ا۲۹ ٰت َو ٌب  

َوا ِ  ِل ِل َاْل ا وَاْل ُا ا اِل  َاْل ٰت اثَو َاْل َو ُا ا َو ِل َّك ذَو ِل  َاْل اۻۻ َّك  

 
ا ا َو ا وَاْل َو َاْل َو خَو ِل ُا َاْل َو َو ْسَاْل ا  ِل َاْل َو ا َوحَاْل ْسَو َو ٗ اَّك َّكبِل ُا َاْل َو َود  ۰ ااۭ َووَاْل َو اِل ا ُا وُا  ا اَاْل ا ُا َاْل  َو

ّ
 
ا َو ُا وٰت  ا ُا َو ٰت ىُا ُا ا  ِل َاْل َو ا اَّك  َو

ّ
 
ا۱۸ ُا وٰت   

ا﴿ َوَاْل َو اِل ا ْلَاْل ُ ِلِل ٍتاْلِل  اْلَو َيَو َو رِل ا َو لَّنَّك ا للَّك َاْللِل ذِلَلَو ِل ا َو خَاْل ضِل َرَاْل ا َو ْلَاْل ا و َّك َو  َو تِل لَاْلقِل اخَو اِفِل  َّك
ّ
َرَاْلا١٩٠  ا َو ْلَاْل ا و َّك َو  َو تِل لَاْلقِل اخَو اِفِل َوخَو َو َّك ُا  َو ا َو  ِل َاْل ا ُا ُا وِل ٰت ا ِل َو  ًم ا َو ُا ُا دًم ا َو َو َو َـو ا للَّك   ُا ُا  َو

َو َاْل ا  ِل  َو َّك َو ا َو ا ا اَّك ب ارَو ضِل

ا﴿ ا و َّك رِل ا َو ِل َو ا َو َو اَو َو َو اسْسُا َاْلحَو ن َلًم طِل اهَو ٰت َو اَبَو لَو َاْلتَو    ١٩١خَو

http://tanzil.net/#3:190
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رَاْل ًم ا ُّم َاْلا ازَو ِـل ابِل َاْل ِلجُا َّكا ُا ا ُا ضِل َرَاْل ا ْلَاْل اِفِل َو َو بِل  َو ا  ُـا لَو َو ا َو َو ا َو اًم ا و َّك َو اِل ا ِل َو اَ   َو َو َـو ا للَّك  اَ  َّك احَو َو َو َاْل طَو  ًم اَ و احُا ُا َاْل َوُلُا َّكاَيَو صَاْل َو ًّ ا ُا ا ُا َو هُا ا َوَتَو ِل جُا َّكاَيَو ا ُا ُـا ُا َوَاْل َواثَولِل ًم اَ وَاْل َو ن ا ْلَاْل ُ ِلِل اْلِل ِل َاْل َو ٰت ااَو َو اذَو  ِل اِفِل  َّك
ّ
ا﴿ۚ ا    ٢١ اِل

ا ا َو وَاْل ُا َاْل َو  ِل ا وَاْلهُا َو ٰت َويِل  َو ٍتا ِل  َو ب ا َو اهُا ًم الِل ل َّك سِل ا وَاْل ُا َاْل   ُا ِـل ا ِل  ياُ   ِل َو ِل ا اَّك ضَو  َو ارَو َو هَاْل ُا اشَو ُـا ا َولَاْل َوصُا َاْل هَاْل َو ُاا وشَّك ا ِل ُكُا هِل َو اۚ ا َو َو اشَو ٍ اُ خَو َو اَ َيَّك ةٌبا ِل  َاْل اسَو َوٍ ا َو ِل َّك ٰت ا َو َو ا َو ِل ضًم اَ  َاْل ا َو َو اَكَو َو ُاا   ا ِلُكُا ُـا ا للَّك  ا ُا ِل  ُا ا  

َاْلا لَّكُكُا َو َو و َاْلا َو ا َو اهَو َو اُا ٰت ا َو َو َـو ُا  ا للَّك  خُا َو ِل  وِل ا َو ةَو لُا  ا وَاْل ِل َّك ِل وِلخُا َاْل ا َو َو ا وَاْل ُا َاْل ُا ا ِلُكُا ا ُا ِل  ُا اَو ا َو َو ا﴿ وَاْليُا َاْل َوشَاْل ُا ُا  َو   ١٨٥اج

َو ِل  ًم ا﴿ ان َو ِل َو الِللَاْل َو و اوِل َو ُا  َو هِل اعَو َاْل ِل ٰت ا َو َو ا وَاْل ُا َاْل َو  َو يا َو َّك َو ِل ا اَّك   ا١ثَو َو رَو َو

 

ا﴿ خَّك ِل َو ذِل َاْل ًم الِل لَاْل ُا ا َو ضِل َو اًم ا َو ا وَاْل ُا َاْل َو  َو هَو رُا  َو ا َو ٰت ا  ثَويَاْل َو ا ُا َسَو َو َو َاْل و ا﴿٤٨ َو شَاْل ِل ُا  َو ا ُا ا و َّك  َوةِل ا ِل  َو ُهُا ا َو وَاْلغَو َاْل ِل ُا اَبِل وَّك ارَو شَو َاْل َو َاْل ا َو ِل  َو   ٤٩ ا اَّك

speeches for 

an inquiring mind 

english 

English 

free 
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Urdu 

(Edna) 

A.D.

ا ا و ُّم رِل َلَو
ّ
ا  لُا َو تِل ا وظُّم ا ِل  َو ُكُا َويِل  َو ٍتاوِل  ُاخَاْل ِل َو ٍتاب ا  َيَو هِل اعَو َاْل ِل ٰت ا َو َو ِل  ُا يا ُانَو ِل ا اَّك ميٌبا﴿هُا َو ارَّكحِل اُا  ٌب َو َو او َاْل ا ِلُكُا َـو ا للَّك   َّك

ّ
  ٩ۚ ا َو 

http://tanzil.net/#57:9
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gift

ةَوا  َو
ّ
َو َاْل  ا َو اَاْل َوبَاْلصَو رَو ا َو اَاْل ُاا و َّك َاْل َو اوَوُكُا َاْلا َو َو َولَو َاْلشَو َواُا ا َو  يَاْل  ِل ا ُا َو اَّك ۰ ُالَاْل َوشَاْل ُا ُا َاْل َوااۭ ا َّك اج ا۲۳ َولِل َاْلَلًم  

  

embryo

scientist

stages  

ٍا اطِل َاْل ا ِل  َاْل ـٍ لٰت لَوػ اسُا ا ِل َاْل َاْل َو  َو ِل  لَو َاْل َو ا اَاْل اخَو َو َو َاْل و ۱۲ َو ٍااۚ ا َو َو ٍرا َّك ِل َاْل َاْل اِفِل ًـم ُاطَاْل َو لَاْل ٰت ُاان َّكا َو َو ۱۳ ُا ظٰت َواا۠ ا وَاْل ِل ظٰت ًم ا َو َو َو َاْل َو اعِل َـو غَو ضَاْل ا َوخَو لَو َاْل َو ا وَاْل ُا ًـم غَو ضَاْل ا ُا َـو لَو َو ا َوخَو لَو َاْل َو ا وَاْل َو ًـم ا َولَو َو َـو لَو َاْل َو ا و ُّمطَاْل َو َّكاخَو ۰وَوحَاْل  ًم ا ُا نٰت ُاااۤ َاْلشَو َاْل َّكا َو   ُا

خَو َوا لَاْل ًم ا ٰت ۰خَو َوااۭ لِل ِل َاْل ا وَاْل ٰت ا َوحَاْل َو ُا ا ُا َو َو ۺ۱ َوذَو ٰت اۭ  

stages  

womb  sperm
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َا ا ْلَاْل ا ِل  َو اوَوُكُا َ   َو َو َو ا َو َو ازَو َاْل َو َّنَاْل ا ِل َّكا َو َولَو ٍةا ُا َّك َاْلٍ ا َو اِل َو ا ِل  ان لَو َوُكُا اَ زَاْل َو جٍاخَو ازَو َو نِل َوةَو ٍثانَاْل َو  ِل لُا َو ٍتازَوَلَو اظُا لَاْلٍقاِفِل اخَو َو َاْل ِل لَاْل ًم ا ِل  اب اخَو َاْل هَو حِلُكُا اُ  َّك ابُاطُا  ِل اِفِل َاْل لُا ُاُكُا َاْل اۚ ا َو ُا ْلَاْل ا وَاْل ُا ُا اَلَو َاْل ارَو ُّمُكُا ُـا ا للَّك  ُا وِلُكُا اۚ اذَو  َـو َو ٰت و
ّ
ا  ااَو   

ا اهُا َو اَّك
ّ
ا﴿  َو ُا  َو اثُاْصَاْل ٰت ا َوأََّنَّك   ٦  

 उसी न ेतुभ सफको एक ही शख्स स ेऩैदा ककमा कपय उस (की फा़ी मभट्टी) से उसकी फीफी (हौव्वा) को ऩैदा ककमा औय 

उसी ने तुम्हाये मरए आठ क़स्भ के चायऩाए ऩैदा ककए वही तुभको तुम्हायी भाॉओॊ के ऩेट भें एक क़स्भ की ऩैदाइश के 

फाद दसूयी क़स्भ (नुत्पे जभा हुआ खून रोथड़ा) की ऩैदाइश से तेहये तेहये अॊधेयों (ऩेट) यहभ औय झझल्री भें ऩैदा 
कयता है वही अल्राह तुम्हाया ऩयवयददगाय है उसी की फादशाही है उसके मसवा भाफूद नहीॊ तो तुभ रोग कहाॉ कपये 

जात ेहो  

womb  3  

cell  

cell

شَو جٍا ا َو َاْل ـٍ ُّمطَاْل َو ان ا ِل َاْل َاْل َو  َو ِل  لَو َاْل َو ا اَاْل اخَو ۰ ِل َّك ًم ا ۤ ْيَاْل َوصِل ِل َاْل ًۢ اب لَاْل ٰت ُااَسَو َّكبَاْلذَولِل َاْل ِلا َوجَو َو رًم  ِلاا۲ن ا ِل َّك اشَو  ِل ًم ا َّك ِل َّك ا َو ُا َاْل بِل َاْللَو َو َو َاْل ٰت ُاا و َّك ا  ا۳ َّك  

 
ا َو ٰت َو َّك  َاْل ا ٰت ِل ُا َاْل ا ِل َو ِل ُكُا ا َو َاْل ِل َاْل َو  ِل اوِلَلَاْل يَاْل ُّم َو دِل ا  َيًم ِل َاْل َو ا ُا َو دِل َّك َو اَسَو ن َّك َوأ ا ِل ب ۰رَو اعَواا ۤ َو َو ا َو َو ِل  َاْل ب ُا َاْل ن َو َو اذُا او َّك َو ا َو اَاْل ِل َاْل ب َو َاْل َو رِلارَو ا اَاْل ثَو َو َّك َو ا َو َو ثِل َو ا َو اسْسَو ِل  ٰت ۱۹۳ َّك ِـلااۚ ا وَاْل ِل ٰت َو َو َاْل َو ا  َاْل ِل َو ا ُا اَو ا َو َو ْلِل سُا ارُا َّك َو ا َو ٰت ث ثِل َو ا َو ا َو َو َاْل َّك َو ا َو ٰت ب ۰رَو ااۭ َّك َو ن  ِل

ا وَاْل ِل َاْل َو دَوا لِل ُا َاْل ا ُا اۺ۱۹اَو  

 

 

َو َاْل َو ُا َاْل َواي اج َاْل َّك َاْل اعَو َاْل ُاا َو َونَاْل ُا و اثَو َو اَو َو ٗا َو و سُا َاْل رَو ا َو ا ٰت َو ُا َاْل  ا َوطِل َاْل ُا  ا َو ِل َاْل َو ُّم َو ا اَّك ۲۰ ٰت   َو  َو َاْل َو ُا َاْل َواا ۚ ا  ااَو ِل َاْل َو ا َو ُا َاْل ا َو وُا َاْل اَسَو ِل َاْل َو اَّك ُا َاْل اَكَو ن احَو ُا َاْل اَو ۲۱ َو  

stages class room  

http://tanzil.net/#39:6
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teacher

ىِل َاْل ٌبا شَو ا َو ُا َو ا َووَاْل َو ا و َّك َاْل َو ا َو َاْل َو ٗا َولَاْل ٌب او اَكَو َو ِل َاْل ٰت اوِل َو َاْل ااَو َو اذٰت ِل َاْل اِفِل ا۳۷ ِل َّك  

نِل َو  اًما ا َّك ادُا َو  اًم ا ِلاَّك َو َاْل َو ُا ا  ابِل َو ااَو قُا َو َاْل ِل ا  يَاْل ِل ا اَّك َو َولِل ا َو َو ُا َاْل ا َو ِل َاْل َو ا اَّك ۰ َو َو َولُا لُا َاْل َوااۭ َو َاْل ِل ا  ااَو ا َوىُا َاْل َاْل ٌب ٌبا ُا ا ُاُكَاْل
۱۷۱ ُا ۢ  

ا ِل َاْل ِل ا َو اَاْل ا وَاْلجِل ِل  ًم ا ِل  َو ا َو ِلْيَاْل َو ػػىَوَّنَّك اوِلجَو رَو َاْل َو اذَو َو َو َاْل و ۰ َو ابِلىَو ا ۡ َو َاْل َوىُا َاْل َو ا  ااَّك اٌب ا ُالُا َاْل َوىُا َاْل ۰و ابِلىَو ۡ ُا َاْل َو ا ُا َاْلْصِل ااَّك ٌب ا َو َاْل ُا َوىُا َاْل و ۰ َو ذَو ۡ ا ٰت َوىُا َاْل و ابِلىَو  َو َو َاْل َو ُا َاْل َو ا  ااَّك ۰ ٌب ااۭ ا ُا َاْل َولَاْل اب َونَاْل َو  ِل اَاْل اَكَو  َو
ّ
 
 ُا وٰت 

لُّما ۰ َوضَو لُا َاْل َوااۭ ا وَاْلغٰت ِل ا ُا ُا  َو
ّ
 
۱۷۹ ُا وٰت  ¼ 

َو َاْل تَوا ٰت ٰتدِل َو اسَو  ُا َاْل اَبِل ب ا َو َّك ِل َاْل َو لَو ُا َاْل َوا َو اَّك َو َاْل ا  ااَو احَو َاْلرُا ا ِل  َاْل ىُا َاْل رِل ُا ۱۸۲دَاْل ۚ  

 

ا ا َو ٰت َاْل ِل ٖہا َو َولَاْل ِل ٖہا َو َو َولَو اَسَو ا َو ٰت َو خَو َو ا َّك ٍ ا ِل َاْل ا َو ٰت لَّك ُاا ُا وٰتػػىَو ٗا َو ٰت  ُاا َو َوضَو ا ِل َو َو ا  َّك ا َو ِل اَو َاْلتَو ةًما َو َو َو شٰت َو ااِل ِل ٖہ ۰ابَوْصَو ا ِلااۭ َو َاْل ِل اب ۢ َاْل َّكىَاْل ِل َاْل ِلا ِل ا  ۰ َو َو َاْل  َّك ُا َاْل َوااۭ
اثَو َو ا۲۳ َو َوَلَو  
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ٌبا ابِل ٖہا ِل َاْل َو ا َو َويَاْل َو ا َو او اثَو  َاْل ُا اَو ۰ َو اًمااۭ ػػػػُػػ َاْل اعَو َاْل ُاا َو َاْل اَكَو َو  َو
ّ
 
ا ُا وٰت  ُّم ا ُا ا َو وَاْل ُاَ  دَو َو ا َو وَاْل َوْصَو ا و َّك َاْل َو اۼ۳ ِل َّك  

Security 

gaurd   

ا َو َوبَاْلصَو رُا ُا َاْلا ىُا َاْل َاْل ُا اَسَو ىِل َاْل ا َولَو َاْل ىِل َو َو اشَو ذَو ا َو ا َو  اُا َاْل  ا ِل
لُا َاْل َوااحَو  ٰت  َو َاْل َو ُا َاْل ا  ن ابِل َو اَكَو دُا ُا َاْل لُا َاْل ا َولَو َاْل َو ا۲۰ َو ُا َاْل ُّتُّم ىِل َاْل اشَو اوِل َو دِل ِل َاْل لُا َاْل ۰ َو َو وُا َاْل اوِلجُا ااۭ َاْل لَو َوُكُا خَو ٍاا َّك ُا َو َاْل اَشَو َّك ا ُا قَو ا َونَاْلطَو يَاْل  ِل ا اَّك  َو وُا َاْل  ا َونَاْلطَو َو َو ا ُا

َو َاْل ِلاحُا َاْل َو ُا َاْل َوا و ٍةا َّك ِل ا َو َّك ُا َاْل َواا۲۱ َو َّك َو َو َاْل خَوَتِل اج َاْل ا َورِلاا َو َو ا ُا َاْل ُا ُا َو َاْل َو ا  ااَو ا َو ا َو َّك َاْل اظَو َو َاْل ُا وٰت ِل َاْل َاْلا َو اُا دُا لُا َاْل ا ُا اَو َاْلا َو اُا ْلَو ا َوبَاْلصَو رُا ا َو َاْل َاْل ُاُكُا اَسَو َاْل ا َولَو َاْلُكُا ىَو َو َّكشَاْل ا  لُا َاْل َوا َو َاْل اا۲۲ َاْل ًم ا ِل  َّك اثَو َاْل َو َاْل ىُكُا دٰت ا َورَاْل َاْل ا ِل َو ِل ُكُا َاْل اظَو َو َاْل ُا يَاْل ِل ُاا اَّك اظَو ُّمُكُا َاْل وِلُكُا ذٰت  َو

ِل َاْل َوا ا وَاْلخٰت ِل ا ِل  َو َاْل ا۲۳ َو َو َاْل َوحَاْل ُا  

لَو ُا َاْل َوا َو َاْل ا  ااَو ا و َّك سِل َو ا َو َاْل َو وٰت ِل َّك ا َو ا و َّك سِل لَاْلقِل اخَو ا ِل َاْل ُا ا َو َاْل َو ضِل َورَاْل ا َو اَاْل تِل ا و َّك ٰت ٰت ا۷ۻوَوخَو لَاْلقُا  

 

جٍا ا ُا ُا َاْل َوىَو ا ِل َاْل ىَو ا َو َو او َّك  ٰت زَو  َو َويَاْل ٰتىَو ا َو اب ا َو َاْل َو ا َو َاْل َوىُا َاْل ا و َّك َو  اِل َو َاْلظُا ُا َاْل   ِلَلَو ا  َاْل جاۼ َو َو َو ازَو َاْل ِل  ا ُا َاْل َودَاْل َو ا ِل َاْلىَو ا ِل َاْل ا َو َونۢ َو وَاْل َو َاْل َو ا ِل َاْلىَو ارَو َو ِسِل نٰتىَو ا َو َو دَاْل ا َو َو ضَو َورَاْل َوىِل َاْلجٍاؚ َو اَاْل ۷ٍ ب ٍ ا ُّم ِل َاْلٍ ااۙ اعَو َاْل ِل  ذِل َاْل ٰت اوِل ُا ا َّك ةًم َو ا۸ثَو َاْلْصِل

صِل َاْل ِلا ا وَاْلحَو حَو َّك  َودَاْل َو ابِل ٖہا َو  ٰتٍتا َّك
َاْل نۢ ا َو َو َوَكًم ا ُّم ٰت ا َو  اًم ا و َّك َو  اِل وَاْل َو ا ِل َو ۹ َو َو َّك َّكضِل َاْل ٌبااۙ ان لَاْل ٌب َّكىَو اطَو ا ٰت ِل ٰتٍتاو لَو ۱۰ َو و َّك َاْل زَاْل ًم الِل لَاْل ِل َو دِلااۙ ۰رِل  ا َّكااۙ ةًم َو َو َاْل ۰ َاْلخًم  َو َوحَاْل َو َاْل َو ابِل ٖہاب جُاااۭ ا وَاْلخُا ُا َاْل َو ا۱۱ َو ٰت ِل  
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ُـاا خَو ا وَاْل َو َاْل ضُا َورَاْل ا اَاْل َّكىُا ُا او ٌـب َو ۰ َو ٰت  ُا َاْل َواا ۚ َاْل ُا بًّ ا َو ِل َاْل ُااَيَو ا وَاْل ُا ُا َاْل ِلاا۳۳ َوحَاْل َو َاْل ٰتىَو ا َو َوخَاْل َو َاْل َو ا ِل َاْلىَو احَو ا ِل َاْلىَو ا ِل َو ػػ َاْل َو ٍلا َّك َوعَاْل َو ٍاا َّك َوجَّك ِل َاْل ا َّك لَاْل َو ا ِل َاْلىَو ا َو  ٰتٍتا ِل  َاْل ۺ۳ َو َو َو ازَو َو ِل ٖہااۙ ُا َاْل ا ِل َاْل ۰وِل َو َاْل ُا ِللَوااۙ ۰ثَاْل ُاا َو َاْل ِل َاْلىِل َاْلا َو َو ا َو اۭ

َوشَاْل ُا ُا َاْل َوا ا  لَو ُا َاْل َوااۻ۳ َو َوَلَو َو َاْل ا  ا َو ِل َّك ااَو ىِل َاْل ا َونَاْل ُا ِل ا َو ِل َاْل ضُا َورَاْل ا اَاْل َّكىَو ا ِل َّك اثُاۢ َاْلبِلتُا ا ُا َوزَاْل َو جَو ا اَاْل لَوقَو اخَو يَاْل ِل ا اَّك َّك َاْللُاااۼ۳سْسُا َاْلحٰت َو ا و َّكىُا ُا او ٌـب َو ۰ َو ٰت  لِل ُا َاْل َواا ۚ ظَاْل ا ُّم ا َو ِلذَو ا ُا َاْل ا ِل َاْل ُاا و َّكىَو رَو لَو ُا َو َاْل  ۳۷ ااۙ َاْل ِليَاْل اَتَو  َو وشَّك َاْل ُا

َّكىَو  او ذَو  َوٍ   ۰وِل ُا َاْل ِلااۭ لِل ميَاْل ا وَاْل َو ا وَاْل َو ِل َاْل ِل اثَو  َاْل ِل َاْل ُا َو ۳۸ذٰت ِل ِلااۭ ا وَاْل َو ِل َاْل وَاْل ُا َاْل ُا َاْل ِل اَكَو ا َو دَو احَو  ٰت نٰت ُاا َو َو زِل َو رَاْل ا َو َّك ا  ا۳۹ َو وَاْل َو َو َو اسَو بِلقُا َّك َاْللُا ا و اَو ا َو ا وَاْل َو َو َو رِل َو اثُا َاْل َوىَوأ ا َو َاْل او بَوغِل َاْل
َاْل َو ۢ ا  ا وشَّك َاْل ُا َّكىَو رِلااَو ۰ن ااۭ ٍ ا َوْلَو َاْل اِفِل  َو ُا 

َّك ْسَاْل َوحُا َاْل َوا ا۰ۺ   

 

لَاْلقِلا اخَو َاْل اِفِل اا ِل َّك ا و َّك سَو َو َاْل َو ُا ابِل َو ا  ا وَاْل َوحَاْل ِل اِفِل َاْل ِليَاْل اَتَو َاْل َّك ِل ا و ِل ا َو وَاْل ُاْلَاْل ا َو و َّكىَو رِل َّك َاْللِل ا و ذِلَلَو ِل ا َو خَاْل ضِل َورَاْل ا َو اَاْل تِل ا و َّك ٰت ٰت ِل  ا ُا ا ِل َاْلىَو ا ِل َاْل بَورَّك ثِلىَو ا َو ا َو َاْل َو َاْل َو اب ضَو َورَاْل ا َّك  ٍاا َو َوحَاْل َو ابِل ِلا اَاْل ا ِل َاْل ا و َّك َو  اِل ا ِل َو ا ُا أ ا َو َاْل َو َو ا َو َو

۰ةٍادَو  اَّكا لُا َاْل َواا۠ َّك َاْل ِل ٍ ا  ااَو  ٰتٍتاوِل  َو َاْل ضِل َورَاْل ا َو اَاْل ا و َّك َو  اِل َو َو َاْل اب خَّك ِل ا وَاْل ُا َو حَو اِل ا َو و َّك ا و ِل  ٰت ِل ِل َاْل ِل ثَوْصَاْل اۺۼ۱ َّك  

system  

ِل ا ا ُا ا ِل َاْلىَو ا ِل َاْل بَورَّك ا َو َاْل ا ِلُكُا اثَو ِل َاْل َو ا َو َاْل َو ارَو َو ِسِل ضِل َورَاْل ا اَاْل َوىَو ا َو َووَاْل ٰت اِفِل ن ٍ احَو َو َاْل َو ا َو ِل ابِلغَوْيَاْل تِل ا و َّك ٰت ٰت لَوقَو َّكـٍاخَو ۰ادَو  ب ٍااۭ جٍا َو ِل َاْل ازَو َاْل ِل  ا ُا  َودَاْل َو ا ِل َاْلىَو ا ِل َاْل
َاْل نۢ ا َو َو ا َو  اًم ا و َّك َو  اِل وَاْل َو ا ِل َو ا َو َواا۱۰ َو َو َاْل َو ا ِل لَاْلقُا ا َو ذَو ا ٰت َو اخَو َاْل ِنِل رُا َاْل

نِل ٖہ ادُا َاْل ا ِل َاْل ِل َاْل َو ا اَّك لَوقَو ۰خَو ٍااۭ بِل َاْل لٰتٍلا ُّم اضَو َاْل اِفِل لِل ُا َاْل َو ا وظ ٰت َولِل ۱۱ب اۧ  

column

creation

ٍتاطِل َو  ًم  ٰت ٰت اَسَو اسْسَو َاْل َو لَوقَو اخَو يَاْل ِل ۰ اَّك ٍتااۭ اثَو ٰت ُا ا ِل َاْل ٰت ِل ا و َّك َاْل لَاْلقِل اخَو َاْل ۰ َو احَو ٰت اِفِل َوااۭ ۰ َو رَاْل ِل ِلا وَاْل َوْصَو رٍااۙ ا ُاطُا َاْل احَو ٰت ا ِل َاْل َولَاْل ٌباا۳  ْيَاْل حَو ِل اخَو سِل ـًم ا َّك ُا َو ُا ا وَاْل َوْصَو َو َاْل َو و ا ِل َو َاْل َولِل َاْل ا  ِل ثَو َاْل ا َو َّك َو َّكا رَاْل ِل ِلا وَاْل َوْصَو اۺ ُا  
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जजसने सात आसभान तरे ऊऩय फना डारे बरा तुझ ेऽुदा की आफ़रयनश भें कोई कसय नज़य 
आती है तो कपय ऑ ॊख उठाकय देख बरा तुझ ेकोई मशााफ़ नज़य आता है (3) कपय दफुाया ऑ ॊख उठा कय देखो तो 
(हय फाय तेयी) नज़य नाकाभ औय थक कय तेयी तयप ऩरट आएगी (4) 

 
ا َوا ا ُالَاْل ابِل ِل َاْل ثِل َاْلُكُا َاْل اَيَو ا ِل ُا وٰت ٌبا َوْيَاْل ا ِل ا َو َاْل ِـل ا وَاْل ِل ٰت َو َو َاْل ِل ا  َاْل َو ًم ا ِلَلٰت ا َو َّك َاْللَو ا و ُا ا َولَو َاْلُكُا ا ُا ا َو َولَو ا ِل َاْل َاْل اَو َاْل ُا ۰َيَو اٍارَو َو َاْل َو ُا َاْل َوااۭ اج ا َواا۷۱ َو َوَلَو ِـل ا وَاْل ِل ٰت َو َو َاْل ِل ا  َاْل َو ًم ا ِلَلٰت ا َو ا و َّكىَو رَو ُا ا َولَو َاْلُكُا ا ُا ا َو َولَو ا ِل َاْل َاْل اَو َاْل ُا ا َورَو ا ُالَاْل ُا وٰت ٌبا َوْيَاْل ا ِل  َاْل

ا ِل َاْل ِل َو َاْل ُا ُا َاْل َو ٍلاج لَو َاْل ابِل َاْل ثِل َاْلُكُا َاْل اَيَو ۰ ِل ُا َاْل َوااۭ اثُا َاْلْصِل َوشَاْل ُااا۷۲ َو َوَلَو اج َاْل لَّكُكُا َو َو و لِل ٖہا َو ا َوضَاْل خَوبَاْلذَوغُا َاْل ا ِل َاْل وِل اوِلدَو َاْل ُا ُا َاْل ا ِل َاْل ِلا َو ا َو و َّكىَو رَو َّك َاْللَو ا و ُا اوَوُكُا خِل ٖہا َو َولَو َو ارَّك َاْل اا۷۳رُا َاْل َوا َو ِل َاْل  

 (71) कहो, "क्मा तुभने ववचाय ककमा? मदद अल्राह क़माभत के ददन तक सदैव के मरए तुभऩय ददन 
कय दे तो अल्राह के मसवा दसूया कौन इष्ट-ऩूज्म है जो तुम्हाये मरए यात राए जजसभें तुभ आयाभ 
ऩाते हो? तो क्मा तुभ देखते नहीॊ? (72) उसने अऩनी दमारुता से तुम्हाये मरए यात औय ददन फनाए, 

ताकक तुभ उसभें (यात भें) आयाभ ऩाओ औय ताकक तुभ (ददन भें) उसका अनुग्रह (योज़ी) तराश कयो 
औय ताकक तुभ कृतऻता ददखाओ।" (73)  

ا ا َو وَاْل َوحَاْل ِل ِل  ا وَاْل َو لُا َو تِل اظُا َو اِفِل َاْلخَو ُا  اوِل َتَو الِل ا و ُّمجُا  َو ُا اوَوُكُا يا َو َولَو ِل ا اَّك هُا َو ا﴿ َو لَو ُا  َو َو َاْل ٍ ا  اوِل َو َاْل تِل لَاْل َو ا ْلَاْل َيَو ا َوصَّك ا َو َاْل عٌبا٩٧   دَو خَو َاْل ا َو ُا ْسَاْل خَو َو   ٍةا َو ُا ْسَاْل َّك َاْلٍ ا َو اِل َو ا ِل  ان أَاُا ياَ  شَو ِل ا اَّك هُا َو ا ا َو تِل لَاْل َو ا ْلَاْل َيَو ا َوصَّك ا َو َاْل   

ا﴿ َو َاْل َوهُا  َو ٍ ا    ا٩٨وِل َو َاْل

उसी के मरए सुफह की ऩौ पटी औय उसी ने आयाभ के मरए यात औय दहसाफ के मरए सूयज औय चाॉद 
फनाए मे ऽुदाए ाामरफ व दाना के भु़यरय ककए हुए ककयदा (उसूर) हैं (96) औय वह वही (ऽुदा) है जजसने तुम्हाये 
(नपे के) वास्ते मसताये ऩैदा ककए ताकक तुभ जॎगरों औय दरयमाओॊ की तारयक़मों (अॊधेयों) भें उनसे याह भारूभ कयो 
जो रोग वाक़पकाय हैं उनके मरए हभने (अऩनी ़ुदयत की) ननशाननमाॉ ऽूफ तफ़सीर से फमान कय दी हैं (97) 

ا ا َو و َّك َو ٰت ا وَاْلحَو ِل  ا َو وِلقُا َـو ا للَّك   َّك
ّ
ا  ا وَاْلحَو ِل  ا ِل َو  َو ِل تِل

ا وَاْل خَاْل ِلجُا ا َو ُا ا وَاْل َو ِل تِل ا ِل َو ا وَاْلحَو َّك َاْل ِلجُا ا ُا ا   ُـا ا للَّك  ُا وِلُكُا ا﴿ۚ اذَو  اثُاؤَاْل َو ُا  َو ٰت ا َوأََّنَّك   ٩٥  

ऽुदा ही तो गुठरी औय दाने को चीय (कयके दयख्त ऊगाता) है वही भुदे भें से जज़न्दे को ननकारता है 
औय वही जज़न्दा से भुदे को ननकारने वारा है (रोगों) वही तुम्हाया ऽुदा है कपय तुभ ककधय फहके जा यहे हो (95) 

ا ِلا َاْل ِلجُا ًم ا ُّم اخَو ِل ُـا ٍاا َوأَخَاْل َو َاْل َو ا ِل َاْل َاْل اَشَو ِل  ا ُا َو َو تَو ان ِـل ا َوأَخَاْل َو َاْل َو ابِل ا َو اًم ا و َّك َو اِل ا ِل َو ياَ   َو َو ِل ا اَّك هُا َو اَ عَاْل َو ٍاا َوا َو ا َو َو َّك ٍتا ِل  َاْل ادَو نِل َوةٌب هَو ا ِل َاْل َو  ٌب لَاْل ِل ا ِل اطَو لِل ا و َّك َاْل َو  ِل ًم ا َو ِل َو َتَو بًّ ا ُّم احَو ُـا انَاْل  و َّك َاْلخُا  َو

َوا ًم ا َو َوْيَاْل دَو ِل شَاْل ا ُا اا َو و ُّم َّك  َو ـٍ دَوشَو بِل ا ُا ِـل َو َاْل ِل ا َو  ذَو اَ زَاْل َو َو
ّ
ا  ازَو َو ِلهِل ٰت َلَو

ّ
ا نظُا ُا  ا  ا﴿   ٍ ا ُاؤَاْل ِل ُا  َو ٍتاوِل  َو َاْل اْلَو َيَو َاْل وِلُكُا اذَو  اِفِل  َّك

ّ
  ٩٩ۚ ا 

- औय वही है जजसने आकाश से ऩानी फयसामा, कपय हभने उसके द्वाया हय प्रकाय की वनस्ऩनत 
उगाई; कपय उससे हभने हयी-बयी ऩजत्तमाॉ ननकारी औय तने ववकमसत ककए, जजससे हभ तरे-ऊऩय चढे हुए दान 
ननकारते है - औय खजूय के गाबे से झुके ऩड़ते गुच्छे बी - औय अॊगूय, ज़ैतून औय अनाय के फाा रगाए, जो एक-
दसूये से मबन्न बी होते है। उसके पर को देखा, जफ वह परता है औय उसके ऩकने को बी देखो! ननस्सॊदेह ईभान 
रानेवारे रोगों को मरए इनभें फड़ी ननशाननमाॉ है (99)  
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http://tanzil.net/#trans/hi.hindi/6:95
http://tanzil.net/#6:99
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/6:99


 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لَاْل ًم ا َو ِل  ًم ا﴿ َو َو  اخَو َو َو َاْل ُا زُا  َو او  َّك
ّ
اَ   رُا َو ًتًم ظَو  ًم ا َو ذَو ا ُا َّك اعِل

ّ
ااَو ِل  ًم ا﴿ ا٤٩وُا  اَ   اَ  َاْل ةًم جَو رَو ُا  احِل ا ُا ن ا٥٠ ُالَاْل اصُا اِفِل ُا لَاْل ًم ا ِل  َّك ا َو َاْل ُا اخَو َاْلا اَ  َاْل اُا ادُا رِل ا َو ا ُا ِل  ُا َو اۚ ا َو ْسَو َو ُا وُا  َو ا ُالِل   

ٍةا ا َو َّك اَ  َّك َو َاْل اُا يا َوطَو َو ِل ا اَّك اهُا َو ٰت ا َو َو َو ُا وُا  َو ا َو  هُا َاْل اُا سَو ارُا َو َاْل َو و ّ
ا  ضُا  َو يُا َاْلغِل ا َو ِل  ًم ا﴿ۚ ا َو َو اَ  ا َو ُا  َو ٰت اعَوَسَو ا ُالَاْل   ٥١ 

औय मे रोग कहते हैं कक जफ हभ (भयने के फाद सड़ गर कय) हड्डडमाॉ यह जाएॉगें औय येज़ा येज़ा हो 
जाएॉगें तो क्मा नमे मसये से ऩैदा कयके उठा खड़ ेककए जाएॉगें (49) (ऐ यसूर) तुभ कह दो कक तुभ (भयने के फाद) 
चाहे ऩत्थय फन जाओ मा रोहा मा कोई औय चीज़ जो तुम्हाये ख्मार भें फड़ी (सख्त) हो (50) औय उसका जज़न्दा 
होना दशु्वाय हो वह बी ज़रुय जज़न्दा हो गई तो मे रोग अऩयीफ ही तुभ से ऩूछेगें बरा हभें दोफाया कौन जज़न्दा 
कयेगा तुभ कह दो कक वही (ऽुदा) जजसने तुभको ऩहरी भयतफा ऩैदा ककमा (जफ तुभ कुछ न थ)े इस ऩय मे रोग 
तुम्हाये साभने अऩने सय भटकाएॉगें औय कहेगें (अच्छा अगय होगा) तो आझऽय कफ तुभ कह दो कक फहुत जल्द 
अऩयीफ ही होगा (51)

ا ىِل َّك لَاْل ِل َو اِبِل َو َاْل َو ا  َو َاْل و ا َو ضَو َورَاْل ا َو اَاْل تِل ا و َّك ٰت ٰت لَوقَو اخَو يَاْل ِل ا اَّك ا َو ا َو َو َاْل ا َو َّك َو َاْل و ا َو َو ۦا وَاْل َو َاْل ٰت ُّمػحَاْل ِل ا  ا َو َاْل
ٍرا َو ٰت  ۰بِل ٰت ِل ٍاا َو ِل َاْل ٌبااۭ َاْل اَشَو ِل  ا ُا َّك ٗا َو ٰت ن ا ِل َو ٰت  ا۳۳ب  

क्मा उन्होंने देखा नहीॊ कक जजस अल्राह ने आकाशों औय धयती को ऩैदा ककमा औय उनके ऩैदा कयने से 
थका नहीॊ; क्मा ऐसा नहीॊ कक वह भुदों को जीववत कय दे? क्मों नहीॊ, ननश्चम ही उसे हय चीज़ की साभर्थमर प्राप्त है 
(33) 

ا﴿ َو ِل َو ا وَاْل َو و اِل  ارَو ضِل َرَاْل ا ْلَاْل اِل  رَو ا َو ا و َّك َو  َو تِل اِل  ارَو ا وَاْلحَو َاْل ُا ِـل لَّك  ا ٣٦ َولِل اِفِل اُا َيَو ِل ا وَاْل ِل َاْل ُا َلَو ا ا َو ضِل َرَاْل ا َو ْلَاْل ا﴿و َّك َو  َو تِل ا وَاْلحَو ِلميُا ا وَاْل َو ِل  ُا هُا َو ا َو   ا٣٧  

अत् सायी प्रशॊसा अल्राह ही के मरए है जो आकाशों का यफ औय घयती का यफ, साये सॊसाय का 
यफ है (36) आकाशों औय धयती भें फड़ाई उसी के मरए है, औय वही प्रबुत्वशारी, अत्मन्त तत्वदशी है (37)

poor due

 

ًم  اذِل َاْل ًم ا َو ِلْيَاْل ا ٰت َو ُا  ا ذَاْل ُا ُا  ا َو ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك ۱ۺ َو  اۙ  

ऐ ईभान रानेवारो! अल्राह को अधधक माद कयो (41)
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ا ا َو ول ٰت َو ا َو وص ٰت ِل ِل َاْل ا َو وَاْل ٰت ِلخٰتتِل َو ا َو وَاْل ٰت ِلخِل َاْل ِ  ِل ٰتتِل ا َو وَاْل ُا َو ِ  ِل ِل َاْل ا َو وَاْل ُا تِل لِل ٰت ا َو وَاْل ُا َاْل َو لِل ِل َاْل ا وَاْل ُا َاْل ا َوا ِل َّك تِل شِل ٰت ا َو وَاْلخٰت َو شِل ِل َاْل ا َو وَاْلخٰت تِل ٰت ا َو وص ٰت ِل ِل َاْل َو ا َو وص ٰت ِل ادِل ٰتتِل تِل  ٰت
ّ
ا َو وص ٰت   َو   ِل َاْل

ّ
ا َو وصَّك    خَوصَو ِل  ٰتتِل ا َو وَاْل ُا َو خَوصَو ِل  ِل َاْل  وَاْل ُا

ا تِل ًم ا َّك ا ٰت ِل ٰت ا َو ِلْيَاْل ا َو ا َو ا ٰت ِل ِل َاْل َو تِل ا َو وَاْلحٰت ِلظٰت ىُا َاْل ا ُا ُا َاْل َو َو ۰ َو وَاْلحٰت ِلظِل َاْل ا َّك َو َاْل ًم اعَوظِل َاْل ًم اۙ ةًم غَاْل ِل َو ا َّك َوىُا َاْل او ا ُا اۻ۳ َو َو َّك  

भुजस्रभ ऩुरुष औय भुजस्रभ जस्िमाॉ, ईभानवारे ऩुरुष औय ईभानवारी जस्िमाॉ, ननष्ठाा्ऩूवरक 
आऻाऩारन कयनेवारे ऩुरुष औय ननष्ठाऩूवरक आऻाऩारन कयनेवारी जस्िमाॉ, सत्मवादी ऩुरुष औय सत्मवादी जस्िमाॉ, 
धैमरवान ऩुरुष औय धैमर यखनेवारी जस्िमाॉ, ववनम्रता ददखानेवारे ऩुरुष औय ववनम्रता ददखानेवारी जस्िमाॉ, सद़ा 
(दान) देनेवारे ऩुरुष औय सद़ा देनेवारी जस्िमाॉ, योज़ा यखनेवारे ऩुरुष औय योज़ा यखनेवारी जस्िमाॉ, अऩने गुप्ताॊगों 
की यऺा कयनेवारे ऩुरुष औय यऺा कयनेवारी जस्िमाॉ औय अल्राह को अधधक माद कयनेवारे ऩुरुष औय माद 
कयनेवारी जस्िमाॉ - इनके मरए अल्राह ने ऺभा औय फड़ा प्रनतदान तैमाय कय यखा है (35)

لِلحُا َاْل َوا اثُا َاْل َاْل لَّكُكُا َّك َو ًم او ا َو ِلْيَاْل ا َو زَاْلبُاذُا َاْل ا َو ذَاْل ُا ُا  ا َو ًـم ا ِل َو َاْل َو ِل َاْل ُا ذَو او ا ٰت َو ُا َاْل  ا ِل ِل َاْل َو ُّم َو ا اَّك ۻۺ َو  اۚ  

ऐ ईभान रानेवारो! जफ तुम्हाया ककसी धगयोह से भु़ाफरा हो जाए तो जभे यहो औय अल्राह को 
ज़्मादा माद कयो, ताकक तुम्हें सपरता प्राप्त हो (45)

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

(  حعرت ابىضعيد ) ملسو هيلع هللا ىلص

 

ُـاا َّك ب ارَو شَو َاْل َو َاْل ا َو ِل  َو ا اَّك لُا دُا ا ُا ُـا ا ِل َاْل اثَو َاْلشَو ِل ُّم َو ًم ا َّك َو ِنِل دَوشَو وِل ا ُّم خَو َبًم ا ِل ا وَاْلحَو ِل رِل اَ حَاْل َو َو ا َو َّك َو ُـا ُا َاْلا للَّك  ا َو ُالُا وُا َاْل ُهُا لُا دُا ا ُا َّكاثَولِل ُا ا ُا اا َاْل ِـل ا للَّك  اذِل َاْل ِل ٰت َلَو
ّ
ا  َوشَو اُا ا َو ا  ِـل يابِل َاْل ِل اَيَو ِـل اهُا َو ا للَّك  َو اۚ اذَو  ِل ُـا ا للَّك  لِللِل ۚ ا َو َو ا ُاضَاْل

اهَو ٍدا﴿ ا ِل َاْل ُا   ٢٣ َو َو اَلَو

अल्राह ने सवोत्तभ वाणी अवतरयत की, एक ऐसी ककताफ जजसके सबी बाग ऩयस्ऩय मभरते-
जुरते है, जो रुऽ पेय देनेवारी (क्ाॊनतकायी) है। उससे उन रोगों के योंगटे खड़ ेहो जाते है जो अऩने यफ से डयते है। 
कपय उनकी खारें (शयीय) औय उनके ददर नभर होकय अल्राह की माद की ओय झुक जाते है। वह अल्राह का 
भागरदशरन है, उसके द्वाया वह सीधे भागर ऩय रे आता है, जजसे चाहता है। औय जजसको अल्राह ऩथ भ्रष्ट यहने दे, 

कपय उसके मरए कोई भागरदशरक नहीॊ (23)

َو ٗا َو ِل َاْل ٌبا و َو ٗاشْسَو َاْلطٰت ًم ا َوىُا َو او ُا  َو ِل  َاْل ان ٰت ِل ا و َّك َاْل اذِل َاْل ِل اعَو َاْل َّك َاْل ُا ا  ىَاْلخَو ُا َاْل َوااۼ۳ َو َو َاْل ا ُّم َّكىُا َاْل ا َون َاْل ْسَو ُا َاْل َو ا َو َو بِل َاْللِل ا و َّك اعَو ِل َوىُا َاْل ن َو َوصُا ُّم َاْل او َّكىُا َاْل ن ااُااا۳۷ َو ِل َويَاْل َو َو ب ا َو َاْل َويَاْل ِل اب ا ٰتلَو َاْلتَو ا َو  َو ذَو ا َو  اَو َو ا ِل
احَو  ٰت  ئَاْل َو ا َوبِل ِل ِل َو َاْل ْشَاْل ا وَاْل َو  َاْل َو

ا۳۸ وَاْل َو ِل َاْل ُاا  

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/33:35
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जो यहभान के स्भयण की ओय से अॊधा फना यहा है, हभ उसऩय एक शैतान ननमुक्त कय देते है 
तो वही उसका साथी होता है (36) औऱ वे (शैतान) उन्हें भागर से योकते है औय वे (इनकाय कयनेवारे) मह सभझते 
है कक वे भागर ऩय है (37) महाॉ तक कक जफ वह हभाये ऩास आएगा तो (शैतान स)े कहेगा, "ऐ काश, भेये औय तेये 
फीच ऩूयफ के दोनों ककनायों की दयूी होती! तू तो फहुत ही फुया साथी ननकरा!" (38)

َاْلا اُا َوصُا َّك ا َو  ِل يَاْل ِل ا َو وَاْل َو ا وَاْلخَو َاْل ِل اِفِل ا َو وَاْل َوغَاْلضَو  اَو ةَو ا وَاْل َو َو  َو ُا َويَاْل َوُكُا اب ُّم َاْل ِل َو ا  ا َو َاْل ا وشْسَّك َاْلطٰت ُا َّك َو ا ُا ِل َاْل ُا ن لٰت ةِلااعَوا ِل ا وصَّك عَو ِل ا َو ا ِل اذِل َاْل ِل ۰ َاْل ا ُّم َاْلخَوىُا َاْل َوااۚ َاْل ا َونَاْل ُا ا۹۱ َوىَولَاْل  

 शैतान तो फस मही चाहता है कक शयाफ औय जुए के द्वाया तुम्हाये फीच शिुता औय द्वेष ऩैदा 
कय दे औय तुम्हें अल्राह की माद से औय नभाज़ से योक दे, तो क्मा तुभ फाज़ न आओगे? (91)

ا ِلا اذِل َاْل ِل َاْلاعَو َاْل اُا دُا اَو ْلَو ا َو َاْل ا َو َاْل ا َو َاْل َو وُاُكُا َاْل اثُالَاْلىِلُكُا ا ٰت َو ُا َاْل ااَو ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك َو  ۰َيٰت  ا  َاْلااۚ ا ُا ُا  َو
ّ
 
ا َو ُا وٰت  َو اذٰت ِل َّك َاْل َولَاْل ا  ُا َاْل َوا َو َو َاْل ا۹خٰت ِل  

ऐ ईभान रानेवारो! तुम्हाये भार तुम्हें अल्राह की माद से ााकफ़र न कय दें औय न तुम्हायी 
सन्तान ही। जो कोई ऐसा कये तो ऐसे ही रोग घाटे भें यहनेवारे है (9)

ا ةِل َكَو ا و َّك  خَو اِل
ّ
ا َو  ةِل َلَو ا وصَّك  َو  ِل

ّ
ا َو  ِـل ا للَّك  اعَو اذِل َاْل ِل َو َاْل ٌب اب اَو ةٌبا َو َو رَو اَتِل اثُالَاْلهِلهيِل َاْل ااَّك ارِل َو  ٌب ا وَاْل ُالُا اُا ِـل ا ِل  َو َاْل ًم اثَوخَو َولَّك ُا ا  َو  ُا  َو ا﴿ۙ ا َو َبَاْلصَو رُا اا ٣٧ َو ْلَاْل  

उनभें ऐसे रोग प्रबात कार औय सॊध्मा सभम उसकी तसफीह कयते है जजन्हें अल्राह की माद 
औय नभाज ़ामभ कयने औय ज़कात देने से न तो व्माऩाय ााकफ़र कयता है औय न क्म-ववक्म। वे उस ददन से 
डयते यहते है जजसभें ददर औय आॉखें ववकर हो जाएॉगी (37)

-( دردا ابى حعرت ) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 

(حضرت على)

( عنها اهلل رضي ( حضرت فاطمه  ملسو هيلع هللا ىلص

     ( عنها اهلل رضي ( حضرت فاطمه  ملسو هيلع هللا ىلص

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/43:36
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/43:37
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ملسو هيلع هللا ىلص

( عنها اهلل رضي فاطمه حضرت    ) ( عنها اهلل رضي  ( حضرت عائشه  

( عنها اهلل رضي (حضرت عائشه  ملسو هيلع هللا ىلص

( عنها اهلل رضي ( حضرت فاطمه  ملسو هيلع هللا ىلص

( عنها اهلل رضي حضرت فاطمه   )  ( عنها اهلل رضي  (حضرت فاطمه 

( عنها اهلل رضي حضرت فاطمه   )  (حضرت على) 

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

( عنها اهلل رضي ( حضرت فاطمه  ملسو هيلع هللا ىلص

 

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت ابى هريرة)

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 

ا ِلا ابِل ِل َاْل ِل ُاىُا َاْل ب ا ُالُا َاْل  ُّم
ّ
ثَوطَاْل َو  ا ٰت َو ُا َاْل ا َو ِل َاْل َو ۰ َواَّك اُاااۭ ا وَاْل ُالُا َاْل  ُّم

ّ
اثَوطَاْل َو  ا ِل ابِل ِل َاْل ِل ۲۸ َواَو اۭ  

ऐसे ही रोग है जो ईभान राए औय जजनके ददरों को अल्राह के स्भयण से आयाभ औय चैन 
मभरता है। सुन रो, अल्राह के स्भयण से ही ददरों को सॊतोष प्राप्त हुआ कयता है (28)

ملسو هيلع هللا ىلص ( ( جبل بي هعاز حعرت

 

عِع َلااَل ِع َل   َل ُه ْك ِع   َل ُه ْك ِع َل   ِع ْك ِع َل  عَللَلى  َلعِع يِّن  االَلهُه َّم   
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ا اَو ا َو ٰت َو  ِل ا َو اَاْل وَاْلغُا ُا ِل  اَبِل ا وَاْل َو َاْل ِل ا ِل َو ػػىَاْل ِل ا وَاْلجَو دُا َاْل َو ا َّك ًـم خِل َاْل َو ُّم ًم ا َّك اثَو َو َو َاْل ِل َو ان َاْل اِفِل َّك َو ب ارَّك َوا َو ذَاْل ُا َاْل لِل َاْل ا وَاْلغٰت ِل ا ِل  َو اۻ۲۰حَو ُا َاْل  

अऩने यफ को अऩने भन भें प्रात् औय सॊध्मा के सभमों भें ववनम्रताऩूववक, डयते हुए औय हल्की 
आवाज़ के साथ माद ककमा कयो। औय उन रोगों भें से न हो जाओ जो ग़फ़रत भें ऩड ेहुए है (205)

1

2

1 2

ٌبا  بِل َاْل ا ُّم ا َو ُا   َاْل َو  ِل ِل  اوِلَلَاْل ا وشْسَّك َاْلطٰت َو اۻ ِل َّك  

उसने कहा, "ऐ भेये फेटे! अऩना स्वप्न अऩने बाइमों को भत फताना, अन्मथा वे तेये ववरुद्ध कोई 
चार चरेंगे। शैतान तो भनुष्म का खुरा हुआ शिु है (5)

ُااَاْل ِليَوا ااَو ثِل َو ا َوبِل ِل َّك َوا َو  َو َو ِل َاْل ا َو َاْل َّكىُا َاْل ۸۲ن َوااۙ لَوصِل َاْل ا وَاْل ُا َاْل ا ِل َاْلىُا ُا اعِل َو دَو َو ا۸۳ ِلاَّك  

उसने कहा, "तेये प्रताऩ की सौगन्ध! भैं अवश्म उन सफको फहकाकय यहूॉगा, (82) मसवाम उनभें से 
तेये उन फन्दों के, जो चुने हुए है।" 83)

R

ملسو هيلع هللا ىلص

 ( عنها اهلل رضي ( حضرت فاطمه  ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص  

( عنها اهلل رضي (حعرت عائشه 

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/7:205
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/12:5
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

R ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 ( عنها اهلل رضي (حعرت عائشه  ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

1

2 3

( ءحوا حضرت   حضرت آدم)

(حعرت عقبه بي عاهر) ملسو هيلع هللا ىلص

 

 حعرت عقبه بي عاهر)  ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
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 حعرت اًص)  ملسو هيلع هللا ىلص

عنها اهلل رضي  حعرت صفيه) 

عنها اهلل رضي حعرت صفيه) 

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

( دحعرت داؤ )

  ( د حعرت داؤ )  (   حعرت ابراهين ) 

 

  ( دحعرت داؤ )

 (ًحعرت هىض)

ا طَو اِل ا وَاْلخِل لَو ا َو َوصَاْل َـو َو ثَويَاْل ٰت ُاا وَاْلحِل َاْل لَاْل َو ٗا َو ٰت ا ُا دَاْل َو شَو َو ا۲۰ َو  

हभने उसका याज्म सुदृढ़ कय ददमा था औय उसे तत्वदमशरता प्रदान की थी औय ननणारमक फात 
कहने की ऺभता प्रदान की थी (20)

  (حعرت داؤد) 

  (حعرت داؤد)   

(حعرت داؤد)  

َو اِلا ِل َاْل ا َو اَاْل ِل  وَاْل َو ِل اَبِل ا َو َو ٗا ُا ْسَو ِل حَاْل َو ا وَاْلجِل َو  َو َّك َاْل َو ا َو ۱۸ ِل َّك ةًمااۙ رَو شُا َاْل حَاْل ا َو َو ْيَاْل ۰ َو وطَّك َّك ٗ ا َو َّك اٌبااۭ او ا۱۹ ُا   

हभने ऩवरतों को उसके साथ वशीबूत कय ददमा था कक प्रात्कार औय सन्ध्म सभम तसफीह 
कयते यहे। (18) औय ऩक्षऺमों को बी, जो एकि हो जाते थे। प्रत्मेक उसके आगे रुजू यहता (19)

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/38:20
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/38:18
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ا َلًم ا ِل َّك ا َوضَاْل ا  ثَويَاْل َو ادَو  ُا دَو َو َو َاْل و ا َو َو ْيَاْل ا َو وطَّك ُـا ا َو َو ِبِل اَ  ِل  بَو  ُا ا ِل اَيَو ا﴿   ا وَاْلحَو ِل  َو ُا َو َّك اَلَو َ و ا َو ا ١٠     

हभने दाऊद को अऩनी ओय से शे्रष्ठ ता प्रदान की, "ऐ ऩवरतों! उसके साथ तसफीह को 
प्रनतध्वननत कयो, औय ऩक्षऺमों तुभ बी!" औय हभने उसके मरए रोहे को नभर कय ददमा (10)

 

لَو َاْل ٰت َواا َو َوىَّك َاْل ٰتىَو  ۰سُا لَاْل ًم اۚ ًم ا َّك ِل ثَويَاْل َو احُا َاْل ا ٰت ًّ ّلُكُا ۰ َو َواۡ ْيَاْل ا َو وطَّك ا ُا ْسَو ِل حَاْل َو ا وَاْلجِل َو  َو ادَو ٗ دَو ا َو َو َّك َاْل َو ۰ َّك َو َوااۭ لِل َاْل ا۷۹ َو ُا َّك ا ٰت ِل  

तफ हभने उसे सुरैभान को सभझा ददमा औय मूॉ तो हयेक को हभने ननणरम-शजक्त औय ऻान 
प्रदान ककमा था। औय दाऊद के साथ हभने ऩहाड़ों को वशीबूत कय ददमा था, जो तसफीह कयते थ,े औय ऩक्षऺमों को 
बी। औय ऐसा कयनेवारे हभ बी थ े(79)

  ( حعرت داؤد)

ا ِل َاْلىِل َّكا ا َو َو َاْل ضُا َورَاْل ا َو اَاْل ا و َّك  َاْل ُا تُا َو ُاا و َّك ٰت ٰت او ۰ثُا  ْسَو ِل  ُا ىُا َاْلااۭ بِل َاْلحَو َو َاْل اج اثَو َاْل َوىُا َاْل َو ااَّك وٰت ِل َاْل ا َو َو َاْل ِل ٖہ ا ِل ا ُا ْسَو ِل  ُا ٍاا ِلاَّك َاْل اَشَو ا ِل  َاْل ۰ َو ِل َاْل رًم اۭ لِل  َاْل ًم ااَو ُا َاْل ااَو َّك ٗاَكَو َو ن اۺۺ ِل  

 सातों आकाश औय धयती औय जो कोई बी उनभें है सफ उसकी तसफीह (भदहभागान) कयते है 
औय ऐसी कोई चीज़ नहीॊ जो उसका गुणगान न कयती हो। ककन्तु तुभ उनकी तसफीह को सभझते नहीॊ। ननश्चम 
ही वह अत्मन्त सहनशीर, ऺभावान है (44) 

  ( حعرت داؤد)

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

column

R

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

( هطعىدحعرت عبدهللا بي  ) ملسو هيلع هللا ىلص

http://tanzil.net/#34:10
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(حعرت جابر بي ضور) ملسو هيلع هللا ىلص

( حعرت ابى ضعيدخرري  ) ملسو هيلع هللا ىلص

( حعرت داؤد)
 

( حعرت داؤد)

ملسو هيلع هللا ىلص

( حعرت داؤد) 

R

(حعرت ابىبنرصديق)

 

( حعرت داؤد)

iron) 

َو ُاا وَاْلحَو ِل َاْل َوا َو َّك او و ۱۰ َو َو ۙ  

औय हभने उसके मरए रोहे को नभर कय ददमा (10)

 

َاْلا ُكُا سِل َاْل اَبَو ۢ َاْل ا ِل  َاْل صِل َوُكُا اوِلخُاحَاْل َاْل َّكُكُا ٍساو َو ُا َاْل او َـو ۰ َو َولَّك َاْل ٰت ُاا َو َاْل َو اشٰت ِل ُا َاْل َوااۚ َاْل ا َونَاْل ُا ا۸۰ َوىَولَاْل  

औय हभने उसे तुम्हाये मरए एक ऩरयधान (फनान)े की मशल्ऩ-करा बी मसखाई थी, ताकक मुद्ध भें 
वह तुम्हायी यऺा कये। कपय क्मा तुभ आबाय भानते हो? (80)

R R

coat  

(  ( داؤد حعرت

( ( داؤد حعرت  

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/34:10
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( حعرت داؤد)  

( حعرت داؤد)

(حعرت ضليواى) 

يٰتٍتا سِل ٍرار ٰت ا َو ُا ُا َاْل ػػ َو اِل وَاْلجَو ا َو ِل َو ٍ اَكَو ثَو َو زِل َاْللَو ا َو حَو رِل َاْل َو ا َّك ا ِل َاْل َوشَو  اُا َو ٗا َو ا  او لُا َاْل َو َو َاْل َو  ۰ اشُا َاْلااۭ ادَو ٗ دَو لُا َاْل  ا ٰت َو َو ۰رًم  ِل َاْل رُاااۭ ا وشَّك ُا َاْل يَو اعِل َو دِل ا ِل  َاْل ا۱۳ َو َولِل َاْللٌب  

 वे उसके मरए फनात,े जो कुछ वह चाहता - फड़-ेफड़ ेबवन, प्रनतभाएॉ, फड़ ेहौज़ जैसे थार औय जभी 
यहनेवारी देगें - "ऐ दाऊद के रोगों! कभर कयो, कृतऻता ददखाने रूऩ भें। भेये फन्दों भें कृतऻ थोड़ ेही हैं।" (13)

( حعرت داؤد)

(حعرت ضليواى)

 

ملسو هيلع هللا ىلص ( حعرت داؤد)

( حعرت داؤد)

( حعرت داؤد)

R

(  حعرت عطاء بي ياضر ملسو هيلع هللا ىلص  (

( اؤد حعرت د )

ملسو هيلع هللا ىلص 1 2 middle 

path 3

( حعرت داؤد)

 (   حعرت فعيل بي عياض )  

( حعرت داؤد)

( رت داؤد حط )

 

( حعرت داؤد)

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/34:13


 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

ا َوا لِل  ُا َاْل ا َو ٰت  جُا َو خَو َاْل ِل ُا َاْل ا َو َو ْسَاْل اج احَو  ٰت َاْل حِلُكُا ُا ُا َاْل اب َو ا َوْيَاْل ًتًم ُا ُا َاْل لُا َاْل اب خُا ثَو َاْل ا ٰت َو ُا َاْل ااَو ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك َو  ۰ َاْللِلىَو َيٰت   َّك ُا َاْل َوااۭ
اثَو َو َاْل لَّكُكُا َو َو او َاْل َّكُكُا او ٌب ْيَاْل اخَو َاْل وِلُكُا ايُااا۲۷ذٰت َو احَو  ٰت لُا َاْل  خُا اثَو َاْل ىَوأ ا َواَو ًم ا َوَلَو ِل ُا َاْل ا ِل َاْل اَتَو َّك َاْل او ا َو ِل َاْل ِ ذَو َو

َاْلا ۰وَوُكُا َاْلااۚ اوَوُكُا ُاا رَاْل ِل ُا َاْل ا َو رَاْل ِل ُا َاْل ا ُا َو َوزَاْل ٰت اوَوُكُا ا ِل َاْللَو ۰ َو ِل َاْل ٌبااۭ ا َولِلميَاْل لُا َاْل َو ابِل َو اثَو َاْل َو َاْلاا۲۸ َو ُا َّكُكُا ذَو عٌباو ا ِل َاْلىَو ا َو ـٍ َو ن ا َو َاْل ُا َاْل َو ا َوْيَاْل ًتًم ُا ُا َاْل لُا َاْل اب خُا اثَو َاْل ا َو َاْل ا ُا َو حٌب َاْل ا َولَو َاْلُكُا َويَاْل َو ۰و ا َو اثُا َاْل ُا َاْل َوااۭ ُا َو َاْل َو ا   َو َو اا َو ُا

ذُا ُا َاْل َوا ا۲۹حَو َاْل  

ऐ ईभान रानेवारो! अऩने घयों के मसवा दसूये घऱों भें प्रवेश कयो, जफ तक कक यज़ाभन्दी हामसर 
न कय रो औय उन घयवारों को सराभ न कय रो। मही तुम्हाये मरए उत्तभ है, कदाधचत तुभ ध्मान यखो (27) 

कपय मदद उनभें ककसी को न ऩाओ, तो उनभें प्रवेश न कयो जफ तक कक तुम्हें अनुभनत प्राप्त न हो। औय मदद 
तुभसे कहा जाए कक वाऩस हो जाओ तो वाऩस हो जाओ, मही तुम्हाये मरए अधधक अच्छी फात है। अल्राह बरी-
बाॉनत जानता है जो कुछ तुभ कयते हो (28) इसभें तुम्हाये मरए कोई दोष नहीॊ है कक तुभ ऐसे घयों भें प्रवेश कयो 
जजनभें कोई न यहता हो, जजनभें तुम्हाये फ़ामदे की कोई चीज़ हो। औय अल्राह जानता है जो कुछ तुभ प्रकट कयते 
हो औय जो कुछ नछऩाते हो (29)

1

2

3

4

ticket

اسَو َو ًم ا َاْل حِلُكُا ُا ُا َاْل اب ۢ َاْل ا ِل  َاْل اوَوُكُا ا َو َولَو ۸۰ َو ُا  
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औय अल्राह ने तुम्हाये घयों को तुम्हाये मरए दटकने की जगह फनामा है (80)

privacy) 

privacy)

  

َو َّك ُا َاْل ا  اَتَو اَو ۱۲ َّك  

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

(  بي يطار حعرت عطاء ) ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص  

(حعرت عبدهللا بي هطعىد)

 

ملسو هيلع هللا ىلص

(اى لسورك عليل حقا )
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privacy) 

(حعرت ضهل بي ضعد) ملسو هيلع هللا ىلص

 

ا﴿ ْيُا ا وَاْلخَو ِل ا للَّكطِل  ُا هُا َو ا َو لَوقَو اخَو ا َو َاْل ُا َو َاْل َو ا    ا١٤َ اَو

क्मा वह नहीॊ जानेगा जजसने ऩैदा ककमा? वह सूक्ष्भदशी, ऽफय यखनेवारा है (14)

 

ا َاْلاثَواَيَو ا ِل ُكُا َو لُاغُا  ا وَاْلحُا ُا َو َاْل ا  َو َاْل او ِل  َو ا َو اَّك َاْل اَ  َاْل َو  ُاُكُا لَو َوتَاْل ا َو ِل  َو ُاا اَّك خَوأِذِل ُكُا يَو ْسَاْل ا   َو ُا  اوِل ِل  َو َو ا اَّك ا َو َّك ٍتاَ َيُّم ثَو ااَو ةِل َلَو ا َو َو َاْل ِل ا َو ِل اب ةِل هِلْيَو ا وظَّك ا ِل  َو ازِل َو  َوُكُا اثَوضَو ُا  َو اِل َو ا َو ا وَاْل َوجَاْل ِل ةِل َلَو ا َو ۚ ا ِل  ا َوبَاْللِل

ا شَو اِل اۚ اثَوا وَاْل ِل َاْل َّكُكُا رَو ٍتاو اعَو َاْل ثُا ااَو هُا َّك َو َاْل َو اب ا ُا َو حٌب ِل َاْل ا َولَوهيَاْل اَو ا َو َاْل ا َولَو َاْلُكُا َويَاْل َو ٍ اۚ او َو َاْل اب ٰت ا َو َو َاْل ُكُا ضُا َو َاْل اب ا َولَو َاْلُكُا اۚ اطَو َّك  ُا  َو تِل ُاا ْلَاْل َيَو اوَوُكُا ُـا ا للَّك  ُا ا ُا َو ِل  َو ا َولِلميٌباحَو ِلميٌبا﴿ۚ ا َو َو  ِل ُـا ا َو للَّك  ا٥٨   َطَاْل َو  ُا ا ْلَاْل َولَوغَو ذَو اب
ّ
  َو 

ا هِل َاْل لِل ا ِل ا َوبَاْل ِل  َو ا اَّك خَوأِذَو َو ا سْسَاْل َو ُا  امَكَو ن خَوأِذِل ا َولَاْليَو ْسَاْل َو ا وَاْلحُا ُا ُا ا ِل ُكُا ِـل ثِل ا  َيَو َاْل اوَوُكُا ُـا ا للَّك  ُا ا ُا َو ِل  َو ا َولِلميٌباحَو ِلميٌبا﴿ۚ ا َو َو  ِل ُـا ا َو للَّك    اا٥٩  

http://tanzil.net/#67:14
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ऐ ईभान रानवेारो! जो तुम्हायी मभजल्कमत भें हो औय तुभभें जो अबी मुवावस्था को नहीॊ ऩहुॉचे 
है, उनको चादहए कक तीन सभमों भें तुभसे अनुभनत रेकय तुम्हाये ऩास आएॉ: प्रबात कार की नभाज़ से ऩहरे औय 
जफ दोऩहय को तुभ (आयाभ के मरए) अऩने कऩड़ ेउताय यखते हो औय यात्रि की नभाज़ के ऩश्चात - मे तीन सभम 
तुम्हाये मरए ऩयदे के हैं। इनके ऩश्चात न तो तुभऩय कोई गुनाह है औय न उनऩय। वे तुम्हाये ऩास अधधक चक्कय 
रगाते है। तुम्हाये ही कुछ अॊश ऩयस्ऩय कुछ अॊश के ऩास आकय मभरते है। इस प्रकाय अल्राह तुम्हाये मरए अऩनी 
आमतों को स्ऩष्टऩ कयता है। अल्राह बरी-बाॉनत जाननेवारा है, तत्वदशी है (58) औय जफ तुभभें से फच्चे 
मुवावस्था को ऩहुॉच जाएॉ तो उन्हें चादहए कक अनुभनत रे मरमा कयें जैसे उनसे ऩहरे रोग अनुभनत रेते यहे है। 
इस प्रकाय अल्राह तुम्हाये मरए अऩनी आमतों को स्ऩष्ट कयता है। अल्राह बरी-बाॉनत जाननेवारा, तत्वदशी है 

(59)

ملسو هيلع هللا ىلص

َو َاْل َوا   وِل َو اِل ا َو َاْل اِلِل ا شَاْل ُا َاْل ۰ َو ِل ُاااۭ ْيَاْل صِل ا وَاْل َو َّك اۺ۱ ِلِلَو  

 - कक "भेये प्रनत कृतऻ हो औय अऩने भाॉ-फाऩ के प्रनत बी। अॊतत् भेयी ही ओय आना है (14)

َو َاْل ِلا ِلحَاْل ٰت  ًم  َو َو َّك َاْل َو ا  ابِل َو اِل َاْل َو  َو ِل  ۰اَاْل ًم اۭ خَاْل ُاا ُا َاْل  ضَو َو ًم ا َّك َو لَوخَاْل ُاا ُا ُّم ٗا ُا َاْل  َو ۰ َو ىَاْل ًم اۭ اشَو لُا ٗازَولٰت ُا َاْل َو صٰت لُا ٗا َو ِل َاْل ۰ َو َو ًـمااۭ اسَو  َو َو َو ِل َاْل ب ا َورَاْل َولَو غَو ب ٗ ا َو ا َوشُا َّك َولَوغَو ذَو اب ا ِل
۰حَو  ٰت  ااۙ ا َو َاْل َاْل  عَاْل ِل زِل ا َو َاْل اِل  ارَو  َو  َو

ا  َّكا خَو َو انِل َاْل َو َاْلا َوشَاْل ُا َو َّك ِل رِل   اذُا َاْل اِفِل َاْل اِلِل لِل َاْل ضٰت  ُاا َو َو َاْل ا َو وِلحًم احَو َاْل َولَو ا َو َاْل ا َو َو َاْل يَّك َو ا َو اِل ا َو َو ٰت َّك ا َو َو تَو ا َونَاْل َو َاْل َاْل  ۰ ِل َوااۭۚ لِل ِل َاْل ا وَاْل ُا َاْل ا ِل َو َاْل َّنِل  ا َو ِل َو َاْل َو و ا ِل اثُابَاْلتُا َاْل لُا َاْل اۻ۱ ِلَّنِل  ِل ا َو ا َو ا َوحَاْل َو َو اعَو َاْلىُا َاْل َوخَو َوبَّكلُا ان ِل َاْل َو ا اَّك  َو
ّ
 
 ُا وٰت 

اعَوا زُا َوخَوجَو  َو ن ِـلا َو ا وَاْلجَو  َّك ٰت ِل ا َو َاْل َاْل  اِفِل ثِلىِل َاْل اسَو  ِل  ٰت ۰ َاْل ُا َاْل ا ُا َاْل َو ُا َاْل َوااۭ ن اَكَو يَاْل ِل ا اَّك اِل ا وصِل  َاْل اۼ۱ َو َاْل َو  

हभने भनुष्म को अऩने भाॉ-फाऩ के साथ अच्छा व्मवहाय कयने की ताकीद की। उसकी भाॉ ने उसे 
(ऩेट भें) तकरीफ़ के साथ उठाए यखा औय उसे जना बी तकरीफ़ के साथ। औय उसके गबर की अवस्था भें यहने 
औय दधू छुड़ाने की अवधध तीस भाह है, महाॉ तक कक जफ वह अऩनी ऩूयी शजक्त को ऩहुॉचा औय चारीस वषर का 
हुआ तो उसने कहा, "ऐ भेये यफ! भुझ ेसम्बार कक भैं तेयी उस अनुकम्ऩा के प्रनत कृतऻता ददखाऊॉ , जो तुने भुझऩय 
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औय भेये भाॉ-फाऩ ऩय की है। औय मह कक भैं ऐसा अच्छा कभर करूॉ  जो तुझ ेवप्रम हो औय भेये मरए भेयी सॊतनत भें 
बराई यख दे। भैं तेये आगे तौफा कयता हूॉ औऱ भैं भुजस्रभ (आऻाकायी) हूॉ।" (15) ऐसे ही रोग जजनसे हभ अच्छे 
कभर, जो उन्होंने ककए होंगे, स्वीकाय कय रेगें औय उनकी फुयाइमों को टार जाएॉगे। इस हार भें कक वे जन्नतवारों 
भें होंगे, उस सच्चे वादे के अनुरूऩ जो उनसे ककमा जाता यहा है (16)

َاْلا ا َوبَاْل ِل ا ِل َاْل ا وَاْل ُا ُا َاْل ُا لَوتِل اخَو ا َو َو َاْل جَو ا ُاخَاْل َو ا َو َاْل َاْل  نِل  ِل َوأ ا َوثَو ِل ٰت  ُا
َّك او َو َاْل ِلا ُاٍ   اوِل َو اِل ا َو  َو يَاْل ِل ۰ َو اَّك ا ٰت ِل َاْلااۚ َو ا َو َاْلْلَو ا َو ِل خَوغِل َاْل ٰت َو ْسَاْل ۰ َو ُا َو ا  ق اا ۤ احَو ا ِل ا َو َاْل َو ۰ ِل َّك ا َو ا ٰت َواا ۚ ا َو َو ُا َاْل ُا ُا ْيَاْل ْلَّك ا َوسَو طِل   ا ِل

َوا وِل َاْل َو َّك اا۱۷ اَاْل ِل َاْل ِل ا َو اَاْل ا وَاْلجِل ِل  ا ِل  َو لِلىِل َاْل ا َوبَاْل ا ِل َاْل لَوتَاْل اخَو ٍ ا َو َاْل ا ُا َو َاْل  اِفِل ا وَاْل َو َاْل ُا ىِل ُا ا َولَو َاْل قَّك احَو ِل َاْل َو ا اَّك  َو
ّ
 
۰ ُا وٰت  ِل َاْل َوااۭ ُا َاْل اخٰت ِل ن اَكَو َّكىُا َاْل ن ۱۸ ِل  

ककन्तु वह व्मजक्त जजसने अऩने भाॉ-फाऩ से कहा, "धधक है तुभ ऩय! क्मा तुभ भुझ ेडयाते हो कक 
भैं (़ब्र स)े ननकारा जाऊॉ गा, हाराॉकक भुझसे ऩहरे ककतनी ही नस्रें गुज़य चुकी है?" औय वे दोनों अल्राह से 
फ़रयमाद कयते है - "अफ़सोस है तुभऩय! भान जा। ननस्सॊदेह अल्राह का वादा सच्चा है।" ककन्तु वह कहता है, "मे 
तो फस ऩहरे के रोगों की कहाननमाॉ है।" (17) ऐसे ही रोग है जजनऩय उन धगयोहों के साथ मातना की फात 
सत्मावऩत होकय यही जो जजन्नों औय भनुष्मों भें से उनसे ऩहरे गुज़य चुके है। ननश्चम ही वे घाटे भें यहे (18)

ملسو هيلع هللا ىلص

(صل اهل ثن اهل ثن اهل ثن اباك ثن اوًاك فاوًاك)  

1

2

3

4

ا ُـا ا للَّك  لَو ابِل َو ا َوضَّك ا و ِل  َو اِل ا َو َو ا َو َّك  ُا  َو    و ِل  َو  ُا
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भदो का औयतों ऩय क़ाफू है क्मोंकक (एक तो) ख़ुदा ने फाज़ आदमभमों (भदव) को फाज़ अदमभमों 
(औयत) ऩय फ़ज़ीरत दी है औय (इसके अरावा) चूॊकक भदो ने औयतों ऩय अऩना भार ख़चव ककमा है ऩस नेक फख्त 
फीववमॉ तो शौहयों की ताफेदायी कयती हैं (औय) उनके ऩीठ ऩीछे जजस तयह ख़ुदा ने हहफ़ाज़त की वह बी (हय चीज़ 
की) हहफ़ाज़त कयती है 

ِلا ُلِل أَهَاْل ابِل اَّك
ّ
ا  ُا ا و ْسَّك ِل  ا وَاْل َو َاْل ُا ِل قُا ا َو اَو   َو

(की फुयाई) तो फुयी तद्फीय कयने वारे ही ऩय ऩड़ती है  

ا ِلحَاْل َو  ًما َو َاْل ِل وَاْل َو اِل َبِل ا َو َيَّك ُا ْلَّك ا ِل اثَو َاْل ُا ُا َاْل  ا ِل ا َواَّك ُّم َو ب ارَو ۰ َو َو ٰت ااۭ اثَوػقُا ػىُا َو ا َوَلَو ٰت ا ِل أ ا َو َاْل ا َواَو ُا ُا َو َو ا وَاْل ِل َو اعِل َاْل َو َو لُاغَو َّك َو َاْل ا َو ِل َاْل ًم  ِل َّك ا  اًم َّكىُا َو ا َو َاْل او اثَو َاْلىَو َاْل ُا َو ا َو ُالَاْل اَو ا َّك أ ا ُاٍ   َّكىُا َو او َوىُا َو اا۲۳ َاْل او  َو خَاْل ِل َاْل

ًم  ْيَاْل غِل ا َو َاْل َّكيٰت ِل ب ىُا َو ا َو  َو ارَو َاْل ا رَاْل َو ارَّكاِل  ا َو ُالَاْل ِـل َو ا و َّك َاْل ا ِل َو ا اُّم ِل  ۺ۲ َو َو حَو َاْلااۭ ُكُا سِل ُا ُا َاْل ان َاْل ابِل َو اِفِل ُا ا َو َاْل َو َاْل ۰رَو ُّمُكُا لِل ِلااۭ ُا َاْل ا ٰت ن احَو ُا َاْل رًم  ِل َاْل ااَو ُا َاْل َو َو َّك بِل َاْل اوِلَلَاْل َّك ٗاَكَو َو ن ا َو ِل اۻ۲ َاْل َو  

तुम्हाये यफ ने फ़ैसरा कय ददमा है कक उसके मसवा ककसी की फन्दगी न कयो औय भाॉ-फाऩ के 
साथ अच्छा व्मवहाय कयो। मदद उनभें से कोई एक मा दोनों ही तुम्हाये साभने फुढ़ाऩे को ऩहुॉच जाएॉ तो उन्हें 'उॉ ह' 

तक न कहो औय न उन्हें झझझको, फजल्क उनसे मशष्टताऩूवरक फात कयो (23) औय उनके आगे दमारुता से नम्रता 
की बुजाएॉ त्रफछाए यखो औय कहो, "भेये यफ! जजस प्रकाय उन्होंने फारकार भें भुझ ेऩारा है, तू बी उनऩय दमा कय।" 
(24) जो कुछ तुम्हाये जी भें है उसे तुम्हाया यफ बरी-बाॉनत जानता है। मदद तुभ सुमोग्म औय अच्छे हुए तो 
ननश्चम ही वह बी ऐसे रुजू कयनेवारों के मरए फड़ा ऺभाशीर है (25)
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت عبدهللا بي عور) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص  

(حعرت عبدهللا بي عور) ملسو هيلع هللا ىلص

 

R

(حعرت جابر بي عبدهللا) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت جبرئيل) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 

ملسو هيلع هللا ىلص

  َأ ِب ْن َأ   َأ َأ اُل َأ   َأ ْن َأ 
   

(حعرت ابى هريرة) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
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ًما ا َو ِلْيَاْل ا ِل بِل َاْللِل اسَو اعَو َاْل بِلصَو ِل  ِل َاْل ا َو َوىُا َاْل او لَّكتَاْل اطَو ِل بٰتٍتا ُااِل ىِل َاْل َو دُا َاْل احَو َّك َاْل َو ا َولَو َاْل ا  ِل َاْل َو ا اَّك ا ِل  َو ٍ ظُا َاْل ۰ۼ۱  َوبِل ِل ِلاۙ ُا ُا َاْل اعَو َاْل ُاا َو َو َاْل ان بٰت  ا َو َو َاْل ا و ِل  لِلا َّك َوخَاْل ِل ِل ُا وَاْل َو طِل اَبِل ا و َّك سِل ا َو َاْل َو  َو ۰ َاْل ااۭ الِللَاْل ٰت ِل ِل َاْل َو خَو َاْل َو  َو َوعَاْل

ا َووِلـــ َاْل ًم  ا َو َو َبًم ا۱ۼ۱ ِل َاْلىُا َاْل  

सायाॊश मह कक महूहदमों के अत्माचाय के कायण हभने फहुत-सी अच्छी ऩाक चीज़े उनऩय हयाभ कय दी, जो उनके 

मरए हरार थी औय उनके प्राम् अल्राह के भागव से योकने के कायण; (160) औय उनके ब्माज रेने के कायण, 
जफकक उन्हें इससे योका गमा था। औय उनके अवैध रूऩ से रोगों के भार खान ेके कायण ऐसा ककमा गमा औय हभन े

उनभें से जजन रोगों ने इनकाय ककमा उनके मरए दखुद मातना तैमाय कय यखी है (161) 

َوخَوخَو َّكا ا  يَاْل ِل ا اَّك َو ُا َاْل ُا ا َو  َو ا  ا ِلاَّك َو ُا َاْل ُا َاْل َو بٰت  ااَو  ا و ِل  ُا َاْل َو َاْل ُا اَيَو ِل َاْل َو ا َواَّك ا وَاْل َو ِل  ا ِل َو ۰طُا ُاا وشْسَّك َاْلطٰت ُا بٰت  اۭ ا و ِل  ا ِل َاْللُا َّك َو ا وَاْل َو َاْل ُا ن ا َو وُا َاْل  ا ِل َّك ُا َاْل ن َو اَبِل َو ۰ذٰت ِل بٰت  اۘ ا و ِل  حَو َّك َو ا َو ا وَاْل َو َاْل َو ا ُا لَّك ۰ َو َواَو ٗ ااۭ ا َو  اَو  َو َو َاْل

ا لَو  َو بِل  ٖہا َو نَاْل خَوىٰت  ا َولَو ٗا َو اسَو ارَّك ا ِل  َاْل ٌـب ظَو عِل ۰ َو َاْل ا ِلااۭ ٗ  ا ِلَلَو ۰ َو َو َاْل ُا ا و َّك رِلااۭ ٰت ُا ا َو َاْل  َو
ّ
 
ا َو ُا وٰت  ا َو دَو ۰ َو َو َاْل ُا َاْل َوااۚ ا ِل َاْلىَو اخٰت ِل ا وصَّك َو ٰتتِلااۻ۲۷ ُا َاْل ِبِل بٰت  ا َو ُا َاْل ا و ِل  ا ُا قُا حَو َو َاْل  ۰ ا َو َّك ٍرااۭ َّك ا ُا ِل ُّم ا ُا ااَو  َو ُا

اۼ۲۷ َوزِلميَاْلٍا  

औय रोग ब्माज खाते है, वे फस इस प्रकाय उठते है जजस प्रकाय वह क्मजक्त उठता है जजसे 
शैतान ने छूकय फावरा कय ददमा हो औय मह इसमरए कक उनका कहना है, "व्माऩाय बी तो ब्माज के सदृश है," 

जफकक अल्राह ने व्माऩाय को वैध औय ब्माज को अवैध ठहयामा है। अत् जजसको उसके यफ की ओय से नसीहत 
ऩहुॉची औय वह फाज़ आ गमा, तो जो कुछ ऩहरे रे चुका वह उसी का यहा औय भाभरा उसका अल्राह के हवारे 
है। औय जजसने कपय मही कभर ककमा तो ऐसे ही रोग आग (जहन्नभ) भें ऩड़नेवारे है। उसभें वे सदैव यहेंगे (275) 

अल्राह ब्माज को घटाता औय मभटाता है औय सद़ों को फढ़ाता है। औय अल्राह ककसी अकृतऻ, ह़ भायनेवारे 
को ऩसन्द नहीॊ कयता (276)

لَوقَوا اخَو ا َو َاْل ُا َو َاْل َو ا  ۰ َواَو ُاااۭ ْيَاْل ا وَاْلخَو ِل ۺ۱ َو ُا َو للَّكطِل َاْل ُا اۧ  

क्मा वह नहीॊ जानेगा जजसने ऩदैा ककमा? वह सूक्ष्भदशी, ऽफय यखनेवारा है (14) 
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َوا َواَيٰت  ِ  ِل ِل َاْل ا ُّم َاْل ا ُا َاْل ُا بٰت   ا ِل َاْل ا و ِل  ا ِل َو َو ِل َو رُا َاْل ا َو اب ذَو ا َو َّك ُا  ا َو ا ٰت َو ُا  ا ث ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك وِل ٖہا۲۷۸  سُا َاْل رَو ا َو ا ِل ٍاا ِل  َو َو َاْل ُا َاْل ا ِل ن ذَو لُا َاْل ا َو َاْل اثَو َاْل َو َّك َاْل او ۰ َو ِل َاْل َاْلااۚ ا َو َاْل َو وِلُكُا سُا اُا َاْل ارُا َاْل ُكُا
ا َولَو َاْل اثُابَاْل ُا ۰ َو ِل َاْل ااۚ لِل ُا َاْل َو ثَوظَاْل اَو

لَو ُا َاْل َوا َوا اثُاظَاْل ةٍاا۲۷۹اَو َو يَاْل َو ا َو ةٌبا ِلَلٰت ٍةا َو َوظِل َو َو اعُا َاْل اذُا َاْل اَكَو َو ۰ َو ِل َاْل لَو ُا َاْل َوااۭ اثَو َاْل َاْل ا ُا َاْل ُا ا ِل َاْل َاْل َّكُكُا او ٌب ْيَاْل اثَوصَو َّك ُا َاْل اخَو ۲۸۰ َو َو َاْل  

ऐ ईभान रानेवारो! अल्राह का डय यखो औय जो कुछ ब्माज फा़ी यह गमा है उसे छोड़ दो, 
मदद तुभ ईभानवारे हो (278) कपय मदद तुभने ऐसा न ककमा तो अल्राह औय उसके यसूर से मुद्ध के मरए ऽफयदाय 
हो जाओ। औय मदद तौफा कय रो तो अऩना भूरधन रेने का तुम्हें अधधकाय है। न तुभ अन्माम कयो औय न 
तुम्हाये साथ अन्माम ककमा जाए (279) औय मदद कोई तॊगी भें हो तो हाथ खुरने तक भुहरत देनी होगी; औय 
सद़ा कय दो (अथारत भूरधन बी न रो) तो मह तुम्हाये मरए अधधक उत्तभ है, मदद तुभ जान सको (280)

ملسو هيلع هللا ىلص

عنها اهلل رضي حعرت عائشه    ملسو هيلع هللا ىلص (

( عنها اهلل رضي   (حعرت عائشه  

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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َاْلا اًتَو ا ٰت َو ُا َاْل ااَو ِل َاْل َو ُّم َو ا اَّك ًـما َو  ضٰت َو َو بٰت   ا َوضَاْل َو  ًم ا ُّم ُا  ا و ِل  ۰ ُا لِلحُا َاْل َواا۠ اثُا َاْل َاْل لَّكُكُا َو َو او َّك ُا  ا َو ۱۳۰ َو ث اۚ  

ऐ ईभान रानेवारो! फढ़ोत्तयी के ध्मेम से ब्माज न खाओ, जो कई गुना अधधक हो सकता है। 
औय अल्राह का डय यखो, ताकक तुम्हें सपरता प्राप्त हो (130)

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت عباش) (حعرت عباش)

 

()

ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص
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(حعرت جبرئيل)   ( (حعرت جبرئيل
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North American Islamic Trust
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FOR READER’S INFORMATION 

NORTH AMERICAN ISLAMIC TRUST 

ADDRESS: 745 MC CLINTOCK DRIVE, 

SUITE 114 BURR RIDGE. 

IL 60521-0857 U.S.A. 

PHONE-(630) 789-9191 FAX-(630) 789-9455 

EMAIL: info@nait.net 

ذَو ِل ُا  ا وطَّك اُا تَوا ا َو  َاْل َـو ا عَاْل ُا ُا  ا للَّك  اَ  ِل ٍةارَّكسُا اًم اُ  َّك ِل  ا ُا َو َو َاْل َو اِفِل اب َو َو َاْل و   َو

औय हभने तो हय उम्भत भें एक (न एक) यसूर इस फात के मरए ज़रुय बेजा कक रोगों ऽुदा की 
इफादत कयो औय फुतों (की इफादत) से फचे यहो  

َو ِل َاْل ًم  ن ًم ا َّك ْيَاْل َوشِل ا  قِل  وَاْلحَو اَبِل لَاْل ٰت َو سَو َّكأ ا َورَاْل ن ۰ ِل َو ِل َاْل ٌبااۭ ا ِل َاْلىَو ان َلَو اخَو ا ِلاَّك ـٍ ا ُا َّك ا ِل  َاْل اۺ۲ َو ِل َاْل  

हभने तुम्हें सत्म के साथ बेजा है, शुब-सूचना देनेवारा औय सचेतकतार फनाकय। औय जो बी 
सभुदाम गुज़या है, उसभें अननवामरत् एक सचेतकतार हुआ है (24)

( حعرت لىغ)

ا َو َاْل ٍا ا َولَو َاْل ِلا ِل َاْل َاْل ــَـلُاُكُا أ ا َوسَاْل ۰ َو َو َواا ِل َاْلااۚ لَو ِل َاْل ا وَاْل ٰت اِل  ارَو ا َو ٰت ا ِلاَّك ۺۼ۱ َو َاْل ِليَو اۭ  
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भैं इस काभ ऩय तुभसे कोई प्रनतदान नहीॊ भाॉगता, भेया प्रनतदान तो फस साये सॊसाय के यफ के 
जज़म्भे है (164)

(حعرت ًىح)

َوىَو رًم  ن ا َّك َو َاْلَلًم او ا َو َاْل ِل َاْل تُا عَو َاْل ادَو َاْل ا ِلَّنِل  اِل  ارَو ۻ َو  َو ا ِل َو رًم اۙ ا ِلاَّك يَاْل  ادُا َو  اِل ا َو ِلدَاْل ُا َاْل َاْل تَوااۼ َو َو ا َو سَاْل ذَو نِلىِل َاْل ا ٰت َاْل  اِفِل ىُا َاْل لُا َاْل  ا َو َو بِل َو ا َو َو َوىُا َاْل او خَوغَاْل ِل َو اوِل ثُاىُا َاْل عَو َاْل َّك َو ادَو ا ُا َاْل َّنِل  ُا  ا َو ِل خَو َاْل َو ُّم َاْل ا َو سْسَاْل ا َو َوَصَو َوىُا َاْل اَاْلشَو َاْل ازِل َو ب

بَو رًم  خِل َاْل ۷ سْسَاْل ىَو رًم اۚ ا ِل ثُاىُا َاْل عَو َاْل ادَو َاْل َّكا ِلَّنِل  ۸ ُا َو رًم اۙ ا ِل َاْل َوىُا َاْل او تُا رَاْل َو ا َو َو َاْل َوىُا َاْل او ا َو َاْللَو َاْلتُا َاْل  َّكا ِلَّنِل  ۹ ُا َاْلااۙ خَوغَاْل ِل ُا َاْل ارَو َّكُكُا ا سْسَاْل ۰ َو ُالَاْلتُا ااَو َّك رًم اۭ َّك ٗاَكَو َو ن ۱۰ ِل ا و َّك َو  ااۙ لِل سِل َاْلا ُّم َاْل ا َولَو َاْلُكُا رَو رًم ااَو ۱۱ ِل  َاْل َو َاْل َو ٍ ااۙ َاْلاَبِل اُا دَاْل  َّك ُا َاْل ِل

ا َونَاْلىٰت ًم  َاْل َّكُكُا او َاْل َولَاْل َيَو ا َو  ٰتٍتا َّك َاْل َّكُكُا او َاْل َولَاْل َيَو ا َو َو َو ِل َاْل ب ۱۲ َّك اۭ  

उसने कहा, "ऐ भेये यफ! भैंने अऩनी ़ौभ के रोगों को यात औय ददन फुरामा (5) "ककन्तु भेयी 
ऩुकाय ने उनके ऩरामन को ही फढ़ामा (6) "औय जफ बी भैंने उन्हें फुरामा, ताकक तू उन्हें ऺभा कय दे, तो उन्होंने 
अऩने कानों भें अऩनी उॉगमरमाॉ दे रीॊ औय अऩने कऩड़ो से स्वमॊ को ढाॉक मरमा औय अऩनी हठ ऩय अड़ गए औय 
फड़ा ही घभॊड ककमा (7) "कपय भैंने उन्हें खुल्रभखुल्रा फुरामा, (8) "कपय भैंने उनसे खुरे तौय ऩय बी फातें की औय 
उनसे चुऩके-चुऩके बी फातें की (9) "औय भैंने कहा, अऩने यफ से ऺभा की प्राथरना कयो। ननश्चम ही वह फड़ा 
ऺभाशीर है, (10) "वह फादर बेजेगा तुभऩय ऽूफ फयसनेवारा, (11) "औय वह भार औय फेटों से तुम्हें फढ़ोतयी 
प्रदान कयेगा, औय तुम्हाये मरए फाा ऩैदा कयेगा औय तुम्हाये मरए नहयें प्रवादहत कयेगा (12)

( ًىح حعرت )

( ًىح حعرت )

 

(حعرت ًىح)

(حعرت ًىح)

R

(حعرت ابي عباش) (حعرت ًىح)

(حعرت ًىح)

(حعرت ًىح)
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وُا َاْل َوا ذَو َورَاْل ا اَاْل َّك َو َو َو ا َو ث َو ا َو ُاِ  ِل ُا ۱۱۱ َو وُاػ َاْل  ا َون لُا َاْل َوااۭ َو َاْل َو ُا َاْل ا  ن ابِل َو اَكَو لَاْل ِل َاْل ا َو َو ا ِل ۱۱۲ َو  َو َوشَاْل ُا ُا َاْل َوااۚ اج َو َاْل او َاْل ِبِل  ارَو ا َو ٰت ا ِلاَّك ُاىُا َاْل احِل َو ب ۱۱۳ ِل َاْل َوااۚ ِ  ِل ِل َاْل ا وَاْل ُا ابِلطَو رِلدِل أ ا َو َو ۺ۱۱ َو َو َو ِل َاْل ٌبااۚ ان ا ِلاَّك ا َو َو ا ِل َاْل

ٌبا بِل َاْل ۻ۱۱ ُّم اۭ  

उन्होंने कहा, "क्मा हभ तेयी फात भान रें, जफकक तेये ऩीछे तो अत्मन्त नीच रोग चर यहे है?" (111) उसने 
कहा, "भुझ ेक्मा भारूभ कक व ेक्मा कयत ेयहे है? (112) उनका दहसाफ तो फस भेये यफ के जज़म्भे है। क्मा ही अच्छा 
होता कक तुभभें चेतना होती। (113) औय भैं ईभानवारों को धुत्कायनेवारा नहीॊ हूॉ। (114) भैं तो फस स्ऩष्ट रूऩ 

से एक सावधान कयनेवारा हूॉ।" (115) 

( جعفر حعرت )

ملسو هيلع هللا ىلص

( جعفر حعرت )

ملسو هيلع هللا ىلص  

أ ا َو ُا َاْل َو َتَاْل ا ُا ا َو  َو َّك ِل َاْلٍ ا ِلاَّك ان ا ِل  َاْل ـٍ َو ا َو َاْل  َاْل لَاْل َو اِفِل سَو أ ا َورَاْل ۰ َو َو ابِل ٖہا ٰت ِل ُا َاْل َوااۙ َاْل لَاْل ُا سِل أ ا ُارَاْل ابِل َو دًم اۺ۳ ِل َّك اَو ا َّك َو َاْل ا َو َاْل َو اًم ُا ا َو َاْل َو َاْل ُا ۰ َو َو وُا َاْل اَنَو َوا َّكااۙ بِل َاْل ابِل ُا َو َّك َاْل ُا اۻ۳ َو اَنَو  

हभने जजस फस्ती भें बी कोई सचेतकतार बेजा तो वहाॉ के सम्ऩन्न रोगों ने मही कहा कक "जो 
कुछ देकय तुम्हें बेजा गमा है, हभ तो उसको नहीॊ भानते।" (34) उन्होंने मह बी कहा कक "हभ तो धन औय सॊतान 
भें तुभसे फढ़कय है औय हभ मातनाग्रस्त होनेवारे नहीॊ।" (35)

َاْلاَبِلا اُا دُا اَو ْلَو ا َو َاْل ا َو َاْل أ ا َو َاْل َو وُاُكُا ا َو وِلحًم  َو َو لَو ِل ا َو َو ا ٰت َو َو ا َو َاْل اَّك وَاْل ٰت  ا ِل ازُا اعِل َاْل َو َو َاْل اثُا َو ِل  ُاُكُا َاْل َّك ِل ۰و ا ٰت ِل ُا َاْل َواۡ ا وَاْلغُا ُا ٰتتِل اِفِل لُا َاْل ا َو ُا َاْل ِل ابِل َو ا َو ا وضِل  َاْل ِل ا َو َو  اُا َوىُا َاْل او  َو
ّ
 
ا۳۷ َو ُا وٰت   

वह चीज़ न तुम्हाये धन है औय न तुम्हायी सन्तान, जो तुम्हें हभसे ननकट कय दे। अरफता, जो 
कोई ईभान रामा औय उसने अच्छा कभर ककमा, तो ऐसे ही रोग है जजनके मरए उसका कई गुना फदरा है, जो 
उन्होंने ककमा। औय वे ऊऩयी भॊजजर के कऺों भें ननजश्चन्तता-ऩूवरक यहेंगे (37)

ا ااَو ا ُا أ ا َو َاْل َو َو َّك ِل ُا َاْل ا َو ا ث َوىُا ُا او ذَو ا ِل َاْللَو َبَو اَو َوا َو ِل وَاْل َو َاْل َو ا َولَو َاْل ِلا ٰت أ ا َو ا َو َوخَّكبِل  ُا ان َولَاْل ۰ وُا َاْل اب َوىَاْلخَو ُا َاْل َوااۭ ا  اَو ػػػػـػًم ا َّك اشَو  َاْل لُا َاْل َو َو َاْل ِل ا  ااَو َبَو ُ  ُا َاْل ا ٰت اَكَو َو َو َاْل و ا۱۷۰ َو َو  

औय जफ उनसे कहा जाता है, "अल्राह ने जो कुछ उताया है उसका अनुसयण कयो।" तो कहते 
है, "नहीॊ फजल्क हभ तो उसका अनुसयण कयेंगे जजसऩय हभने अऩने फाऩ-दादा को ऩामा है।" क्मा उस दशा भें बी 
जफकक उनके फाऩ-दादा कुछ बी फुवद्ध से काभ न रेते यहे हों औय न सीधे भागर ऩय यहे हों? (170)

لَو َو  اسُا  ُا َو َّكىُا َاْل َو  َوىَاْل ِل  َو ُا َاْل ا ِل َاْل َو او ا َو   ِل َاْل َو ۰ َو اَّك ػ ِلااۭ حَاْل ِل ا وَاْل ُا َو َو َو او ا َو ۹ۼ َاْل َوا َو ِل َّك اۧ  

यहे वे रोग जजन्होंने हभाये भागर भें मभरकय प्रमास ककमा, हभ उन्हें अवश्म अऩने भागर ददखाएॉगे। 
ननस्सॊदेह अल्राह सुकमभरमों के साथ है (69)
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ملسو هيلع هللا ىلص

لَو ُا َاْل َوا َو َاْل ا  ااَو ا و َّك سِل َو ا َو َاْل َو وٰت ِل َّك َو ِل َاْل ًم ا َّك ن ًم ا َّك ْيَاْل َوشِل ا  الِل ل َّك سِل ًـم َّك اَكَو   ا ِلاَّك لَاْل ٰت َو سَو أ ا َورَاْل ا۲۸ َو َو  

हभने तो तुम्हें साये ही भनुष्मों को शुब-सूचना देनेवारा औय सावधान कयनेवारा फनाकय बेजा, 
ककन्तु अधधकतय रोग जानते नहीॊ (28)

ملسو هيلع هللا ىلص

وَاْل َو ا ا َو َّك َاْل ُا اَنَو َو ٗاوَوحٰت ِلظُا َاْل َوا ِل َّك او ا َو ِل َّك ا۹ اِل  َاْل َو  

मह अनुसयण ननश्चम ही हभने अवतरयत ककमा है औय हभ स्वमॊ इसके यऺक हैं (9)

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت جابر) ملسو هيلع هللا ىلص

 

ملسو هيلع هللا ىلص ( حعرت هصعب بي

(ضعيد

اوَو َوا َّك َو ا اَاْل ِل َاْل ب ارَو وُا َاْل َو َو ُا َاْل ا  َو َاْل ِل ِل َاْل اب ۢ َاْل ا ِل ا َو  اُا َاْل ِل َاْل َو ا ٰت َو ُا َاْل ارَو َّك َوا َو اَّك ِل َاْل َو الِل  َّك َلًّ بِل َو ا ِل ا ُالُا َاْل َاْل اِفِل َاْل َولَاْل اَتَو اَو ا َو ِل َاْل َو  ِل اَاْل اَبِل اسْسَو َو ُا َاْل َو ِل َاْل َو ِلخَاْل َو نِل َو ا اَّك اِل ٌبا ا َو ميَاْل ارَّكحِل اُا َاْل ٌب ارَو َّك َو ن ۱۰  ا ِل اۧ  

औय (इस भार भें उनका बी दहस्सा है) जो उनके फाद आए, वे कहते है, "ऐ हभाये यफ! हभें ऺभा 
कय दे औय हभाये उन बाइमों को बी जो ईभानराने भें हभसे अग्रसय यहे औय हभाये ददरों भें ईभानवारों के मरए 
कोई ववद्वेष न यख। ऐ हभाये यफ! तू ननश्चम ही फड़ा करुणाभम, अत्मन्त दमावान है।" (10)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى) ( حعرت داؤد)

( حضرت ابراهيم)

(حعرت ضليواى)
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َو َاْل ِل ٖہا اب ۢ َاْل ا ِل َو حٍا َّك و َّك  ِل ٖہ  ُا َاْل ان حَو َاْل َوأ ا ِلِلٰت أ ا َو َاْل ا َو  َو َو َاْل َو و حَو َاْل َوأ ا ِل َّكأ ا َو َاْل ن ۰ ِل اَوااۚ َو َاْل ُا َاْل ا َو  قَو ٰت ا َو ِل َاْل ٰت ِل َاْللَو َسَاْل ا َو ِل َو ميَاْل ا ِل َاْل ٰت ِل
حَو َاْل َوأ ا ِلِلٰت  لَو َاْل ٰت َوا َواا َو َو َاْل سُا ا َو ا َو ٰت ُا َاْل َو ُا َو ا َو ُا َاْل  اَو ُّم َاْل ا َو َو  يَاْلَسٰت ا َو ِل َوسَاْل  َو طِل ۰ اَاْل ثَويَاْل َو ااۚ  َو ٰت

رًم  بُا َاْل ازَو ۳ۼ۱دَو ٗ دَو ۚ 

हभने तुम्हायी ओय उसी प्रकाय वह्मड की है जजस प्रकाय नूह औय उसके फाद के नत्रफमों की ओय 
वह्मु की। औय हभने इफयाहीभ, इसभाईर, इसहा़ औय मा़ूफ औय उसकी सन्तान औय ईसा औय अय्मूफ औय 
मूनुस औय हारून औय सुरैभान की ओय बी वह्मक की। औय हभने दाउद को ज़फूय प्रदान ककमा (163)

( ضليواى حعرت )

ا وَاْل َو َاْل ِلا ُا ا ِل َاْل ِلااَوَّنَو تَاْل َو َوشَو ان ذَاْل ا ِل ثِل ا وَاْلحَو َاْل اِفِل ٰت ِل َاْل ُا ا َو ذَاْل ا ِل لَو َاْل ٰت َو سُا ا َو دَو ٗ دَو ۰ َو ىِل ِل َاْل َوااۚ اشٰت ِلىِل َاْل ۷۸ َو ُا َّك اوِلحُا  َاْل لَو َاْل ٰت َوااۙۤ ۰ َو َوىَّك َاْل ٰتىَو اسُا لَاْل ًم اۚ ًم ا َّك ِل ثَويَاْل َو احُا َاْل ا ٰت ًّ ّلُكُا ۰ َو ا  َاْلاۡ ادَو ٗ دَو ا َو َو َّك َاْل َو ا َّك َو بَو  َو  ِل

َوا ْيَاْل ا َو وطَّك ۰ ُا ْسَو ِل حَاْل َو َوااۭ لِل َاْل ا۷۹ َو ُا َّك ا ٰت ِل  

औऱ दाऊद औय सुरैभान ऩय बी हभने कृऩा-स्ऩष्ट की। माद कयो जफकक वे दोनों खेती के एक 
झगड़ ेका ननफटाया कय यहे थ,े जफ यात को कुछ रोगों की फकरयमाॉ उसे यौंद गई थीॊ। औय उनका (़ौभ के रोगों 
का) फ़ैसरा हभाये साभने था (78) तफ हभने उसे सुरैभान को सभझा ददमा औय मूॉ तो हयेक को हभने ननणरम-
शजक्त औय ऻान प्रदान ककमा था। औय दाऊद के साथ हभने ऩहाड़ों को वशीबूत कय ददमा था, जो तसफीह कयते 
थे, औय ऩक्षऺमों को बी। औय ऐसा कयनेवारे हभ बी थ े(79)

(حعرت عبدهللا بي هطعىد)

(حعرت عبدهللا بي عباش) (حعرت داؤد)

(حعرت داؤد)

(حعرت ضليواى)

(حعرت داؤد)

 

R (حعرت ضليواى)

(حعرت داؤد)

(حعرت داؤد) (حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

( اؤدحعرت د )
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لَاْل ًم  ا ِل لَو َاْل ٰت َو سُا ا َو ثَويَاْل َو ادَو ٗ دَو ا ٰت َو َو َاْل و ۰ َو َوااۚ ِ  ِل ِل َاْل ا وَاْل ُا اعِل َو دِل ِل ا ِل  َاْل ٍ ا َو ِلْيَاْل لَو َو ا َو ٰت ا َوضَّك يَاْل ِل ا اَّك ِل ا ِل ا وَاْلحَو َاْل ُا لَو َاْل ٰت ُاااۻ۱ َو َو اَو اسُا رِلثَو اا َو َو ثِليَاْل َو ا ِل َاْل ا َو ُا َاْل ِل ْيَاْل ا وطَّك قَو ا ُالِل  َاْل َو ا َو َاْلطِل ُّمىَو ا و َّك سُا َو  اَيٰت  ا َو َو  َو دَو ٗ دَو

اٍا َاْل اَشَو ِل  ۰ ُا ُاااۭ ا وَاْل ُا ِل َاْل لُا َوىُا َو وَاْل َوضَاْل ا ٰت َو او اۼ۱ ِل َّك  

हभने दाऊद औय सुरैभान को फड़ा ऻान प्रदान ककमा था, (उन्होंने उसके भहत्व को जाना) औय 
उन दोनों ने कहा, "सायी प्रशॊसा अल्राह के मरए है, जजसने हभें अऩने फहुत-से ईभानवारे फन्दों के भु़ाफरे भें 
शे्रष्ठता प्रदान की।" (15) दाऊद का उत्तयाधधकायी सुरैभान हुआ औऱ उसने कहा, "ऐ रोगों! हभें ऩक्षऺमों की फोरी 
मसखाई गई है औय हभें हय चीज़ दी गई है। ननस्सॊदेह वह स्ऩष्ट फड़ाई है।" (16)

َاْل ِلا اَتَو ًـم ا َو  ِل َو ا و ِل  َاْل َو لَو َاْل ٰت َو وِل ُا ا ٰت َو َاْل َو ا ِل َاْلىَو  َو َاْل َّك ِل ا و ضِل َورَاْل ا اَاْل َو َاْل ِل ٖہ ا ِلَلَو اَبِل ۰يَاْل َوااۭ ٍاا ٰتلِل ِل َاْل َاْل اَشَو ِل  ا۸۱ َو ُا َّك ا ِل ُا  

औय सुरैभान के मरए हभने तेज वामु को वशीबूत कय ददमा था, जो उसके आदेश से उस बूबाग 
की ओय चरती थी जजसे हभने फयकत दी थी। हभ तो हय चीज़ का ऻान यखते है (81)

ا َو َو اَوا احَو َاْلرُا خَو  اًم ارُا َو َاْل ِل ٖہ اَبِل َاْل ِليَاْل اَتَو َو ُاا و ِل  َاْل َو او خَّك َاْل َو ۼ۳ َو َو اۙ  

तफ हभने वामु को उसके मरए वशीबूत कय ददमा, जो उसके आदेश स,े जहाॉ वह ऩहुॉचना चाहता, 
सयरताऩूवरक चरती थी (36)

ىَاْل ٌبا ىَو اشَو رَو َو حُا ا َّك ىَاْل ٌب َو اشَو ا ُا ُا ُّم  ا و ِل  َاْل َو لَو َاْل ٰت َو وِل ُا ۰ َو اۚ  

औय सुरैभान के मरए वामु को वशीबुत कय ददमा था। प्रात् सभम उसका चरना एक भहीने की 
याह तक औय सामॊकार को उसका चरना एक भहीने की याह तक 

A

B (حعرت ضليواى)

C

(حعرت ضليواى)

ا وَاْل ِلطَاْل ِلاا َو َو ٗا َو َاْل لَاْل َو او ۰ َو َوسَو بِل  ٖہاۭ ارَو َو َو َاْل ِلابِل  ِلذَاْل ِل ا  َو َو َاْل اب لُا َّك َاْل َو ا  ا َو َاْل ا وَاْلجِل ِل  ۰ َو ِل َو ا َو َاْل ِل َوااۭ اعَو َاْل ا ِل َاْلىُا َاْل ا َّك ِلغَاْل ِلاا َو َو َاْل ْيَاْل ا و َّك ِل ا َو َو اِل ُا ِل َاْل ُاا ِل َاْل ا۱۲ن  

औय हभने उनके मरए ताॊफे (को वऩघराकय) उसका चश्भा जायी कय ददमा था औय जजन्नात (को 
उनका ताफेदाय कय ददमा था कक उन) भें कुछ रोग उनके ऩयवयददगाय के हुक्भ से उनके साभने काभ काज कयते 
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थे औय उनभें से जजसने हभाये हुक्भ से इनहयाफ़ ककमा है उसे हभ (़माभत भें) जहन्नुभ के अज़ाफ का भज़ा 
चऽाॉएगे (12)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

يَاْلا َو َاْل ِل اب ۢ َاْل ٍ ا ِل  َواَو ااِل بَوغِل َاْل
َاْل َو ۢ ا  ااَّك لَاْل ًم ا ُا َاْل اِلِل ا َو َو َاْل َاْل اِلِل ا اَاْل ِل َاْل اِل  ارَو ۰ َو  َو َّك اُاااۚ ا وَاْل َو  ا َونَاْلتَو َّك َو ن اۻ۳ ِل  

कपय (सुरेभान ने भेयी तयप) रूजू की (औय) कहा ऩयवयददगाय भुझ ेफख्श दे औय भुझ ेवह भुल्क 
अता पयभा जो भेये फाद ककसी के वास्ते शामाॉह न हो इसभें तो शक नहीॊ कक तू फड़ा फख्शने वारा है (35)

(حعرت ضليواى)

َوشَو اُاا ا َو ا  ُا اَلَو لُا  َو َو َاْل َو ا َو ُا ُا ٍرارَّك سْسِل َو ٍتاا  وَاْلجَو َو اِل ا َو ِل َو ٍ اَكَو ثَو َو زِل لَو ا َو حَو رِل  َو ا ِل ا َّك ادَو  ُا دَو لُا  ا   َو َو ا﴿شُا َاْل ًم اۚ ا  َاْل ا وشَّك ُا رُا يَو اعِل َو دِل ا ِل  َاْل ا ا١٣ۚ ا َو َولِل لٌب  

वे उसके मरए फनात,े जो कुछ वह चाहता - फड़-ेफड़ ेबवन, प्रनतभाएॉ, फड़ ेहौज़ जैसे थार औय 
जभी यहनेवारी देगें - "ऐ दाऊद के रोगों! कभर कयो, कृतऻता ददखान ेरूऩ भें। भेये फन्दों भें कृतऻ थोड़ ेही हैं।" 
(13)

( ضليواى حعرت )

( ابراهين حعرت )

( ضليواى حعرت )

(حعرت ابىذرغفاري) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص (حعرت ابىذرغفاري)

ملسو هيلع هللا ىلص (حعرت ابىذرغفاري)

ملسو هيلع هللا ىلص  

(حعرت ضليواى)

عُا َاْل َوا  زَو ا ُا َاْل ا َوىُا َاْل ِل ْيَاْل ا َو وطَّك ِل َاْل ِل ا َو اَاْل ا وَاْلجِل ِل  ٗ ا ِل َو دُا ا ُا ُا َاْل لَو َاْل ٰت َو اوِل ُا َو ْشِل حُا ا َو ا۱۷ َو ذَو  ا َوثَو َاْل ا َو ٰت ا ِل
لِلاحَو  ٰت  ا و َّك َاْل ۰دِل َاْلااۙ لُا َاْل ا َو ٰت ِل َوُكُا خُا ا دَاْل لُا ُّمىَو ا و َّك َاْل َو  اَي ٰت  ٌـب َو َاْل لَو ان ۰ َو وَوتَاْل ااۚ َاْل طِل َو َّكُكُا َاْل ا َو اَو

دُا ٗا ا َو ُا ُا َاْل لَو َاْل ٰت ُا ۰سُا َوشَاْل ُا ُا َاْل َوااۙ ا  ااَو ا ِل  َاْلاا۱۸ َو ُا َاْل اضَو حِل ًم َاْل اا َوذَوبَو َّك َو َّك ِل ا و خَو َو انِل َاْل َو ا َوشَاْل ُا َو ا َو َاْل َاْل  عَاْل ِل زِل ا َو َاْل اِل  ارَو وِلىَو ا َو َو  َو اا َو َاْل َاْل اِفِل خِل َو َو ا ِل َو َاْل َاْل لَاْل ِل خِل ضٰت  ُاا َو َودَاْل ا َو وِلحًم احَو َاْل َولَو ا َو َاْل ا َو َو َاْل يَّك َو ا َو اِل ا َو َو ٰت َّك ا َو َو تَو  َونَاْل َو َاْل

َوا لِلحِل َاْل ا وص ٰت   ۱۹عِل َو دِل َو

सुरैभान के मरए जजन्न औय भनुष्म औय ऩक्षऺमों भे से उसकी सेनाएॉ एकि कय गई कपय उनकी 
दजारफन्दी की जा यही थी (17) महाॉ तक कक जफ वे चीॊदटमों की घाटी भें ऩहुॉचे तो एक चीॊटी ने कहा, "ऐ चीॊदटमों! 
अऩने घयों भें प्रवेश कय जाओ। कहीॊ सुरैभान औय उसकी सेनाएॉ तुम्हें कुचर न डारें औय उन्हें एहसास बी न 
हो।" (18) तो वह उसकी फात ऩय प्रसन्न होकय भुस्कयामा औय कहा, "भेये यफ! भुझ ेसॊबारे यख कक भैं तेयी उस 
कृऩा ऩय कृतऻता ददखाता यहूॉ जो तूने भुझऩय औय भेये भाॉ-फाऩ ऩय की है। औय मह कक अच्छा कभर करूॉ  जो तुझ े
ऩसन्द आए औय अऩनी दमारुता से भुझ ेअऩने अच्छे फन्दों भें दाझखर कय।" (19)
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( ضليواى حعرت )

(حعرت ضليواى)

(حعرت داؤد)

 

R

(ًحعرت عيط)

(حعرت ضليواى)

 

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

ميِلا﴿ حِل ا و َّك ػٰت ِل َو ا و َّك َاْل ِـل ا للَّك  ا ِل َاْل ِل ُـا َّك ن
ّ
ا َو  لَو َاْل َو  َو ا ِل اسُا ُـا َّك ن

ّ
ا﴿٣٠  لِل ِل َو ا ُا َاْل ِ ثُا ِنِل ا َو َّك لُا  ا َو َو اثَو َاْل   ٣١ اَ اَّك
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 सुरेभान की तयप से है (मे उसका सयनाभा) है त्रफजस्भल्रादहययहभाननयहीभ (30) (औय भज़भून) 
मह है कक भुझ से सयकशी न कयो औय भेये साभने पयभाफयदाय फन कय हाजज़य हो (31)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى) 

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى) (حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)
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(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

ا﴿ َو ِل َو ا وَاْل َو و اِل  ارَو ِـل الِللَّك  لَو َاْل َو  َو اسُا ا َو َو تُا لَو َاْل َ سَاْل ا َو َو َاْلِسِل ان تُا لَو َاْل اظَو ِنِل 
ّ
ا  اِل  ارَو   ٤٤ َو وَوتَاْل

फोरी, "ऐ भेये यफ! ननश्चम ही भैंने अऩने आऩऩय ज़ुल्भ ककमा। अफ भैंने सुरैभान के साथ अऩने आऩको 
अल्राह के सभवऩरत कय ददमा, जो साये सॊसाय का यफ है।" (44)

(حعرت ضليواى)

(حعرت ضليواى)

( ضليواى حعرت )

(حعرت ضليواى)

  औय सुरेभान ने ऩरयन्दों (के रश्कय ) की हाजज़यी री तो कहने रगे कक क्मा फात है कक भै हुदहुद को 
(उसकी जगह ऩय) नहीॊ देखता क्मा (वाक़ई भें) वह कही ग़ामफ है (20) (अगय ऐसा है तो) भै उसे सख्त से सख्त 
सज़ा दूॉगा मा (नहीॊ तो ) उसे ज़फाह ही कय डारूॉगा मा वह (अऩनी फेगुनाही की) कोई साप दरीर भेये ऩास ऩेश 
कये (21) ग़यज़ सुरेभान ने थोडी ही देय (तवक्कुफ़ ककमा था कक (हुदहुद) आ गमा) तो उसने अज़व की भुझ ेमह 
फात भारूभ हुई है जो अफ तक हुजू़य को बी भारूभ नहीॊ है औय आऩ के ऩास शहये सफा से एक तहक़ीकी ख़फय 
रेकय आमा हूॉ  (22) भैने एक औयत को देखा जो वहाॉ के रोगों ऩय सरतनत कयती है औय उसे (दनुनमा की) हय 
चीज़ अता की गमी है औय उसका एक फडा तख्त है  (23) भैने खुद भरका को देखा औय उसकी क़ौभ को देखा 
कक वह रोग ख़ुदा को छोडकय आपताफ को सजदा कयते हैं शैतान ने उनकी कयतूतों को (उनकी नज़य भें) अच्छा 
कय हदखामा है औय उनको याहे यास्त से योक यखा है (24) तो उन्हें (इतनी सी फात बी नहीॊ सूझती) कक वह रोग 
ख़ुदा ही का सजदा क्मों नहीॊ कयते जो आसभान औय ज़भीन की ऩोशीदा फातों को ज़ाहहय कय देता है औय तुभ 
रोग जो कुछ नछ ऩाकय मा ज़ाहहय कयके कयते हो सफ जानता है  (25) अल्राह वह है जजससे मसवा कोई भाफूद 
नहीॊ वही (इतन)े फड ेअशव का भामरक है (सजदा) (26) (ग़यज़) सुरेभान ने कहा हभ अबी देखते हैं कक तूने सच 
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सच कहा मा तू झूठा है  (27) (अच्छा) हभाया मे ख़त रेकय जा औय उसको उन रोगों के साभने डार दे कपय उन 
के ऩास से जाना कपय देखते यहना कक वह रोग अख़ख़य क्मा जवाफ देते हैं (28) (ग़यज़) हुद हुद ने भरका के ऩास 
ख़त ऩहुॉचा हदमा तो भरका फोरी ऐ (भेये दयफाय के ) सयदायों मे एक वाजजफुर एहतयाभ ख़त भेये ऩास डार हदमा 
गमा है (29) सुरेभान की तयप से है (मे उसका सयनाभा) है बफजस्भल्राहहययहभाननयहीभ (30) (औय भज़भून) मह 
है कक भुझ से सयकशी न कयो औय भेये साभने पयभाफयदाय फन कय हाजज़य हो  (31) तफ भरका (ववरक़ीस) फोरी 
ऐ भेये दयफाय के सयदायों तुभ भेये इस भाभरे भें भुझ ेयाम दो (क्मोंकक भेया तो मे क़ामदा है कक ) जफ तक तुभ 
रोग भेये साभने भौजूद न हो (भशवया न दे दो) भैं ककसी अम्र भें क़तई पैसरा न ककमा कयती (32) उन रोगों ने 
अज़व की हभ फड ेज़ोयावय फड ेरडने वारे हैं औय (आइन्दा) हय अम्र का आऩ को एजख्तमाय है तो जो हुक्भ दे आऩ 
(खुद अच्छी ) तयह इसके अन्जाभ ऩय ग़ौय कय रे  (33) भरका ने कहा फादशाहों का क़ामदा है कक जफ ककसी 
फस्ती भें (फज़ोये फ़तेह) दाख़ख़र हो जाते हैं तो उसको उजाड देते हैं औय वहाॉ के भुअजज़ज़ रोगों को ज़रीर व 
रुसवा कय देते हैं औय मे रोग बी ऐसा ही कयेंगे  (34) औय भैं उनके ऩास (एरधचमों की भाअयफ़त कुछ तोहपा 
बेजकय देखती हूॉ कक एरची रोग क्मा जवाफ राते हैं ) ग़यज़ जफ बफरक़ीस का एरची (तोहपा रेकय) सुरेभान के 
ऩास आमा (35) तो सुरेभान ने कहा क्मा तुभ रोग भुझ ेभा र की भदद देते हो तो ख़ुदा ने जो (भार दनुनमा) 
भुझ ेअता ककमा है वह (भार) उससे जो तुम्हें फख्शा है कहीॊ फेहतय है (भैं तो नही ) फजल्क तुम्ही रोग अऩने 
तोहपे तहामफ़ से ख़ुश हुआ कयो  (36) (कपय तोहपा राने वारे ने कहा) तो उन्हीॊ रोगों के ऩास जा हभ मक़ीनन 
ऐसे रश्कय से उन ऩय चढ़ाई कयेंगे जजसका उससे भुक़ाफरा न हो सकेगा औय हभ ज़रुय उन्हें वहाॉ से ज़रीर व 
रुसवा कयके ननकार फाहय कयेंगे  (37) (जफ वह जा चुका ) तो सु रेभान ने अऩने अहरे दयफाय से कहा ऐ भेये 
दयफाय के सयदायो तुभभें से कौन ऐसा है कक क़ब्र इसके वह रोग भेये साभने पयभाफयदाय फनकय आमें  (38) 

भमरका का तख्त भेये ऩास रे आए (इस ऩय) जजनों भें से एक हदमो फोर उ ठा कक क़ब्र इसके कक हुजू़य (दयफाय 
फयख़ास्त कयके) अऩनी जगह से उठे भै तख्त आऩके ऩास रे आऊॉ गा औय मक़ीनन उस ऩय क़ाफू यखता हूॉ (औय) 
जज़म्भेदाय हूॉ (39) इस ऩय अबी सुरेभान कुछ कहने न ऩाए थे कक वह शख्स (आमसफ़ बफन फयख़ख़मा) जजसके ऩास 
ककताफे (ख़ुदा) का ककस कदय इल्भ था फोरा कक भै आऩ की ऩरक झऩकने से ऩहरे तख्त को आऩ के ऩास 
हाजज़य ककए देता हूॉ (फस इतने ही भें आ गमा ) तो जफ सुरेभान ने उसे अऩने ऩास भौजूद ऩामा तो कहने रगे मे 
भहज़ भेये ऩयवयहदगाय का पज़र व कयभ है ताकक वह भेया इम्ते हान रे कक भै उसका शुक्र कयता हूॉ मा नाशुक्री 
कयता हूॉ औय जो कोई शुक्र कयता है वह अऩनी ही बराई के मरए शुक्र कयता है औय जो शख्स ना शुक्री कयता है 
तो (माद यख़खए ) भेया ऩयवयहदगाय मक़ीनन फेऩयवा औय सख़ी है  (40) (उसके फाद ) सुरेभान ने कहा कक उसके 
तख्त भें (उसकी अक्र के इजम्तहान के मरए ) तग़य्मुय तफददरु कय दो ताकक हभ देखें कक कपय बी वह सभझ 
यखती है मा उन रोगों भें है जो कुछ सभझ नहीॊ यखते  (41) (चुनान्च ेऐसा ही ककमा गमा ) कपय जफ बफरक़ीस 
(सुरेभान के ऩास ) आमी तो ऩूछा गमा कक तुम्हाया तख्त बी ऐसा ही है वह फोरी गोमा मे वही है (कपय कहने 
रगी) हभको तो उससे ऩहरे ही (आऩकी नुफूवत) भारूभ हो गमी थी औय हभ तो आऩके फ़यभाफयदाय थे ही  (42) 

औय ख़ुदा के मसवा जजसे वह ऩूजती थी सुरेभान ने उससे उसे योक हदमा क्मोंकक वह काकपय क़ौभ की थी (औय 
आपताफ को ऩूजती थी ) (43) कपय उससे कहा गमा कक आऩ अफ भहर भे चमरए तो जफ उसने भहर (भें शीशे 
के पशव) को देखा तो उसको गहया ऩानी सभझी (औय गुज़यने के मरए इस तयह अऩने ऩाएचे उठा मरए कक) अऩनी 
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दोनों वऩन्डमरमाॉ खोर दी सुरेभान ने कहा (तुभ डयो नहीॊ ) मे (ऩानी नहीॊ है ) भहर है जो शीशे से भढ़ा हुआ है 
(उस वक्त तम्फीह हुई औय) अज़व की ऩयवयहदगाय भैन(ेआपताफ को ऩूजा कय) मक़ीनन अऩन ेऊऩय जु़ल्भ ककमा (44)  

 

(حعرت ضليواى)

(حعرت خعر)

(ًحعرت هىض)  (حعرت خعر)

(حعرت ابً بي معب)

 (ًحعرت هىض) 

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض) (ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)

(ًحعرت هىض)
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(ًحعرت هىض)

 (حعرت خعر)

(ًحعرت هىض)  (حعرت خعر)  

(ًحعرت هىض) (ًحعرت هىض)

 

कपय जफ कुछ औय आगे फढ़ गए तो भूसा ने अऩने जवान (वसी) से कहा (अजी हभाया नाश्ता 
तो हभें दे दो हभाये (आज के) इस सपय से तो हभको फड़ी थकन हो गई (62) (मूशा ने) कहा क्मा आऩ ने देखा 
बी कक जफ हभ रोग (दरयमा के ककनाये) उस ऩत्थय के ऩास ठहये तो भै (उसी जगह) भछरी छोड़ आमा औय भुझ े
आऩ से उसका जज़क् कयना शैतान ने बुरा ददमा औय भछरी ने अजीफ तयह से दरयमा भें अऩनी याह री (63) 

भूसा ने कहा वही तो वह (जगह) है जजसकी हभ जुस्तजू (तराश) भें थे कपय दोनों अऩने ़दभ के ननशानों ऩय 
देखते देखते उरटे ऩॉव कपये (64) तो (जहाॉ भछरी थी) दोनों ने हभाये फन्दों भें से एक (ऽास) फन्दा झखज्र को 
ऩामा जजसको हभने अऩनी फायगाह से यहभत (ववरामत) का दहस्सा अता ककमा था (65) औय हभने उसे इल्भ 
रदनु्नी (अऩने ऽास इल्भ) भें से कुछ मसखामा था भूसा ने उन (झऽज्र) से कहा क्मा (आऩकी इजाज़त है कक) भै 
इस ायज़ से आऩके साथ साथ यहूॉ (66) कक जो यहनुभाई का इल्भ आऩको है (ऽुदा की तयप स)े मसखामा गमा है 
उसभें से कुछ भुझ ेबी मसखा दीजजए झखज्र ने कहा (भै मसखा दूॉगा भगय) आऩसे भेये साथ सब्र न हो सकेगा (67) 

औय (सच तो मे है) जो चीज़ आऩके इल्भी अहाते से फाहय हो (68) उस ऩय आऩ सब्र क्मोंकय कय सकते हैं भूसा 
ने कहा (आऩ इजत्भनान यझखए) अगय ऽुदा ने चाहा तो आऩ भुझ ेसात्रफय आदभी ऩाएॉगें (69) औय भै आऩके ककसी 
हुक्भ की नापयभानी न करुॉगा झखज्र ने कहा अच्छा तो अगय आऩ को भेये साथ यहना है तो जफ तक भै खुद 
आऩसे ककसी फात का जज़क् न छेडॉ (70) आऩ भुझसे ककसी चीज़ के फाये भें न ऩूनछमेगा ायज़ मे दोनो (मभरकय) 
चर खड़ ेहुए महाॉ तक कक (एक दरयमा भें) जफ दोनों कश्ती भें सवाय हुए तो झऽज्र ने कश्ती भें छेद कय ददमा 
भूसा ने कहा (आऩ ने तो ाज़फ कय ददमा) क्मा कश्ती भें इस ायज़ से सुयाऽ ककमा है (71) कक रोगों को डुफा 
दीजजए मे तो आऩ ने फड़ी अजीफ फात की है-झऽज्र ने कहा क्मा भैने आऩ से (ऩहरे ही) न कह ददमा था (72) कक 
आऩ भेये साथ हयधगज़ सब्र न कय सकेगे-भूसा ने कहा अच्छा जो हुआ सो हुआ आऩ भेयी धगयपत न कीजजए औय 
भुझ ऩय भेये इस भाभरे भें इतनी सख्ती न कीजजए (73) (ऽैय मे तो हो गमा) कपय दोनों के दोनों आगे चरे महाॉ 
तक कक दोनों एक रड़के से मभरे तो उस फन्दे ऽुदा ने उसे जान से भाय डारा भूसा ने कहा (ऐ भाज़ अल्राह) 
क्मा आऩने एक भासूभ शख़्श को भाय डारा औय वह बी ककसी के (ऽौप के) फदरे भें नहीॊ आऩने तो म़ीनी एक 
अजीफ हयकत की (74) झखज्र ने कहा कक भैंने आऩसे (भु़यरय) न कह ददमा था कक आऩ भेये साथ हयधगज़ नहीॊ 
सब्र कय सकेगें (75) भूसा ने कहा (ऽैय जो हुआ वह हुआ) अफ अगय भैं आऩ से ककसी चीज़ के फाये भें ऩूछगछ 
करूॉ गा तो आऩ भुझ ेअऩने साथ न यझखमेगा फेशक आऩ भेयी तयप से भाज़यत (की हद को) ऩहुॉच गए (76) ायज़ 
(मे सफ हो हुआ कय कपय) दोनों आगे चरे महाॉ तक कक जफ एक गाॉव वारों के ऩास ऩहुॉचे तो वहाॉ के रोगों से 
कुछ खाने को भाॉगा तो उन रोगों ने दोनों को भेहभान फनाने से इन्काय कय ददमा कपय उन दोनों ने उसी गाॉव भें 
एक दीवाय को देखा कक धगया ही चाहती थी तो झखज्र ने उसे सीधा खड़ा कय ददमा उस ऩय भूसा ने कहा अगय 
आऩ चाहते तो (इन रोगों स)े इसकी भज़दयूी रे सकते थ े(77) (ताकक खाने का सहाया होता) झखज्र ने कहा भेये 
औय आऩके दयमभमान छुट्टभ छुट्टा अफ जजन फातों ऩय आऩ से सब्र न हो सका भैं अबी आऩ को उनकी असर 
ह़ीकत फताए देता हूॉ (78) (रीजजए सुननमे) वह कश्ती (जजसभें भैंने सुयाऽ कय ददमा था) तो चन्द ायीफों की थी 
जो दरयमा भें भेहनत कयके गुज़ाया कयते थे भैंने चाहा कक उसे ऐफदाय फना दूॉ (क्मोंकक) उनके ऩीछे-ऩीछे एक 
(ज़ामरभ) फादशाह (आता) था कक तभाभ कजश्तमाॊ ज़फयदस्ती फेगाय भें ऩकड़ रेता था (79) औय वह जो रड़का 
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जजसको भैंने भाय डारा तो उसके भाॉ फाऩ दोनों (सच्चे) ईभानदाय हैं तो भुझको मे अन्देशा हुआ कक (ऐसा न हो 
कक फड़ा होकय) उनको बी अऩने सयकशी औय कुफ़्र भें पॉ सा दे (80) तो हभने चाहा कक (हभ उसको भाय डारे औय) 
उनका ऩयवयददगाय इसके फदरे भें ऐसा पयज़न्द अता पयभाए जो उससे ऩाक नफ़सी औय ऩाक कयाफत भें फेहतय 
हो (81) औय वह जो दीवाय थी (जजसे भैंने खड़ा कय ददमा) तो वह शहय के दो मतीभ रड़कों की थी औय उसके 
नीचे उन्हीॊ दोनों रड़कों का ऽज़ाना (गड़ा हुआ था) औय उन रड़कों का फाऩ एक नेक आदभी था तो तुम्हाये 
ऩयवयददगाय ने चाहा कक दोनों रड़के अऩनी जवानी को ऩहुॉचे तो तुम्हाये ऩयवयददगाय की भेहयफानी से अऩना 
ऽज़ाने ननकार रे औय भैंने (जो कुछ ककमा) कुछ अऩने एजख्तमाय से नहीॊ ककमा (फजल्क खुदा के हुक्भ स)े मे 
ह़ी़त है उन वा़मात की जजन ऩय आऩसे सब्र न हो सका (82)

(ًحعرت هىض)  (حعرت خعر)

1

2

3 (ًحعرت هىض) 

 (حعرت خعر)

4

5 (ًحعرت هىض)

6

ملسو هيلع هللا ىلص

  ( (  حعرت هىضً (حعرت خعر)

 (حعرت خعر) (ًحعرت هىض)

7 (ًحعرت هىض)
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 (حعرت خعر)

(ًحعرت هىض)

َوىَو  ازِلوَاْل َو و ضُا َورَاْل ا اَاْل وَاْل ِلوَوتِل ذَو ازُا ۱ ِل َوىَو اۙ ا َوزَاْل َو و ضُا َورَاْل ا اَاْل تِل ۲ َو َوخَاْل َو َو َوىَو اۙ ا َو او َاْل َو  ُا ِل  ا اَاْل ۳ َو َو  َو ا َوااۚ ثُا َو ِل  ٍ ا ُا
ّ
َو َاْل َو  َو   بَو رَو  ۺخَاْل َوىَو اۙ او ٰحٰت ا َو َاْل َّك َو ب ارَو َو َّك ۻَبِل ااۭ ا و َّك سُا رُا َّكصَاْل ُا ٍ ا 

ّ
َو َاْل َو   

خَو ًتًما َوىُا َاْلا۰ َوشْسَاْل َو و َو َاْل ا َو َاْل اوِل ْيُا ۼۥۙ ا ِل َاْل َو  َوااۭ لَاْل َّك َاْل َو ا  ًم ا َّك َو ٗاا َو َو َاْل ْيَاْل ٍةاخَو رَّك ۷ذَو ًّ ا َّك َو ٗااۭ ٍةا َو رَّك اذَو ا ِل َاْل َو  َو لَاْل َّك َاْل َو ا  ۸ َو َو َاْل اۧ  

जफ धयती इस प्रकाय दहरा डारी जाएगी जैसा उसे दहरामा जाना है, (1) औय धयती अऩने फोझ 
फाहय ननकार देगी, (2) औय भनुष्म कहेगा, "उसे क्मा हो गमा है?" (3) उस ददन वह अऩना वतृ्ताॊत सुनाएगी, (4) 

इस कायण कक तुम्हाये यफ ने उसे मही सॊकेत ककमा होगा (5) उस ददन रोग अरग-अरग ननकरेंगे, ताकक उन्हें कभर 
ददखाए जाएॉ (6) अत् जो कोई कणबय बी नेकी कयेगा, वह उसे देख रेगा, (7) औय जो कोई कणबय बी फुयाई 
कयेगा, वह बी उसे देख रेगा (8)

ملسو هيلع هللا ىلص

(  حعرت اًص ملسو هيلع هللا ىلص ( ااج  عة ااف ذة

(حعرت عبدهللا بي هطعىد)

َاْلا َّك ُا َاْل ارَو َّكُكُا ا ث ُّمىَو ا و َّك سُا َو  ۰َيٰت  ااۚ ا و َّك َـو َو و وَاْل َو ازَو ٌبا ِل َّك ميَاْل اٌباعَوظِل َاْل اَشَو ِـل يا۱ عَو اسُا ٰت ٰت حَو َو ا و َّك سَو لَوىَو ا َو َاْل ٍلا َو َاْل ا َو اذَو تِل ُّم ا ُا ثَوضَو ُا ا َو ضَو َوتَاْل َّكأ ا َورَاْل ا َو ـٍ ضِل َو ا ُا َاْل ُّم ا ُا َولُا َوىَو اثَو َاْل  ن احَو َو َاْل َو َاْل َو ياا  ا ِل ُا ٰت ٰت  َو َو ا ُا َاْل

اشَو ِل َاْل ٌبا ا ِل ا َو َو اَو وٰت ِل َّك ا۲ َو  

रोगो! अऩने यफ का डय यखो! ननश्चम ही क़माभत की घड़ी का बूकम्ऩ फड़ी बमानक चीज़ है (1) जजस 
जजन तुभ उसे देखोगे, हार मह होगा कक प्रत्मेक दधू वऩरानेवारी अऩने दधू ऩीते फच्चे को बूर जाएगी औय प्रत्मेक 
गबरवती अऩना गबरबाय यख देगी। औय रोगों को तुभ नशे भें देखोगे, हाराॉकक वे नशे भें न होंगे, फजल्क अल्राह की 
मातना है ही फड़ी कठोय चीज़

ةٌبا ا َّك اِل َو ٌـب خَو َو َاْل ان رِل ا وصُّم َاْل اِفِل ُا ِل َو ۱۳ َو ِلذَو ان ااۙ ضُا َورَاْل ا اَاْل لَوتِل ِل ةًماا َّك ُا ا َّك اِل َو ًـم ا َو ُا َّكخَو ادَو َّك ۺ۱ َو وَاْلجِل َو  ُا ُـاااۙ ا وَاْل َو  ِل َو ٍ ا َّك َو َوتِل
ّ
ۻ۱ َو َو َاْل َو  ٌـبااۙ ٍ ا َّك  ِل َو

ّ
َو َاْل َو  ا  ا َو ِل  َو ا و َّك َو  اُا َاْلشَو َّكتِل ۼ۱ َو   ااۙ ا َو ٰت  ُا ْلَو  َّك وَاْل َو

ىَو 
ّ
۰ َورَاْل َو    ٌـبااۭ ٍ ازَو ٰت ِل َو

ّ
َو َاْل َو  ا  ا َو َاْل َوىُا َاْل بِل  َو ارَو شَو اعَو َاْل لُا َاْل ِل ۱۷ َو َو َو َاْل َوااۭ ٌـبا  اخَو  ِل َو َاْل َاْل ٰت ا ِل َاْلُكُا ا َو ااَو ضُا َاْل َو ٍ اثُا َاْل َو

ّ
ا۱۸   

तो माद यखो जफ सूय (नयमसॊघा) भें एक पूॉ क भायी जाएगी, (13) औय धयती औय ऩहाड़ों को 
उठाकय एक ही फाय भें चूणर-ववचूणर कय ददमा जाएगा (14) तो उस ददन घदटत होनेवारी घटना घदटत हो जाएगी, 
(15) औय आकाश पट जाएगा औय उस ददन उसका फन्धन ढीरा ऩड़ जाएगा, (16) औय फ़रयश्ते उसके ककनायों ऩय 
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होंगे औय उस ददन तुम्हाये यफ के मसॊहासन को आठ अऩने ऊऩय उठाए हुए होंगे (17) उस ददन तुभ रोग ऩेश ककए 
जाओगे, तुम्हायी कोई नछऩी फात नछऩी न यहेगी (18)

ا َو َاْلا ُّم ىَو ا َو  ٍاا ُا ۼ۲ َولَو َاْل ِل َاْل َو  ِلاا ۚ ا َو اَاْل لٰتلِل اذُا ا وَاْلجَو بِل  َو َو َاْل ٰت ا َو َاْل ُاارَو ۲۷ َّك  اۚ  

प्रत्मेक जो बी इस (धयती) ऩय है, नाशवान है (26) ककन्तु तुम्हाये यफ का प्रताऩवान औय उदाय 
स्वरूऩ शेष यहनेवारा है (27)

ا ا ولُّم اِفِل ُا ِل َو ن ا َو ُـا ا للَّك  ا َو اشَو اَو اَّك ّ
ا  ضِل َرَاْل ا ْلَاْل ا َو َو اِفِل ا و َّك َو  َو تِل ا َو اِفِل قَو ا َوصَو ِل ا﴿ رِل َو ظُا ُا  َو ا  ا ِل َو  ٌب َاْل ذَو اُهُا

ّ
ا َو  اُ خَاْل َو ٰت ِـل ا ِل  ُا ِل َو َّكان ا ُا ا٦٨   ضِل َو َو ا َو ُا وِل  ارَو ابِل ُا رِل ضُا َرَاْل ا ْلَاْل َو َوتِل َ  َاْل  ا َو

ا َوا ا﴿ وَاْل ِلذَو اُا لَو ُا  َو ا ُاظَاْل ااَو َاْل ُهُا ا َو قِل  وَاْلحَو ُا اَبِل َويَاْلَّنَو اب َو ا َو ُاِضِل هَو َو اِل ا َو وشُّم يِل  َو و َّك ِل اَبِل اَو ا﴿٦٩ِجِل لُا  َو َو َاْل َو ابِل َو ا  ُا اَ  َاْل َو هُا َو ا َو لَوتَاْل ِل َو َاْلٍ ا َّك ا َو ان ُّم ا ُا   ٧٠ ا َو ُا ِل  َوتَاْل

औय सूय (नयमसॊघा) पूॉ का जाएगा, तो जो कोई आकाशों औय जो कोई धयती भें होगा वह अचेत 
हो जाएगा मसवाम उसके जजसको अल्राह चाहे। कपय उसे दफूाया पूॉ का जाएगा, तो क्मा देखेगे कक सहसा वे खड़ े
देख यहे है (68) औय धयती यफ के प्रकाश से जगभगा उठेगी, औय ककताफ यखी जाएगी औय नत्रफमों औय गवाहों को 
रामा जाएगा औय रोगों के फीच ह़ के साथ फ़ैसरा कय ददमा जाएगा, औय उनऩय कोई ज़ुल्भ न होगा (69) औय 
प्रत्मेक व्मजक्त को उसका ककमा बयऩूय ददमा जाएगा। औय वह बरी-बाॉनत जानता है, जो कुछ वे कयते है (70)

ا تُا ا َو ا َو َاْل َو  ِلىِل َاْل
ا َو ٰت  ُا َاْل ِل ا َو وَاْل َو َاْل َو ُا َاْل ا َو َاْل ْسِل ُا َاْل َوا َو ن ابِل َو اَكَو لُاىُا َاْل ا َورَاْل ُا ىَو ُا َوشَاْل ج ا َو ِل  ُا َوأ ا َو َاْل ِل َاْلىِل َاْل اۻۼ َو  

आज हभ उनके भुॉह ऩय भुहय रगा देंगे औय उनके हाथ हभसे फोरेंगे औय जो कुछ वे कभाते यहे 
है, उनके ऩाॉव उसकी गवाही देंगे (65)

( حعرت ابى هريره) ملسو هيلع هللا ىلص

 

ا و َّك ُّم َاْل ِلا تَو َو َو ا َو ۳ۺ ِل َّك ِلااۙ َوزِلميَاْل ا اَاْل ۺۺطَو َو  ُا ۚ 
ۛ

ىَاْللِلاا وَاْل ُا ۰َكَو ا وَاْل ُاطُا َاْل ِلااۛۚ اِفِل َاْل َوغَاْل ِل ۻۺ  ِلااۙ ميَاْل ا وَاْلحَو ِل ِل ا َو اۼۺ َوغَو َاْل ِلاخُا ُا َاْل ُا ميَاْل حِل ا وَاْلجَو اسَو َو  اِل ا ِلَلٰت خِللُا َاْل ُا ۷ۺعَاْل ااۤ  ا َو َو اِل ارَو َاْلسِل ٖہا ِل َاْل اَو َّكا ُا ُّم َاْل ا َو َاْل  ُا

ِلا ميَاْل ۸ۺ وَاْلحَو ِل ااۭ اَاْل ۰ذُا ُاااۙۚ ا وَاْل َو ِل َاْل ا وَاْل َو ِل َاْل ُا ا َونَاْلتَو َّك َو ن ُا َاْل َواا۹ۺ ِل َتَو ابِل ٖہاثَو َاْل َاْل ا ٰت َو ا َو ا ُا َاْل ُا ا۰ۻ ِل َّك  

ननस्सॊदेह ज़क़़्ूभ का वृऺ  (43) गुनहगाय का बोजन होगा, (44) तेर की तरछट जैसा, वह ऩेटों 
भें खौरता होगा, (45) जैसे गभर ऩानी खौरता है (46) "ऩकड़ो उस,े औय बड़कती हुई आग के फीच तक घसीट रे 
जाओ, (47) कपय उसके मसय ऩय खौरते हुए ऩानी का मातना उॊ डरे दो!" (48) "भज़ा चख, तू तो फड़ा फरशारी, 
सज्जन औय आदयणीम है! (49) मही तो है जजसके ववषम भें तुभ सॊदेह कयते थे।" (50)
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ا﴿ نُا  َو َاْل َو ا َو َاْل اَ ن ُا اَو ا َو ا وَاْل َو َاْل َو ُا ا َولَو َاْلُكُا اخَو َاْل ٌب ااَو اعِل َو دِل ا   َو ُاا٦٨َيَو ِل  َو ا﴿ ا اَّك لِل ِل َو ُا  ا ُا َاْل ن َكَو ثِل َو ا َو أ َيَو ا﴿٦٩  ابِل ُا  َو َاْل َو ا ُا َاْل ُكُا َ زَاْل َو  ُا ا َو َاْل اَ ن ُا لُا  ا وَاْلجَو َّكةَو خُا حَو ٍ ا ِل  ا٧٠ ا دَاْل ِل ابِلصِل ا َولَوهيَاْل  ا ُاطَو  ُا

َ  َاْل َو ٍاا ٍ ا َو هَو َـواذَو ا َو ِل  ا   ُا َ َاْل ُا ا ْلَاْل ُّم ثَو َو ا َو َن ُا ُا ا ْلَاْل ِـل ِل  َتَو َوشْسَاْل ا﴿ ا َو اج ُا  َو هيَو اخَو اِل ا ِل َاْل َ ن ُا ا َو ا﴿٧١   لُا  َو اثَو َاْل َو َاْل زَاْلخُا ُا هَو ابِل َو ا ُا  ُا اُ  رِل َّك ِل ا و ا وَاْلجَو َّكةُا َو ثِلْلَاْل ا﴿ ا َوا٧٢ ا َو ُا  َو َو اثَوأِ ُا َّنَاْل ةٌبا ِل  ا َو ِلْيَو هَوةٌب هيَو ا َو  ِل َاْلا ِل   ا٧٣اُا

"ऐ भेये फन्दों! आज न तुम्हें कोई बम है औय न तुभ शोकाकुर होगे।" - (68) वह जो हभायी 
आमतों ऩय ईभान राए औय आऻाकायी यहे; (69) "प्रवेश कयो जन्नत भें, तुभ बी औय तुम्हाये जोड़ ेबी, हवषरत 
होकय!" (70) उनके आगे सोने की तशतरयमाॉ औय प्मारे गददरश कयेंगे औय वहाॉ वह सफ कुछ होगा, जो ददरों को 
बाए औय आॉखे जजससे रज़्ज़त ऩाएॉ। "औय तुभ उसभें सदैव यहोगे (71) मह वह जन्नत है जजसके तुभ वारयस 
उसके फदरे भें हुए जो कभर तुभ कयत ेयहे। (72) तुम्हाये मरए वहाॉ फहुत-से स्वाददष्ट पर है जजन्हें तुभ खाओगे।" 
(73)

ِلا ا اَّك ُا َاْلا ِل َّك ن َاْل َو ا َو اَو َو  ُا َاْل ا َو ا َو ا َواَّك ُـا  َو
ّ
لٰت   ا وَاْل َو ىِل ُا ا َولَو َاْل َّك ُا َّكا سَاْل خَو َو  ُا َاْل اثَو خَونَو ا ُا ُّم َو ا ُا ب ا َو وُا َاْل ارَو ا َاْل َو َاْل ا ُا َاْل ُا َاْل َّك ِل ا و ِـل وَاْلجَو َّك ُا َاْل اَبِل   ا َو َو َاْلْشِل

ٰتخِلاا۳۰ثُا َاْل َو ُا َاْل َوا ا اَاْل ِفِل نَاْل َو ا َو ا اُّم ا وَاْلحَو ٰت ةِل َاْلاِفِل وِل ٰت ػػُ اُا ا َو َاْل َاْل ُا ةِلاَنَو ۰رَو ا ِل َاْلىَو ا َو اۚ َاْل وَوُكُا ا َو َاْل ُكُا ا َونَاْل ُا ُا خَوىِل  َاْل  َوشْسَاْل ا ِل َاْلىَو ا َو اج َاْل وَوُكُا عُا َاْل َواا َو ۳۱ثَو َّك ميَاْلٍااۭ ٍرارَّكحِل ااَو ُا َاْل ا ِل  َاْل اًم ۳۲ ُا ُا اۧ  

(حعرت زيد بي اضلن)

 

ازُا َو ًم  َو ىَوَّنَّك ا َو ا َو َو ُا َاْل  ا ِلَلٰت ِل َاْل َو ا اَّك سْسِل َاْلقَو ۰ َو اعَوااۭ لُا َاْل َو َوخَاْل ا  َاْل ا ِل  َاْلُكُا لٌب سُا ارُا َاْل حِلُكُا َاْل اَيَو َو َاْل َو خُاىَوأ ا َوو ن اخَو َو َوىُا َاْل او ُاىَو ا َو َو  َو ا َوبَاْل َو ب تَاْل َو ا ُاذِلحَو ذَو ا َو  اُا َاْل  ا ِل
رُا َاْل َواحَو  ٰت  ُا َاْل ِل ا َو  َاْل ارَو ِل ُكُا ا ٰت ٰتتِل َاْل َو َاْلُكُا ا ٰت َو و َاْل ُكُا َو َاْل ِل ا  َاْلاوِل َو  اَو ۰اُا  َو وُا َاْل ااۭ

ا وَاْل ٰت ِل ِل َاْل َوا ا َو َو ا وَاْل َو َو اِل ُـا ِل َو ا َو احَو َّكتَاْل وٰت ِل َاْل ا َو َو ٰت ا ِل َاْلىَو ا۷۱ب ِل َاْل َو اخٰت ِل َو ىَوَّنَّك ا َو لُا َاْل  ا َوبَاْل َو اَو خُا ا دَاْل ۰ ِل َاْللَو ِل َاْل َوااۚ خَو َو ِل  ا َو َاْل َو ا وَاْل ُا ئَاْل َو ا۷۲ َوبِل  

जजन रोगों ने इनकाय ककमा, वे धगयोह के धगयोह जहन्नभ की ओय रे जाए जाएॉगे, महाॉ तक कक 
जफ वे वहाॉ ऩहुॉचेगे तो उसके द्वाय खोर ददए जाएॉगे औय उसके प्रहयी उनसे कहेंगे, "क्मा तुम्हाये ऩास तुम्हीॊ भें से 
यसूर नहीॊ आए थे जो तुम्हें तुम्हाये यफ की आमतें सुनाते यहे हों औय तुम्हें इस ददन की भुरा़ात से सचेत कयते 
यहे हों?" वे कहेंगे, "क्मों नहीॊ (वे तो आए थ)े ।" ककन्तु इनकाय कयनेवारों ऩय मातना की फात सत्मावऩत होकय 
यही (71) कहा जाएगा, "जहन्नभ के द्वायों भें प्रवेश कयो। उसभें सदैव यहने के मरए।" तो फहुत ही फुया दठकाना है 
अहॊकारयमों का! (72)

ازُا َو ًم  ِـل ا وَاْلجَو َّك ا ِلَلَو َّكىُا َاْل ب َّك َو َاْل ارَو ا ث ِل َاْل َو ا اَّك سْسِل َاْلقَو ۰ َو ِلااۭ َو اخٰت ِل لُا َاْل  خُا ا َو دَاْل َاْل اطِل َاْل ُا َاْل ا َولَو َاْلُكُا ٌب َوـــخُاىَو اسَو ٰت ن اخَو َو َوىُا َاْل او ُاىَو ا َو َو  َو ا َوبَاْل َو ب تَاْل َو ا َو ُاذِلحَو ذَو ا َو  اُا َاْل  ا ِل
اا۷۳ َاْل َواحَو  ٰت  اصَو يَاْل ِل ا اَّك ِل ا ِل ٗ ا َو َو وُا  ا وَاْلحَو َاْل ُا دَو َو َو ا َو َاْل َو

َوشَو  اُاا ا  احَو َاْلرُا ِـل ا وَاْلجَو  َّك َو خَو َو َّك ُاا ِل َو ان ضَو َورَاْل زَو َو ا اَاْل رَو ۰ َو َو َاْل َوااۚ لِل َاْل ا وَاْل ٰت ِل ا َو َاْل ُا اۺ۷ َو ِل َاْل َو  
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औय जो रोग अऩने यफ का डय यखते थ,े वे धगयोह के धगयोह जन्नत की ओय रे जाएॉगे, महाॉ 
तक कक जफ वे वहाॉ ऩहुॉचेंगे इस हार भें कक उसके द्वाय खुरे होंगे। औय उसके प्रहयी उनसे कहेंगे, "सराभ हो 
तुभऩय! फहुत अच्छे यहे! अत् इसभें प्रवेश कयो सदैव यहने के मरए तो (उनकी ऽुमशमों का क्मा हार होगा!) (73) 

औय वे कहेंगे, "प्रशॊसा अल्राह के मरए, जजसने हभाये साथ अऩना वादा सच कय ददखामा, औय हभें इस बूमभ का 
वारयस फनामा कक हभ जन्नत भें जहाॉ चाहें वहाॉ यहें-फसे।" अत् क्मा ही अच्छा प्रनतदान है कभर कयनेवारों का!- 
(74)

(حعرت عبدهللا بي عباش)

 

(ًحعرت هىض)

ا ا َو خَو َو وٰتػىًم ا ٰت ا ِل ا ِل ا َو َو َاْل َولَاْل اَتَو اًمااَو ا َو َاْل ُا َاْل ًم ا َّك َاْل ُا َاْل ۲۲ثَو َاْل ُا َو ا ِلحَاْل َو  ًماا۞اۧ َو َاْل ِل وَاْل َو اِل َبِل ا َو َيَّك ُا ْلَّك ا ِل اثَو َاْل ُا ُا َاْل  ا ِل ا َواَّك ُّم َو ب ارَو ۰ َو َو ٰت اعِل َاْل َو َوااۭ لُاغَو َّك َو َاْل أ اا ِل َّك ا  َّكىُا َو او اثَو  ُالَاْل ػىُا َو ا َوَلَو ٰت ا ِل أ ا َو َاْل ا َواَو ُا ُا َو َو  وَاْل ِل َو

َّكىُا َوا او اثَو َاْلىَو َاْل ُا َو ا َو ُالَاْل اَو ا َّك ا َو ِل َاْل ًم  ُاٍ   اًم ًم ا۲۳ ا َو َاْل ْيَاْل غِل ا َو َاْل َّكيٰت ِل ب ىُا َو ا َو  َو ارَو َاْل ا رَاْل َو ارَّكاِل  ا َو ُالَاْل ِـل َو ا و َّك َاْل ا ِل َو ا اُّم ِل  َوىُا َو ا َو َو حَو او ۺ۲ َو خَاْل ِل َاْل ُاااۭ ا َو َاْل َو َاْل َاْلاارَو ُّمُكُا ُكُا سِل ُا ُا َاْل ان َاْل ۰بِل َو اِفِل ااۭ َّك ٗاَكَو َو ن ا َو ِل َو لِلحِل َاْل ُا َاْل ا ٰت ن احَو ُا َاْل  ِل َاْل

رًم  ااَو ُا َاْل َو َو َّك بِل َاْل اۻ۲وِلَلَاْل  

अल्राह के साथ कोई दसूया ऩूज्म-प्रबु न फनाओ अन्मथा ननजन्दत औय असहाम होकय फैठे यह 
जाओगे (22) तुम्हाये यफ ने फ़ैसरा कय ददमा है कक उसके मसवा ककसी की फन्दगी न कयो औय भाॉ-फाऩ के साथ 
अच्छा व्मवहाय कयो। मदद उनभें से कोई एक मा दोनों ही तुम्हाये साभने फुढ़ाऩे को ऩहुॉच जाएॉ तो उन्हें 'उॉ ह' तक 
न कहो औय न उन्हें झझझको, फजल्क उनसे मशष्टताऩूवरक फात कयो (23) औय उनके आगे दमारुता से नम्रता की 
बुजाएॉ त्रफछाए यखो औय कहो, "भेये यफ! जजस प्रकाय उन्होंने फारकार भें भुझ ेऩारा है, तू बी उनऩय दमा कय।" 
(24) जो कुछ तुम्हाये जी भें है उसे तुम्हाया यफ बरी-बाॉनत जानता है। मदद तुभ सुमोग्म औय अच्छे हुए तो 
ननश्चम ही वह बी ऐसे रुजू कयनेवारों के मरए फड़ा ऺभाशीर है (25)
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اثَو َاْل ِل َاْل ًم  رَاْل اثُا َو ِل  اَو ا َو بِل َاْللِل ا و َّك ا َو  َاْل َو َو احَو َّك ٗا َو وَاْل ِل َاْل ِل َاْل ٰبٰت اذَو ا وَاْل ُا َاْل ِلااۼ۲ َو ٰتتِل طِل َاْل ا وشْسَّك ٰت خَاْل َو  َو ُا َاْل  ا ِل ن اَكَو رِل َاْل َو ا وَاْل ُا َو ِل  ۰ ِل َّك رًم اۭ بِل  ٖہا َو ُا َاْل اوِل َو ا وشْسَّك َاْلطٰت ُا َكَو َو ا۲۷ َو  

औय नातेदाय को उसका ह़ दो भुहताज औय भुसाकफ़य को बी - औय पुज़ूरऽची न कयो (26) 

ननश्चम ही फ़ु़ु़ज़ूरऽची कयनेवारे शैतान के बाई है औय शैतान अऩन ेयफ का फड़ा ही कृतघ्न है। - (27)

ا ِفِل ا َو ُاىُا َاْل ب ا ُالُا َاْل ِـل َّك َو َ و ىَو ا َو وَاْل ُا ا َولَو َاْل َو لِل َاْل ا َو وَاْل ٰت ِل ِل ا َو وَاْل َو ٰت ِل َاْل الِللَاْل ُا َو َو  اِل َّك َو ا وصَّك َو ٰتتُا ن بِل َاْللِلا ِل ا و َّك ا َو  َاْل ِل ا ِل بِل َاْللِل اسَو َاْل ِفِل ا َو َو ا َو وَاْلغٰت ِل ِل َاْل ۰ و ِل  َو اِل ا ِلااۭ ا ِل  َو ًـم ۰ َو ِل َاْلضَو ٌبااۭ ٌباحَو ِلميَاْل ا َولِلميَاْل ۰ۼ َو ُا  

सद़े तो फस ायीफों, भुहताजों औय उन रोगों के मरए है, जो काभ ऩय ननमुक्त हों औय उनके 
मरए जजनके ददरों को आकृष्ट कयना औऱ ऩयचाना अबीष्ट हो औय गदरनों को छुड़ाने औय ़ज़रदायों औय तावान 
बयनेवारों की सहामता कयने भें, अल्राह के भागर भें, भुसाकफ़यों की सहामता कयने भें रगाने के मरए है। मह 
अल्राह की ओय से ठहयामा हुआ हुक्भ है। अल्राह सफ कुछ जाननेवारा, अत्मन्त तत्वदशी है (60)

لُا َاْل ًم ا َّكا ا َو ا وَاْلبَو َاْل ِلا َوذَو  َاْل ُا َو َّك ىَو ا ُا طَاْل اثَوبَاْل ُا اَو ا َو اعُا ُا ِل َو ا ِلَلٰت ًـم َو و لُا َاْل غَاْل ا َو َو َو َو ا  َاْل َولَاْل اَتَو اَو رًم  َو رُااا۲۹حَاْل ُا َاْل َو  َاْل ِل ا َو  َّكشَو  اُا ا  اوِل َو َاْل اَو زَاْل َوبَاْل ُا ُاا و ِل  ا  َّك َو ب ارَو ۰ ِل َّك ًم اۭ ْيَاْل َوصِل ًۢ اب ْيَاْل بِل اخَو ابِل ِل َو دِل ٖہ َّك ٗاَكَو َو ن ۳۰ ِل اۧ  

औय अऩना हाथ न तो अऩनी गयदन से फाॉधे यखो औय न उसे त्रफरकुर खुरा छोड़ दो कक 
ननजन्दत औय असहाम होकय फैठ जाओ (29) तुम्हाया यफ जजसको चाहता है प्रचुय औय पैरी हुई योज़ी प्रदान कयता 
है औय इसी प्रकाय नऩी-तुरी बी। ननस्सॊदेह वह अऩने फन्दों की ऽफय औय उनऩय नज़य यखता है (30)

(حعرت جابر) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 

اٍا َلَو ا ِل َاْل َـو شَاْل  َو َاْلاخَو اُا دَو اَو ذُالُا َاْل  ا َو َاْل اثَو َاْل اَو ۰ َو َيَّكااۭ ا َو ِل زُا ُاىُا َاْل ا َو َاْل َاْل ُا َاْلاَنَو ۰اُا ًم اۭ ْيَاْل طَاْل ًما َو ِل اخِل اَكَو َو ا َوذَاْللَوىُا َاْل ا۳۱ ِل َّك  
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ًـما شَو ا َو حِل َّك ٗاَكَو َو ن ا ِل َّنٰت  بُا  ا و ِل  اثَو َاْل َو اَو ۰ َو ااۭ بِل َاْلَلًم اسَو سَو  اَو ا۳۲ َو  

औय व्ममबचाय के ननकट न जाओ। वह एक अश्रीर कभर औय फुया भागर है (32)

ملسو هيلع هللا ىلص

َاْلا َّك ِل ا و ذُالُا  ا و َّك َاْل َو اثَو َاْل اَو قِل اا َو وَاْلحَو اَبِل ا ِلاَّك ا ُا ۰حَو َّك َو ا وَاْل َوذَاْللِلااۭ اِفِل  ِل َاْل ا ُا َاْل لَاْلطٰت ًم ا َوَلَو وِل ِل  ٖہاسُا لَاْل َو اوِل َو ا َو َو لُا َاْل ًم ا َو َو َاْل ظَاْل ا َو ا ُاذِللَو ۰ َو َو َاْل رًم اۭ ا َو َاْلصُا َاْل َّك ٗاَكَو َو ن ا۳۳ ِل  

ककसी जीव की हत्मा न कयो, जजसे (भायना) अल्राह ने हयाभ ठहयामा है। मह औय फात है कक 
ह़ (न्माम) का त़ाज़ा मही हो। औय जजसकी अन्मामऩूवरक हत्मा की गई हो, उसके उत्तयाधधकायी को हभने 
अधधकाय ददमा है (कक वह हत्माये से फदरा रे सकता है), ककन्तु वह हत्मा के ववषम भें सीभा का उल्रॊघन न कये। 
ननश्चम ही उसकी सहामता की जाएगी (33)

(حعرت عبدهللا بي هطعىد) ملسو هيلع هللا ىلص

ا هُا اَ شُا َّك لُاغَو َو َاْل ا  ٰت احَو َّك اَ حَاْل َو ُا َو اِهِل َّك ِل و اَبِل اَّك
ّ
ا  ا وَاْل َودِلميِل بُا  ا َو  َو اثَو َاْل َو اَو ا َو هَاْل ِل وَاْل َو َ  َاْل ُا  اَبِل ا﴿ۚ ا َو ـُا اًم ا َو ْسَاْل اَكَو َو هَاْل َو ا وَاْل َو  َّك

ّ
ا    ٣٤  

 (कक ़त्र ही कये औय भाप न कये) औय मतीभ जफ तक जवानी को ऩहुॉचे उसके भार के 
़यीफ बी न ऩहुॉच जाना भगय हाॉ इस तयह ऩय कक (मतीभ के ह़ भें) फेहतय हो औय एहद को ऩूया कयो क्मोंकक 
(़माभत भें) एहद की ज़रुय ऩूछ गछ होगी (34)
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ِلا ذَو  ِلميَاْل ا وَاْل ُا َاْل طَو سِل وَاْل ِل َاْل ُا َاْل اَبِل ن زِل ا َو َاْل َاْل ُا ذَو ا ِل ا ِل  َو َاْللَو
۰ َو َو َاْل ُا  ا وَاْل ٌبااۭ ْيَاْل اخَو َو اذٰت ِل َاْل ِل َاْلَلًم اًتَو اۻ۳ا َّك َوحَاْل َو ُا  

औय जफ नाऩकय दो तो, नाऩ ऩूयी यखो। औय ठीक तयाज़ू से तौरो, मही उत्तभ औय ऩरयणाभ की 
दृजष्ट से बी अधधक अच्छा है (35)

a

b

َوا طَو ِل  ِل َاْل اوِل  لَاْل ُا ۱ َو َاْللٌب خَو َاْل ُا َاْل َوااۙ َو ْسَاْل ا  ا و َّك سِل خَو وُا َاْل ا َو َو ذَو ا  َاْل ا ِل ِل َاْل َو ۲ اَّك ُا َاْل َوااۙ َاْل ِل ا ُا ُا َاْل ُا َاْل ن زَو ا َّك ا َو َاْل وُا َاْل ُا َاْل ذَو اَكَو ۳ َو ِل اۭ  

तफाही है घटानेवारों के मरए, (1) जो नाऩकय रोगों ऩय नज़य जभाए हुए रेते हैं तो ऩूया-ऩूया रेते 
हैं, (2) ककन्तु जफ उन्हें नाऩकय मा तौरकय देते हैं तो घटाकय देते हैं (3)

(  حعرت

(شعيب  

ٌبا ابِل ٖہا ِل َاْل َو ا َو َويَاْل َو ا َو او اثَو  َاْل ُا اَو ۰ َو اًمااۭ ػػػػُػػ َاْل اعَو َاْل ُاا َو َاْل اَكَو َو  َو
ّ
 
ا ُا وٰت  ُّم ا ُا ا َو وَاْل ُاَ  دَو َو ا َو وَاْل َوْصَو ا و َّك َاْل َو اۼ۳ ِل َّك  

औय जजस चीज़ का तुम्हें ऻान न हो उसके ऩीछे न रगो। ननस्सॊदेह कान औय आॉख औय ददर 
इनभें से प्रत्मेक के ववषम भें ऩूछा जाएगा (36)

اًم ا ا َو َو ضِل َرَاْل ا ْلَاْل اِفِل اثَو َاْل ِل اَو ا﴿ َو اطُا اًم ا وَاْلجِل َو  َو لُاغَو وَو اثَو َاْل ا َو ضَو َرَاْل ا ْلَاْل اَو َاْل ِل اوَو ا َو َّك َو ن
ّ
ا  ا ٣٧    

औय धयती भें अकड़कय न चरो, न तो तुभ धयती को पाड़ सकते हो औय न रम्फे होकय ऩहाड़ो 
को ऩहुॉच सकते हो (37)

(حعرت عبدهللا بي هطعىد) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(   حعرت عياض بي حواد ) ملسو هيلع هللا ىلص

ا َو َاْل ُا هًم ا﴿ بِل  َو ارَو اعِل  َو ُـا يِل  ُا اسَو اَكَو َو َو اذَو  ِل ُّم   ٣٨ ُا

इनभें से प्रत्मेक की फुयाई तुम्हाये यफ की स्ऩष्ट भें अवप्रम ही है (38)
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ملسو هيلع هللا ىلص

(ًحعرت عيط) cross)

ُا ٗ ا ِل َاْلىَو ا َسَاْل  َو َو
ا َو ُا َاْل احُا َاْل َو َو ا َو َاْل ا ُا ٍتا َوذِل َو ُا ُا َاْل اب َاْل ۰ِفِل َو ٗاۙ او بِل ػػ ُا ٰت َو  ِلاا ُا َو ا َو اَاْل وَاْلغُا ُا ِل  ۼ۳ ِل َاْلىَو اَبِل ۰رِل َو  ٌبااۙ ةٌبا َّكااۙ َو رَو اَتِل ىِل َاْل اثُالَاْلىِل َاْل ا و َّك ٰت ةِلااَّك ا َو ِل َاْلخَو  اِل لٰت ةِل ا وصَّك ا َو ِل َو  ِل ا ِل اذِل َاْل ِل اعَو َاْل َو َاْل ٌب اب ۰اَو اۙ۠

َوبَاْلصَو رُاا ا َو اَاْل اُا ا ِل َاْل ِلا وَاْل ُالُا َاْل َو َاْل ًم اثَوخَو َولَّك ُا ا  َو  ُا َاْل َو ۳۷ َو لِل ٖہاۙۤ ا َوضَاْل ا ِل  َاْل لُا َاْل ا َو َو ِل َاْل َو ُا َاْل ِل ا َو ا َو ا َوحَاْل َو َو ا ُا َوىُا ُا ۰وِل َوجَاْل ِل  َّكشَو  ااۭ ا  ا َو َاْل اُا زُا ا َو َاْل احِل َو ٍاا َو ُا ِل ابِلغَوْيَاْل ا۳۸اُا  

उनभें ऐसे रोग प्रबात कार औय सॊध्मा सभम उसकी तसफीह कयते है जजन्हें अल्राह की माद 
औय नभाज ़ामभ कयने औय ज़कात देने से न तो व्माऩाय ााकफ़र कयता है औय न क्म-ववक्म। वे उस ददन से 
डयते यहते है जजसभें ददर औय आॉखें ववकर हो जाएॉगी (37) ताकक अल्राह उन्हें फदरा प्रदान कये। उनके अच्छे से 
अच्छे काभों का, औय अऩने उदाय अनुग्रह से उन्हें औय अधधक प्रदान कयें। अल्राह जजसे चाहता है फेदहसाफ देता है 
(38)

عنها اهلل رضي ضلوهحعرت ام   ) ملسو هيلع هللا ىلص

 

( ظرت اًصح ) ملسو هيلع هللا ىلص
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(حعرت ابىاهاهه) 

ملسو هيلع هللا ىلص

(   حعرت ابى بريدة ملسو هيلع هللا ىلص  ( 

 

(حعرت ابى هريرة) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(   حعرت حنن بي عوير ) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(حعرت ابىالدرداء)

ملسو هيلع هللا ىلص

 

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت ضعيد بي الوطيب)  
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َو َاْلا و ا َو ةَو َكَو ا و َّك ا َو   َو ةَو َلَو ا وصَّك َ  َو  َو ا َو ا ْلَاْل خِل ِل ا َو وَاْل َو َاْل ِل ِـل للَّك  اَبِل ا   َو َو ا َو َاْل ِـل ا للَّك  ا َو َو  ِل َو َو َاْل ُا ُا َّك َو ا  ن ّ
َو َاْلاا  ا  َـو ا للَّك  اَّك

ّ
ا  ا﴿شَو هَاْلخَو ِل  َو ا وَاْل ُا ُا  ا ِل َو اَ  ا َو ُا ن ِـل َو َو ٰت اُ  و ٰت ا َو َوَسَو   ١٨  

अल्राह की भजस्जदों का प्रफॊधक औय उस ेआफाद कयनेवारा वही हो सकता है जो अल्राह औय अॊनतभ ददन ऩय 

ईभान रामा, नभाज़ ़ामभ की औय ज़कात दी औय अल्राह के मसवा ककसी स ेन डया। अत् ऐस ेही रोग, आशा है 

कक सीधा भागर ऩानेवारे होंगे (18) 
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اخَو َو بِلىَو  َاْل سَو ٰت اِفِل ُا ٗا َو ا ِل َاْلىَو ا َسَاْل  َو َو
ُّم َاْل ا  ا َو َاْل ا ِل جِل َو ا َو ٰت ا َّك َو َو ا ِل َّك َاْل ُا ا َوظَاْل َو ۰ َو َو َاْل ا َوااۭ َو ُا َاْل او ا َو اَكَو َو  َو

ّ
 
َوا ُا وٰت   ِل َاْل

ّ
اخَو    أ ا ِلاَّك لُا َاْل َو خُا َّك َاْل ا  ا۰ َاْل ا َو َو اٌب ةِل خِل َو ٰت ا اَاْل اِفِل َو ُا َاْل و ا َّك يٌب نَاْل َو اخِل َاْل ا اُّم اِفِل َو ُا َاْل او ۥۭ

ٌبا ميَاْل اۺ۱۱عَوظِل  

औय उससे फढ़कय अत्माचायी औय कौन होगा जजसने अल्राह की भजस्जदों को उसके नाभ के 
स्भयण से वॊधचत यखा औय उन्हें उजाडने ऩय उतारू यहा? ऐसे रोगों को तो फस डयते हुए ही उसभें प्रवेश कयना 
चादहए था। उनके मरए सॊसाय भें रुसवाई (अऩभान) है औय उनके मरए आझऽयत भें फड़ी मातना ननमत है (114)

(حعرت ابىضعيدخدري) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(ًحعرت ضلواى فارض) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(ًحعرت عل)
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هَو اَ ذًم ا َودَاْلبَو ُا ا ِل  ا َو َو َوٍةا  ٌب ْيَاْل ةٌباخَو غَاْل ِل َو ا َو َو ا َّك َاْل ُا  ٌب لِلميٌبا﴿ َو َاْل ٌب ااَو ااَو ِل  ُـا ا َو للَّك    ا٢٦٣  

एक बरी फात कहनी औय ऺभा स ेकाभ रेना उस सद़े स ेअच्छा है, जजसके ऩीछे दखु हो। औय अल्राह अत्मन्कृत 

ननस्ऩहृ (फेननमाज़), सहनशीर है (263) 

اسَو ِلا اِفِل َوهُا َاْل اَ  َاْل َو و ا ُا  ِل ُا  َو ِل  َو ا َو اَ ن َو ُا  ا َو ًّ  اَّك ُادَاْلبِل ُا  َو ا  َّكااَو ا ُا ِـل ا للَّك  اَ ذًم اا لِل اَو ا﴿ َو نُا  َو َاْل َو ا َو َاْل اُهُا اَو ا َو ِل َاْل ا َولَوهيَاْل اخَو َاْل ٌب اَو ا َو ِل َاْل وِل  ارَو اعِل  َو َاْل ُهُا اَ  َاْل ُا َّكهُا َاْل   ٢٦٢ۙ او

जो रोग अऩने भार अल्राह के भागर भें ऽचर कयत ेहै, कपय ऽचर कयके उसका न एहसान जताते 
है औय न ददर दखुाते है, उनका फदरा उनके अऩने यफ के ऩास है। औय न तो उनके मरए कोई बम होगा औय न 
वे दखुी होंगे (262)

َوذٰت  ا َو اَاْل وَاْل َو ِل  اَبِل َاْل لُا َاْل ا َو َو ٰتذِلُكُا اثُا َاْلطِل ا ٰت َو ُا َاْل ااَو ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك َو  ۰َيٰت  خِل ِلااۙ ٰت ا اَاْل ا َو وَاْل َو َاْل ِل اَبِل ِل ا ُاِ  ِل ُا اَو ا َو ا و َّك سِل َو  اَو َو ٗارِل  ا َو او ُا َاْل ِلقُا ا  يَاْل ِل اَّك ۰َكَو ا َو َو َو اَوااۭ ا َو َاْل َو ٍ ا َولَو َاْل ِلاحُا َو اٌب َو َولِل ا َو َو َولُا ٗا َو ٗ ا َو بِللٌب

ًم  َو َو ٗا َو َاْل ۰ َوَتَو ٍاا ِل  َّك ا َو ْسَو ُا َاْل اۭ َاْل اَشَو ا َو ٰت رُا َاْل َو َو  َاْل ِل ا  ۰اَو اۭ ا وَاْل ٰت ِل ِل َاْل َو يا وَاْل َو َاْل َو َوىَاْل ِل ا  ااَو   َو ُا

ऐ ईभानवारो! अऩने सद़ो को एहसान जताकय औय दखु देकय उस व्मजक्त की तयह नष्ट न 
कयो जो रोगों को ददखाने के मरए अऩना भार ऽचर कयता है औय अल्राह औय अॊनतभ ददन ऩय ईभान नहीॊ 
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यखता। तो उसकी हारत उस चट्टान जैसी है जजसऩय कुछ मभट्टी ऩड़ी हुई थी, कपय उस ऩय ज़ोय की वषार हुई औय 
उसे साफ़ चट्टान की दशा भें छोड़ गई। ऐसे रोग अऩनी कभाई कुछ बी प्राप्त नहीॊ कयते। औय अल्राह इनकाय की 
नीनत अऩनानेवारों को भागर नहीॊ ददखाता (264)

َّـك ا َو  َو َولِل ا َو ىِل َاْل ا َونَاْل ُا ِل خًم ا ِل  َاْل ثَو َاْلبِل َاْل ا َو ا ِل ضَو تِل ا َو َاْل ا بَاْلخِلغَو  اَو َو ُا ُا ا َو َاْل َو و ُا َاْل ِل ُا َاْل َو ا  ِل َاْل َو ا اَّك ِلاؚ َو َو َولُا َوىَو اضِل َاْل َو َاْل ا ُا ُا ثَوتَاْل ا َو ٰت َوىَو ا َو بِللٌب ٍةا َو َو ب بَاْل َو ۰ٍ  ِل َو ىَو ااۚ ا ُاصِل َاْل َّك َاْل او ل ا َو ِل َاْل ا َوطَو ۰ َو بِللٌب ابِل َو ااۭ  َو ُا

ٌبا ْيَاْل َوصِل اب لُا َاْل َو اۻۼ۲ثَو َاْل َو  

औय जो रोग अऩने भार अल्राह की प्रसन्नता के सॊसाधनों की तरफ भें औय अऩने ददरों को 
जभाव प्रदान कयने के कायण ऽचर कयते है उनकी हारत उस फाा़ु़ की तयह है जो ककसी अच्छी औय उवरय बूमभ ऩय 
हो। उस ऩय घोय वषार हुई तो उसभें दगुुने पर आए। कपय मदद घोय वषार उस ऩय नहीॊ हुई, तो पुहाय ही ऩमारप्त 
होगी। तुभ जो कुछ बी कयते हो अल्राह उसे देख यहा है (265

ْيًم ا﴿ َ سِل ًم ا َو مي
َودِل ا ِل َاْل ِل  ًم ا َو  ِـل بِل  احُا ٰت ا َو َو ا وطَّك َو  َو اشُا ُا رًم ا﴿٨ َو ُاطَاْل ِل ُا  َو اَو ا َو ا َو َو اًم َاْل ا ِل ُكُا ا ُا ِل  ُا ااَو ِـل ا للَّك  ِـل اوِل َو َاْل َاْل ُكُا ُاطَاْل ِل ُا َّك َو ان ن ّ

  ٩ ا 

ननश्चम ही तुभ उस फात भें ऩड़ ेहुए हो जजनभें कथन मबन्न-मबन्न है (8) इसभें कोई सयकपया ही 
ववभुख होता है (9)

ا ضِل َورَاْل ا اَاْل ا ِل  َو َاْل أ ا َوخَاْل َو َاْل َو اوَوُكُا ا َو ِل َّك َاْل بَاْل ُا ا َو ا َو َو اطَو ِل بٰتتِل ا ٰت َو ُا َاْل  ا َونَاْل ِل ُا َاْل ا ِل َاْل ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك َو  ۰َيٰت  ضُا َاْل ا ِل َاْل ِلا۠ اثُاغَاْل ِل ْلَّك ا َو َاْل خِل ِل َاْل ِلا ِل ٰت اَبِل َاْل وَو ْسَاْل ُا ا َو ا ِل َاْل ُااثُا َاْل ِل ُا َاْل َو يَاْلرَو اثَو  َو َّك ُا  ا وَاْلخَو ِل اَو ۰ َو ا َو  َاْللَو ُا َاْل ااۭ ا َو  ا َو َّك

ِل َاْل ٌبا ا َو شَو  اِلاا۷ۼ۲اَو ِل  وَاْل َوحَاْل َاْلاَبِل اُا َاْل ُا ُا َيَو ا َو ُاا وَاْل َو َاْل َو اُا َو ِل ُا ا  ۰ َووشْسَّك َاْلطٰت ُا ااۚ َلًم ا ِل  َاْل ُاا َو َوضَاْل ةًم غَاْل ِل َو َاْلا َّك اُا َو ِل ُا ا  ۰ َو ُا ٌباۭ ا َولِلميَاْل ا َو سِل ٌب   َو ُا

ऐ ईभान रानेवारो! अऩनी कभाई को ऩाक औय अच्छी चीज़ों भें से ऽचर कयो औय उन चीज़ों भें 
से बी जो हभने धयती से तुम्हाये मरए ननकारी है। औय देने के मरए उसके ऽयाफ दहस्से (के देन)े का इयादा न 
कयो, जफकक तुभ स्वमॊ उसे कबी न रोगे। मह औय फात है कक उसको रेने भें देखी-अनदेखी कय जाओ। औय जान 
रो कक अल्राह ननस्ऩहृ, प्रशॊसनीम है (267) शैतान तुम्हें ननधरनता से डयाता है औय ननररज्जता के काभों ऩय 
उबायता है, जफकक अल्राह अऩनी ऺभा औय उदाय कृऩा का तुम्हें वचन देता है। अल्राह फड़ी सभाईवारा, सवरऻ है 

(268

ِل ُّم َاْل َوا اثُا َاْل ِل ُا َاْل ا ِل َّك ا ُا احَو  ٰت َّك اثَو َو وُا  ا وَاْل ِل ا َو َو اثُا َاْل ِل ُا َاْل ۰وَو َاْل ٌبااۥۭ ابِل ٖہا َولِلميَاْل ا َو ٍاا َو ِل َّك َاْل اَشَو ا۹۲ ِل َاْل  
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तुभ नेकी औय वफ़ादायी के दजे को नहीॊ ऩहुॉच सकत,े जफ तक कक उन चीज़ो को (अल्राह के 
भागर भें) ऽचर न कयो, जो तुम्हें वप्रम है। औय जो चीज़ बी तुभ ऽचर कयोगे, ननश्चम ही अल्राह को उसका ऻान 
होगा (92)

(  حعرت ابىغلحه )

 

(  حعرت ذيد بي حارث )

 

ا َو ِل ِل َّك ا ِل َوا اثُا َاْل ُا  ا وصَّك َو ٰتتِل ۰ ِل َاْل ااۚ َاْل ُا ا ُا َاْلا َو ِل َاْل َّكُكُا او ٌب ْيَاْل خَو ا َو ُا َو ثُاِ ثُا َاْل َو ا وَاْل ُا َو َو  اَو ۰ َاْل َو ا َو َاْلااۭ حِلُكُا اسْسَو ِل  ٰت ا ِل  َاْل َاْل اعَو َاْلُكُا ۰ َو ُا َو ِل  ُا ٌبااۭ ْيَاْل بِل اخَو لُا َاْل َو ابِل َو اثَو َاْل َو ا۲۷۱ َو ُا  

मदद तुभ खुरे रूऩ भे सद़े दो तो मह बी अच्छा है औय मदद उनको नछऩाकय भुहताजों को दो 
तो मह तुम्हाये मरए अधधक अच्छा है। औय मह तुम्हाये ककतने ही गुनाहों को मभटा देगा। औय अल्राह को उसकी 
ऩूयी ऽफय है, जो कुछ तुभ कयते हो (271)

ا َوشَو اُا ا َو ا  َوةَو ا وَاْلحِل َاْل ًم ا َو ِلْيًم ا ُاؤَاْل ِل ْيَاْل اخَو َو اُ   ِل ا َو َو َاْل َوةَو ا وَاْلحِل َاْل تَو ا﴿ۚ ا َو َو ا ُاؤَاْل َوَاْل َو اِل اُ  وُا ا ْلَاْل اَّك
ّ
ا  َو َّك َّك ُا ا َو َو ا    ا٢٦٩  

वह जजसे चाहता है तत्वदमशरता प्रदान कयता है औय जजसे तत्वदमशरता प्राप्त हुई उसे फड़ी दौरत 
मभर गई। ककन्तु  वही है जो फुवद्ध औय सभझवारे है (269)

ا َوحَاْل ْسَو َو ٗ ا َو َوخَّك ِل ُا َاْل َو ا وَاْل َو َاْل َو خَو ِل ُا َاْل َو َو ْسَاْل ا  ِل َاْل َو ۰ اَّك ااۭ َووَاْل َو اِل ا ُا وُا  ا اَاْل ا ُا َاْل  َو
ّ
 
ا َو ُا وٰت  ا ُا َو ٰت ىُا ُا ا  ِل َاْل َو ا اَّك  َو

ّ
 
ا۱۸ ُا وٰت   

अत् भेये उन फन्दों को शुब सूचना दे दो जो फात को ध्मान से सुनते है; कपय उस अच्छी से 
अच्छी फात का अनुऩारन कयते है। वही हैं, जजन्हें अल्राह ने भागर ददखामा है औय वही फुवद्ध औय सभझवारे है 
(18)

(    حعرت لقواى ) 

ِلا َوا ا ِل ا شَاْل ُا َاْل ا َو ِل َـو َو ا وَاْلحِل َاْل ثَويَاْل َو اوُا َاْل ٰت َو ا ٰت َو َو َاْل ۰و اوِل َو َاْل ِل ٖہاۭ َوشَاْل ُا ُا َّك َو ا  ن ا َو ِل َّكشَاْل ُا َاْل ا  ۰ َو َو َاْل ِل َاْل ٌبااۚ ا َو ااَو ِل  ا َو ا َو ِل َّك ا َو َو َو ۱۲ َو َو َاْل  
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ननश्चम ही हभने रुकभान को तत्वदमशरता प्रदान की थी कक अल्राह के प्रनत कृतऻता ददखराओ 
औय जो कोई कृतऻता ददखराए, वह अऩने ही बरे के मरए कृतऻता ददखराता है। औय जजसने अकृतऻता ददखराई 
तो अल्राह वास्तव भें ननस्ऩहृ, प्रशॊसनीम है (12)

(  لقواى حعرت )  

(   حعرت لقواى )  

اَبِل ِلا َو ِلا ِل َاْل اجُاْشَاْل ااَو َّك ظُا ٗا ٰتبُا َو َو ِل بَاْل ِل ٖہا َو ُا َو  ااِل اوُا َاْل ٰت ُا ا َو  َو ۰ذَاْل ٌبااۭؔ ميَاْل اعَوظِل ٌب اوَوظُا َاْل َاْل َو ا وْشِل  ا۱۳ ِل َّك  

माद कयो जफ रुकभान ने अऩने फेटे स,े उसे नसीहत कयते हुए कहा, "ऐ भेये फेटे! अल्राह का 
साझी न ठहयाना। ननश्चम ही मशकर  (फहुदेववाद) फहुत फड़ा ज़ुल्भ है।" (13)

َّكشَو  اُاا ا  اوِل َو َاْل َو اذٰت ِل ا َو ادُا َاْل َو َوغَاْل ِل ُا ابِل ٖہا َو  َو َو ُّمْشَاْل ا  ا َو َاْل َوغَاْل ِل ُا ا  ااَو ا َو ۰ ِل َّك ااَوااۭ لٰتَلًۢ اضَو لَّك اضَو ا َو َو َاْل اَبِل ِل ِل َاْل ُّمْشَاْل ا  اۼ۱۱عِل َاْل ًم  َو َو َاْل  

ननस्सॊदेह अल्राह इस चीज़ को ऺभा नहीॊ कयेगा कक उसके साथ ककसी को शामभर ककमा जाए। 
हाॉ, इससे नीचे दजे के अऩयाध को, जजसके मरए चाहेगा, ऺभा कय देगा। जो अल्राह के साथ ककसी को साझी 
ठहयाता है, तो वह बटककय फहुत दयू जा ऩड़ा (116)

َو َاْل ِل ابِل َو اِل َاْل َو  َو ِل  ۰ َو َو َّك َاْل َو ا اَاْل َو َاْل َوااۚ وِل َو اِل ا َو َاْل اِلِل ا شَاْل ُا َاْل ا َو ِل ِل ا َو  َو َاْل َاْل لُا ٗاِفِل صٰت ٍ ا َّك ِل ا َو َاْل لَوخَاْل ُاا ُا ُّم ٗا َو َاْل ًم ا َو ٰت َو ۰ َو ُاااۭ ْيَاْل صِل ا وَاْل َو َّك ابِل ٖہااۺ۱ ِلِلَو َو ا َو َويَاْل َو ا َو او َاْل اِبِل ِل َو اجُاْشَاْل ا َو َاْل
ا َو ٰت  َو ٰت َو ا َو    َو ِل َاْل

ٌبا ۰ ِل َاْل ااۙ اتُا نَاْل َو ا َو َاْل ُا َاْل ًم  َوَلَو ا اُّم بَاْلىُا َو اِفِل ىُا َو ا َو َو حِل ۰طِل َاْل َّكاۡ ا ِلِلَو اَو ا َو َو ا َو َاْل بِل َاْللَو اسَو َّكبِل  َاْل ۰ َّك ث لُا َاْل َوااۚ اثَو َاْل َو َاْل ابِل َو ا ُا َاْل ُا َاْل َوبِل  ُاُكُا ن ا َو ُا َاْل ُكُا ا َو َاْل ِل ُا َّك َّكا ِلِلَو اۻ۱ ُا  

औय हभने भनुष्म को उसके अऩने भाॉ-फाऩ के भाभरे भें ताकीद की है - उसकी भाॉ न ेननढार 
होकय उसे ऩेट भें यखा औय दो वषर उसके दधू छूटने भें रगे - कक "भेये प्रनत कृतऻ हो औय अऩने भाॉ-फाऩ के प्रनत 
बी। अॊतत् भेयी ही ओय आना है (14) ककन्तु मदद वे तुझऩय दफाव डारे कक तू ककसी को भयेे साथ साझी ठहयाए, 

जजसका तुझ ेऻान नहीॊ, तो उसकी फात न भानना औय दनुनमा भें उसके साथ बरे तयीके से यहना। ककन्तु 
अनुसयण उस व्मजक्त के भागर का कयना जो भेयी ओय रुजू हो। कपय तुभ सफको भेयी ही ओय ऩरटना है; कपय भैं 
तुम्हें फता दूॉगा जो कुछ तुभ कयते यहे होगे।"- (15)
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ا اِفِل ا َو َاْل تِل ا و َّك ٰت ٰت اِفِل ٍةا َو َاْل ػ َو َاْل ا َو َاْل اِفِل ٍ ا َوذَو ُا َاْل دَو اخَو َاْل ا ِل  َاْل ـٍ بَّك احَو ا ِل َاْل َو  َو اثَو ُا َّكىَوأ ا ِل َاْل ن ا ِل َّك ابِلىَو ا ُاا ٰتبُا َو َاْلتِل اَيَو ضِل َورَاْل ۰ا اَاْل اۭ ٌب بِلْيَاْل اخَو اوَوطِل َاْل ٌب ا َو   ِل َّك

"ऐ भेये फेटे! इसभें सन्देह नहीॊ कक मदद वह याई के दाने के फयाफय बी हो, कपय वह ककसी चट्टान 
के फीच हो मा आकाशों भें हो मा धयती भें हो, अल्राह उसे रा उऩजस्थत कयेगा। ननस्सॊदेह अल्राह अत्मन्त 
सूक्ष्भदशी, ऽफय यखनेवारा है। (16)

ُـاا ثِليَاْل َو ا و َّك عَو َاْل اًتَو ا َو َو ُا َاْل ااَو ِل َاْل َو ا اَّك ۰ َو َو  َو َاْلااۭ ثِليَو َّكُكُا َوخَو َاْل او َاْل ِبِل  رَو ا َو َو ٰت اب ۰ ُالَاْل ا وَاْلغَو َاْل ِلااۙ ِل ۰ ٰت ِل ااۚ ُا ْلَو ا َو َاْل َو ا َو َو اذٰت ِل ا ِل َاْل غَو ُا ْلَو ا َو َاْل ا َو ضِل َورَاْل ا اَاْل اِفِل اَو ا َو تِل ا و َّك ٰت ٰت ٍةاِفِل رَّك اذَو اعَو َاْل ُاا ِل َاْل  َو  ُا اُا َو َاْل ُا ا  اَو

ا ا ِلتٰت َاْل اِفِل ٍا ِلاَّك بِل َاْل ۳ٍاا ُّم اۙۤ  

जजन रोगों ने इनकाय ककमा उनका कहना है कक "हभऩय क़माभत की घड़ी नहीॊ आएगी।" कह 
दो, "क्मों नहीॊ, भेये ऩयोऺ ऻाता यफ की ़सभ! वह तो तुभऩय आकय यहेगी - उससे कणबय बी कोई चीज़ न तो 
आकाशों भें ओझर है औय न धयती भें, औय न इससे छोटी कोई चीज़ औय न फड़ी। ककन्तु वह एक स्ऩष्ट ककताफ 
भें अॊककत है। - (3)

(   حعرت لقواى )  

َو َوا أ ا َو َو ب ا َو ا َو ٰت َاْل ا َو  َاْل ِل ا وَاْل ُا َاْل َو ِل ا َو نَاْل َواعَو ِل وَاْل َو َاْل ُا َاْل ِل اَبِل ا َو َاْل ُا َاْل لٰت ةَو ا وصَّك ا َو ِل  ِل َّك ۰بُا َو رِلااۭ ُا ُا َاْل ا اَاْل اعَو َاْل ِل ا ِل َاْل َو اذٰت ِل ۱۷ ِل َّك اۚ  

"ऐ भेये फेटे! नभाज़ का आमोजन कय औय बराई का हुक्भ दे औय फुयाई से योक औय जो 
भुसीफत बी तुझऩय ऩड़ ेउसऩय धैमर से काभ रे। ननस्सॊदेह मे उन काभों भें से है जो अननवामर औय ढृढसॊकल्ऩ के 
काभ है (17)

اًم  ا َو َو ضِل َورَاْل ا اَاْل اِفِل اثَو َاْل ِل اَو ا َو الِلل َّك سِل اخَو َّك َو اثُاصَو ِل  َاْل اَو ۰ َو ا ُا َاْلااۭ َّك ا ُا ِل ُّم ا ُا ااَو ا َو رٍا ِل َّك ػػ َاْل ۱۸ خَو ٍ ا َوخُا اۚ  

"औय रोगों से अऩना रूऽ न पेय औय न धयती भें इतयाकय चर। ननश्चम ही अल्राह ककसी 
अहॊकायी, डीॊग भायनेवारे को ऩसन्द नहीॊ कयता (18)

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت عبدهللا بي عور) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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(حعرت اًص) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(   حعرت ابى بريدة  ) ملسو هيلع هللا ىلص

 

(   حعرت لقواى )  

ثِل َوا ا َو َاْل ا ِل َاْل ا َو اَاْلضُا َاْل شْسَاْل ِل َو ا َو َاْل اِفِل ۰ َو  َاْلصِل َاْل ااۭ اوَولَو َو َاْل َو تِل ا اَاْل ا َو َاْل َو َو ِلا ِل َّك ْيَاْل ا وَاْلحَو ِل تُا ۱۹ َاْل اۧ  

"औय अऩनी चार भें सहजता औय सॊतुरन फनाए यख औय अऩनी आवाज़ धीभी यख। ननस्सॊदेह 
आवाज़ों भें सफसे फुयी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है।" (19)

اًم  ا َو َو ضِل َورَاْل ا اَاْل اِفِل اثَو َاْل ِل اَو ۰ َو اًمااۚ اطُا َاْل ا وَاْلجِل َو  َو لُاغَو اثَو َاْل وَو َاْل ا َو ضَو َورَاْل ا اَاْل اَو َاْل ِل ا َو اوَو َاْل َّك َو ن ۳۷ ِل  

औय धयती भें अकड़कय न चरो, न तो तुभ धयती को पाड़ सकते हो औय न रम्फे होकय ऩहाड़ो 
को ऩहुॉच सकते हो (37)

(  حعرت حطيي ) (ًحعرت عل)

ملسو هيلع هللا ىلص (ًحعرت عل) ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص  

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ا َوا ا ِلاَّك اثَو َاْل ُا ُا َاْل َو ااَو َو  اِل َاْللَو ا ِل َاْل َاْل  َو ِل اب ا ِل َاْل َو اَو ا َوخَو َاْل َو ذَاْل ۰ َو ِل احُا َاْل  ًم ا َّكااۣ وُا َاْل الِلل َّك سِل ا َو ُا َاْل ِل ا َو وَاْل َوخٰت ٰت ا َو وَاْل َو ٰت ِل َاْل ٰبٰت يا وَاْل ُا َاْل ذِل ا َّك ا ِلحَاْل َو  ًم َو َاْل ِل وَاْل َو اِل َبِل لٰت ةَوا َو ثُا  ا و َّك ٰت ةَواا َو ِل َاْل ُا  ا وصَّك ۰ َو ٰت َّكااۭ  ُا

ا ُّم َاْل ِلضُا َاْل َوا َاْل ا َو َونَاْل ُا َاْل ا ِل  َاْلُكُا ا َولِل َاْلَلًم ا ِلاَّك َاْل َّك َاْل ُا و ا۸۳ثَو َو  

औय माद कयो जफ इसयाईर की सन्तान से हभने वचन मरमा, "अल्राह के अनतरयक्त ककसी की 
फन्दगी न कयोगे; औय भाॉ-फाऩ के साथ औय नातेदायों के साथ औय अनाथों औय भुहताजों के साथ अच्छा व्मवहाय 
कयोगे; औय मह कक रोगों से बरी फात कहो औय नभाज़ ़ामभ कयो औय ज़कात दो।" तो तुभ कपय गए, फस 
तुभभें से फचे थोड़ ेही, औय तुभ उऩेऺा की नीनत ही अऩनाए यहे (83)

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/31:19
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/17:37
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(   حعرت هاروى) (  ًحعرت هىض)

ا ُا اَلَو ا﴿ َو ُا اَو ٰت َاْلَشَو ا َو اَ  َاْل  َّك ُا
َوخَو َو ا  ُا َّك َوُلَّك َّك ِل  ًم او او اًم   ٤٤ َو َاْل

कपय उसस े(जाकय) नयभी से फातें कयो ताकक वह नसीहत भान रे मा डय जाए(44) 

(   حعرت هاروى) (  ًحعرت هىض)

(   حعرت لقواى )

 

ملسو هيلع هللا ىلص

ا﴿ لَوقَو ياخَو ِل ا اَّك بِل  َو ارَو ِل ْسَاْل ِ اَبِل ا َولَوٍقا﴿١  َاْل َو ا ِل َاْل   َو  َو
ّ
ا اَاْل لَوقَو ا﴿٢ اخَو َ َاْل َو ُا ا ْلَاْل ُّم َو ب رَو ِ ا َو   ٣ ا  َاْل َو

(ऐ यसूर) अऩने ऩयवयददगाय का नाभ रेकय ऩढ़ो जजसने हय (चीज़ को) ऩैदा ककमा (1) उस ने 
इन्सान को जभे हुए ऽून से ऩैदा ककमा ऩढ़ो (2) औय तुम्हाया ऩयवयददगाय फड़ा ़यीभ है (3)

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

َوا بِل َاْل َو َاْل َو ا اَاْل ثَو َو َو ْيَاْل اعَوشِل رَاْل ۺ۲۱ َو َونَاْل ِل اۙ  

औय अऩने ननकटतभ नातेदायों को सचेत कयो (214)

http://tanzil.net/#20:44
http://tanzil.net/#trans/hi.hindi/20:44
http://tanzil.net/#96:1
http://tanzil.net/#96:2
http://tanzil.net/#96:3
http://tanzil.net/#trans/hi.hindi/96:1
http://tanzil.net/#trans/hi.hindi/96:2
http://tanzil.net/#trans/hi.hindi/96:3
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/26:214
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َو ا دُا  رًم ا َّك ُا َاْل ا َو َاْل ا َو َو َاْللِل َاْلُكُا َاْل ُكُا ا ٰت َو ُا َاْل ا ُا َاْل  ا َونَاْل ُا َو ِل َاْل َو ُّمىَو ا اَّك َو  ا َو ا ُاِ  َواَيٰت  لُا َاْل َو َو َاْل َو ا َو  أ ا َو َو َو ُا َاْل ا َو ا َو صُا َاْل َو َو َاْل ا  اشِل َو دٌبااَّك ظٌب َلَو ا ِل ٌـب  َو
ّ
لٰت   ىَو ا َو ا َولَو َاْل ةُا جَو رَو ا َو وَاْلحِل اۼرُا َاْل َوا و َّك سُا  

ऐ ईभान रानेवारो! अऩने आऩको औय अऩने घयवारों को उस आग से फचाओ जजसका ईधन 
भनुष्म औय ऩत्थय होंगे, जजसऩय कठोय स्वबाव के ऐसे फरशारी फ़रयश्ते ननमुक्त होंगे जो अल्राह की अवऻा 
उसभें नहीॊ कयेंगे जो आदेश बी वह उन्हें देगा, औय वे वही कयेंगे जजसका उन्हें आदेश ददमा जाएगा (6)

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ىَو  ا َولَو َاْل َاْل طَو ِل ا َو  َاْل لٰت ةِل وصَّك اَبِل َو ا َو َاْلْلَو ۰ َو َاْل ُا َاْل اۭ  

औय अऩने रोगों को नभाज़ का आदेश कयो औय स्वमॊ बी उसऩय जभे यहो। हभ तुभसे कोई 
योज़ी नहीॊ भाॉगते। योज़ी हभ ही तुम्हें देते है, औय अच्छा ऩरयणाभ तो धभरऩयामणता ही के मरए ननजश्चत है (132)

(  حعرت ابراهين )

(  حعرت اضواعيل ) 

ا ا َوتَاْل ا ِل  َاْل ُا َاْل اًم سُا َاْل ارَو ا ِل َاْلىِل َاْل َّك َو ا َو بَاْل َورَاْل ب ىِل َاْلا َو ا َو ُا َو ِل  َاْل َـو َو ا َو وَاْلحِل َاْل ا وَاْل ِلذٰت َو ىُا ُا لِل  ُا ُا َو ا َو  ا ٰت ٰت خِل َو ىِل َاْل ۰وُا َاْل ا َولَو َاْل ُاااۭ ا وَاْلحَو ِلميَاْل ا وَاْل َو ِل َاْل ُا ا َونَاْلتَو َّك َو ن ۱۲۹ ِل اۧ  

ऐ हभाये यफ! हभ दोनों को अऩना आऻाकायी फना औय हभायी सॊतान भें से अऩना एक 
आऻाकायी सभुदाम फना; औय हभें हभाये इफादत के तयी़े फता औय हभायी तौफा ़फूर कय। ननस्सॊदेह तू तौफा 
़फूर कयनेवारा, अत्मन्त दमावान है (128)

يُاا ا ٰت ٰتخِل ٖہا َو لُا َاْل ا َولَو َاْل ِل َاْل َوخَاْل ا  ا َونَاْل ُا ِل ِل َاْل ا ِل  َاْل اًم سُا َاْل ارَو ا ِل َاْل ِل َاْل َو َورَو اب ذَاْل ا ِل َو ِ  ِل ِل َاْل ا وَاْل ُا ا َو َو ا ُا ا َو َّك َو َو َاْل َـواازَو ِل  َاْل ِل َاْلاو َو ا َو وَاْلحِل َاْل ا وَاْل ِلذٰت َو لِل  ُا ُا ُا ُا َو ۰ َو  ٍااۚ بِل َاْل لٰتٍلا ُّم اضَو َو ِل َاْل او ا َوبَاْللُا ُا َاْل ا ِل َاْل ن اَكَو اۺۼ۱ َو ِل َاْل  

ऐ हभाये यफ! उनभें उन्हीॊ भें से एक ऐसा यसूर उठा जो उन्हें तेयी आमतें सुनाए औय उनको 
ककताफ औय तत्वदमशरता की मशऺा दे औय उन (की आत्भा) को ववकमसत कये। ननस्सॊदेह तू प्रबुत्वशारी, तत्वदशी है 

(129)

http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/66:6
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/20:132
http://tanzil.net/#trans/hi.farooq/2:128
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(  حعرت ابراهين )

ملسو هيلع هللا ىلص

ا ِل  َاْلا سُا اًم ارَو هيِل َاْل ا ِل َو َورَو اب ذَاْل ّ
ا  ؤَاْل ِل ِل َو ا وَاْل ُا ا َو َو ُـا ا للَّك  ا َو َّك َو َو َاْل ااو اوَو ِل ُا  ا ِل ا َوبَاْللُا ن  اَكَو

ّ
ا َو  َوةَو ا َو وَاْلحِل َاْل ا وَاْل ِلذَو اَو هُا ُا لِل  ُا ُا َو ا َو  ا َو ُا َو ِل هيِل َاْل ِـل ثِل ا  َيَو ِل َاْل لُا ا َولَوهيَاْل َوخَاْل ا  هِل َاْل َلَو ٍاَ ن ُا ِل ٍ ا﴿اياضَو بِل   ١٦٤ ُّم

ऽुदा ने तो ईभानदायों ऩय फड़ा एहसान ककमा कक उनके वास्त ेउन्हीॊ की ़ौभ का एक यसूर बेजा जो उन्हें खुदा की 
आमतें ऩढ़ ऩढ़ के सुनाता है औय उनकी तफीमत को ऩाकीज़ा कयता है औय उन्हें ककताफे (ऽुदा) औय अक्र की फातें मसखाता 
है अगयच ेवह ऩहरे खुरी हुई गुभयाही भें ऩड ेथे (164)  

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

Open 

residential university

(   حعرت ضعد بي عباده )

( بي جبل حعرت هعاز  )

( حعرت هعاز بي جبل)

( حعرت هعاز بي جبل) 

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

http://tanzil.net/#3:164
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ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

(حعرت عبدهللا بي عباش)

( حعرت عور) (حعرت عبدهللا بي عباش)

(حعرت عبدهللا بي عباش)

( حعرت عور)

( حعرت عور) (حعرت عبدهللا بي عباش)

ملسو هيلع هللا ىلص

( حعرت عور)

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

(سبحان هللا وبحمدة سبحان هللا العظيم) ملسو هيلع هللا ىلص

( سبحان هللا وبحمدة استغفرهللا واتوب الية)

( عنها اهلل رضي حعرت عائشه  ) ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 

ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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( حعرت يىضف )

ا ٰت َوا ِل َاْل َو ا ِل ا َو اَّك لِلىِل َاْل َو ا َو ا ِل  َاْل َوخَاْل ٰتىُا َاْل و أ ا َو ا َو َو َّكخَوىُا َاْل رِل   اذُا ابِل  ِل َاْل َو ٍ ا َووَاْلحَو  َاْل َو ابِلىِل َاْل َّك خُاىُا َاْل رِل   اذُا خَاْلىُا َاْل َّك َو َو ُا َاْل ا َو ث اٍان َاْل اَشَو ۰ َاْل ا  َاْل ِليٍـااۭ ُّم ٌباؚا ُا ارَو ِل َاْل ا۲۱بِل َو ا َو َو َو  

जो रोग ईभान राए औय उनकी सन्तान ने बी ईभान के साथ उसका अनुसयण ककमा, उनकी 
सन्तान को बी हभ उनसे मभरा देंगे, औय उनके कभर भें से कुछ बी कभ कयके उन्हें नहीॊ देंगे। हय व्मजक्त अऩनी 
कभाई के फदरे भें फन्धक है (21)

( بى هريرةحعرت ا ) ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص

 


