


rahmani da rahimi allahis saxeliT

1-11: `ueWvelad, gadarCenil arian mor-
wmuneni, romelnic mokrZalebul arian 
Tavissav namazebSi, romelnic momrideni 
arian cudi sityvaobisa, romelnic zeqaTs 
ixdian,  romelnic iokeben TavianT asoT-

sarcxvineblebsa1, TavianTsave meuRleTa 

da im(mxeval)aT2 gamoklebiT, visdamic 
ro mflobel ars maTi marjvena, - rameTu, 
isini (amis gamo) ar gaimtyunebian. xolo 
vinc ama(zRvardadebul)zed gadascdomas 
moiwadinebs,-isini ki zRvargadasulni 
arian. da romelnic (piroba-gautexelad) 
icaven maTzed mindobil-mibarebulsa da 
(pirobad) aRTqmulsa, da romelnic (dro-
zustad) icaven TavianT namazebs. ai eseni 
arian igi memkvidreni, romelnic (samoTxe) 
firdevss daimkvidreben. ima(firdevs)Si 
darCebian, isini, samaradisod.~

ganmartebani: 1. aq SesaZloa orgvari ram igulisxmebodes. pirveli aris saku-

Tari sxeulis safaravi adgilebis dafarva. e.i. ar moiSiSvlebs da safaravad 

gankuTvnil organoebs sxvebis winaSe ar gamoaCens. meore mniSneloba ki aris 

namusis dacva, sqesobrivi moTxovnilebebis moTokva da garkveul CarCoebSi mo-

qceva, religiurad nebadarTul sazRvrebSi darCena. 2. igulisxmeba omSi tyved 

Cavardnili da mterTan urTierTgacvlis saSualebis ararsebobis gamo islamuri 

saxelmwifos mier vinmesTvis jaries-mxevalis saxiT micemuli qalebi.

sura muminun (morwmuneni)
sura muminun-i (morwmuneni) wminda yuranis 23-e suraa. gardmov-

lenilia meqaSi. Sedgeba 118 aiaTisagan. kerZod pirvel aiaTebSi 
gadarCenili morwmuneebis RvTismsaxurebis, zneobrivi cxovrebisa 
da saiqioSi maTTvis saziarebeli sikeTeebis Sesaxeb aris saubari, 
amitomac am suras `al-muminun~ anu `morwmuneni~ ewoda. erT-erT 
wminda hadisSi wminda muhammed r Suamavalma (allahma dalocos 
da miesalmos) am aiaTebis gardmovlinebis Semdeg warmosTqva:  ̀ me 
gardmomevlina aTi aiaTi, vinc Tavisi mdgomareobiT maT pirobebs 
daakmayofilebs, samoTxeSi Seva~, - Tqva da am suris pirveli aTi 
aiaTi waikiTxa. 



12-16.  vficav, adamiani wminda Tixa-miwisagan SevhqmeniT, mas 

aqeT vaTavsyalibebT mas TeslwveTad, saimedo alagas.

TeslwveTisgan vaCenT sisxldedos da sisxldedosgan vhy-

avebT xorcnafcqvens, da vhyavebT xorcnafcqveniTgan Zv-

lebsa, da vhmosavT Zvlebs xorciT, Semdeg vamJRavnebT mas 

sxva qmnilebad3, -dalocvil ars allahi! – SemoqmedTa So-

ris saukeTeso Semoqmedi! Semdgom (yvelafer) amisa, ueWve-

lad, mokvdebiT. (yiameTis) (saaRdgomo) gankiTxvis dRes, kv-

lavaRcocxlebul iqnebiT.

ganmartebani: 3. cxovelebis gaCenisasac TiTqmis igive process aqvs adgili. ma-
gram miuxedavad amisa adamianebi bunebiT cxovelebisgan gansxvavebuli arian.



17-20. `ვჰფიცავ, გავაჩინევით თქვენს ზემოთ შვიდნი გზანი4 და არ 
ვყოფილვართ გაჩენისადმი უვიცნი5. და, ვავლენთ ზეციდან წყალს 
შეთანაზომიერებულ ოდენობითა და (და)ვანარჩუნებთ მას დედამიწასში 
ზედა. და, ჩვენ, უეჭველად, მისი (უკან) წარჰგვრაც კი უთუოდ ძალგვიძს. 
და, ვაღცენებთ (ვაღორძინებთ) იმ(წყალ)ით თქვენთვის ჰინდის ხურმის 
ბაღ(ნარ)ებსა და ყურძნეულსა; – თქვენთვის არის იქა უხვმრავალი ნაყოფი 
და მათ სჭამთ თქვენა, – და, (ვაღცენებთ, აგრეთვე) ხე(მცენარ)ეებსა6, 
რომელიც ღცენდება (და ხარობს) სინას მთით და რომელიც იძლევა ზეთსა 
და (ხილ–წვენად) დასაყოლებელს, მჭამელთათვის~.

ganmartebani: 4. albaT aq igulisxmeba varskvlavebis samoZrao orbita. vinaidan 
maSindeli adamianebisTvis mxolod cnobili iyo Svidi planetis arseboba. ami-
tom Svid gzazea saubari. es ar niSnavs, rom amis garda sxva gzebi ar arsebobs. 
5. am gamoTqmis sxvagvari mniSvneloba ase SeiZleba iyos: `Cven ar vyofilvarT 
Cvens mier gaCenilTa ucodinari~, an ̀ ....ar varT ucodinari~. pirveli mniSvnelo-
bis mixedviT gamoTqma ase SeiZleba gavigoT: `Cven yvela eseni ugegmod, upro-
eqtod-uprogramod, gamoucdeliviT ar gagviCenia. piriqiT, yvelaferi gavaCineT 
codnaze damyarebuli garkveuli gegmis mixedviT. yvelaferi davuqvemdebareT 
garkveul wesebsa da kanonebs. yvelaze umciresidan udidesis CaTvliT, yvelaferi 
am samyaros wesrigSi saukeTeso harmoniaSia erTmaneTTan Sewyobili. Tavad es 
harmonia miuTiTebs imaze, rom arsebobs samyaros wesrigis uzrunvelmyofeli, 
saswaulmoqmedebaze da codnaze damyarebuli Zala da am Zalas mTeli wesrigi, 
sistema garkveuli miznisaTvis aqvs gaCenili. meorenairad es gamoTqma ase 
SeiZleba gavigoT: `Cven, Cvens gaCenilTa saWiroebebisa da maTs mdgomareobaTa 
mimarT arasodes ar varT ucodinari~. e.i. ̀ Cvens gaCenilTagan arcerTisTvis ar 
migvicia CvenTvis gaurkveveli moqmedebis ufleba. ra miznisaTvisac gagviCenia, is 
mxolod im Tavis sferoSia uflebamosili, mis bunebaSi arsebul davalebas asru-
lebs da am farglebs ver gascdeba. yvelafers Tavisi bunebrivi moTxovnilebebi 
unaklod vuboZeT. arcerTi molekula da arcerTi foToli Cveni kontrolis 
gareT ar arsebobs~. 6. aq igulisxmeba zeTisxilis xe. es xe xarobs xmelTaSua 
zRvis regionSi da misi nayofi regionis yvelaze mniSvnelovani produqtia. misi 
sinas mTasTan dakavSirebis mizezi savaraudod, imiT aixsneba, rom es regioni 
Zalian saxelganTqmulia da amasTanave am xis samSoblocaa.



21-22.  `და, პირუტყვებშიაც არის, უეჭველად, (რამ) სათქვენისო 
ჭკუასასწავლი: ჩვენ გარწყულებთ თქვენა, იმ(რძე)ითა, რაც რომ, 
(მუცლად), მათს შიგნეულშია და, იმა(პირუტყვ)ში თქვენთვის 
მრავალი (სხვა) სასარგებლოც არის და მათი(ხორცი)თ (სჭამთ და) 
იკვებებით თქვენა, და მათით (ხმელეთზედ) და (ზღვაზედ კიდევ) 
ხომალდებით გადაადგილნაცვლდებით~.

23-29. `და, ვფიცავ, მოვუვლინეთ ნუჰი (ნოე) მის ხალხს და (ნუჰ–
ნოე) მან უთხრა: „ჰეი, ხალხნო, ჩემო! თაყვანი ეცით ალლაჰს, არ 
არს თქვენთვის სხვა ღმერთი მის მეტა, –  ნუთუ (ალლაჰისა) არღა 
გეშინიანთ?“
 და მაშინ, მის ხალხთაგან წინაკაცებმა, რომელთაც არა სწამდათ, 
სთქვეს: „არა არს რამ, სხვა, ესა, თუ არ თქვენნაირივე ადამიანი. 
მას სურს, რომ თქვენზე აღმატებულ გახდეს. არა და, (შუამავლის 
მოვლინება) ალლაჰს რომ ენებებინა, (შუამავლად) უთუოდ მელაიქს, 
(ანგელოზს) მოავლინებდა. მაგის (მაგვარი) არაფერი გვსმენია 
წინაპართა ჩვენთა მამა–პაპათაგან.
არა არს რამ იგი, სხვა, თუ არა კაცი, იგი (შეპყრობილი) სიგიჟითა, 
დააცადეთ მაგას, ერ–დრომდინა...“



 (ნუჰ–ნოე) მან (შევედრებით) სთქვა: „ღმერთო ჩემო! მომეხმარევი მე, მასზედ 
(რომ) ცრუმატყუარად რო მთვლიან მე!“
 და, მაშინ, ჩვენ მას შთავაგონევით: „გააკეთე გემი (კიდობანი), ჩვენდა 
თვალ და თვალ და ჩვენსავ შთაგონებისაებრ. და ოდეს მოვა ჩვენი ბრძანება 
და (საორთქლე) ქვაბი ადუღდება, აღიყვანევი იმა(კიდობან)სშია ზედან 
ყოველ(ცხოველ)თაგან (სქესით) წყვილ–წყვილნი და შენი ოჯახეულობა 
მათგან იმათ გამოკლებით, ვისდამიც ჩემმიერი (განჩინების) სიტყვა 
წინსწრებულა. და ნუ მომმართავ მე იმათ შესახებ, რომელნიც უსამართლონი 
იყვნენ, რამეთუ, ისინი, უეჭველად, დახრჩობილ იქნებიან!
  და, ოდეს აღთავსდები გემსშია (კიდობანსშია)ზედ შენა, და შენს ერთად 
რომ არიან ისინიცა, მაშინ კი ჰსთქვი: „ქება–დიდება ალლაჰს, რომელმან(ც) 
გვიხსნა უსამართლო ხალხისგანა!“
 აგრეთვეც და, ჰსთქვი: „ღმერთო, ჩემო! ჩამომახდუნევი მე დალოცვილ–
(კეთილ)ბარაქოვანსა ალაგ(ჩამოსახდუნებელ)სა რამეთუ, შენ ხარ საუკეთესო 
დამსახლ(კარ)ებელი, დამსახლ(კარ)ებელთა შორის!~.

30. `უეჭველად, ამა(ამბავ)ში სასწაულნია, უთუოდ, ჰო – და, უთუოდვე 
ვსცდით (ყმა–მსახურებსა)!~

31-41. ̀ შემდეგ, წარმოვჰშვით, მათ მერე, სხვა თაობა.
 და, მოვავლინევით მათდამი, თვით მათგანვე (ჩვენ მიერ არჩეული), 
შუამავალი (რომელიც უქადაგებდა): „თაყვანი ეცით ალლაჰს, არ არს 
თქვენთვის ღმერთი, მის მეტა. ნუთუ (ალლაჰისა) არღა გეშინიანთ?“
 და, მის ხალხთაგან წინაკაცებმა, რომელთაც არა სწამდათ და სიცრუედ 
სთვლიდნენ იმქვეყნად (ღვთის წინაშე) წარსდგომას და რომელთაც 
ამქვეყნად სიკეთე–დოვლათიანობით ტკბობა ვარგუნევით, – თქვეს: „არა 
არს არც რამ, ესა სხვა, თუ არ თქვენნაირივე ადამიანი, – იმასა სჭამს, რასაც 
თქვენა სჭამთ და იმას სვამს თქვენვე რასაც სვამთ.



 და თუ მორჩილეყვებით თქვენა თქვენნაირსავე ადამიანს, – უეჭველად, 
თქვენ მაშინ უსათუოდ წაგებულნი იქნებით.
 ნუთუ იმას გპირდება თქვენა, რომ როცა თქვენ მოკვდებით და მიწამტვრად 
და ძვლებად იქცევით, – თქვენვე (კვლავ) აღმოყვანილ იქნებით?
 რა შორსაა (სინამდვილიდან), რა შორს, რაც თქვენდამი შეპირებულა!..
 არ არს (სხვა სიცოცხლე), – ამქვეყნიური ჩვენი სიცოცხლის მეტა; ჩვენ 
ვკვდებით და (სიკვდილამდეც) ვცოცხლობთ და (ერთხელ სიკვდილის 
შემდეგ) არც (კვლავ) აღცოცხლებულ არ ვიქნებით.
 არა არს იგი არც რამ (შუამავალი), – ადამიანის მეტა, რომელიც სიცრუეს 
ცილად სწამებს ალლაჰსა, ჰო – და, არ გვწამს ჩვენ მისი.“
 (შუამავალ) მან (ღაღადით) წარჰსთქვა: „ღმერთო, ჩემო! მომეხმარევი მე, 
მასზედ, (რომ), ცრუმატყუარად რო მთვლიან მე!“
 (ალლაჰ)მან ბრძანა: „უთუოდ, სულ მალე ინანებენ.“
 და შეიპყრო იგი (ურწმუნო)ნი, ჭეშმარიტად, ხმამან, შემზარავმან და 
ვჰყავით იგი(ურწმუნო)ნი ნაგავუსახურ ნანიაღვრევადა. შორსამც (მომსპარ) 
ყოფილიყონ უსამართლო ხალხი!~

42-44. ̀ შემდეგ, მათდა შემდგომად, წარმოვშვით სხვა თაობები.
 ვერც ერთი ხალხი წინავერწასწევს თავიანთს ვადააღსასრულსა და ვერც 
შეაყოვნებენ ისინი (იმა(აღსასრულ)სა)!
 მასკან, ზედიზედ (ერთიმეორის მიყოლებით) მოვავლინევით ჩვენი 
შუამავალნი. ყოველთვის, როცა კი რომელიმე ხალხთან მათი შუამავალი 
მოსულა, მათ ცრუმატყუარად ჩაუთვლიათ იგი. ჰო – და, ჩვენ ერთიმეორეს 
(კვალში) გავუყენევით (მომსპარნი) და (საერთიმეორო საიგავო) ლეგენდა 
– გადმოცემებად ვაქციეთ ისინი. შორსამც (მომსპარ) ყოფილიყონ, ურწმუნო 
ხალხი!~



45-49. შემდეგ მოვავლინევთ მუსა (მოსე) და მისი ძმა ჰარუნი (აარონი) ჩვენი 
(სასწაულებრივი) აიათებითურთ და (ჩვენმიერი  უფლებამოსილების) 
ცხადი მამტკიცებლით
 ფარაონისა და მისი (სამეუფოს) წინაკაცებისადმი, მაგრამ ისინი 
გამედიდურდნენ, რამეთუც(ა) და, გულამპარტავანი ხალხი გამოდგნენ
 ჰო – და, სთქვეს: „ვირწმუნებთ, განა, ორიოდ ჩვენნაირი ადამიანისას, 
მაშინ როცა მათი ხალხიც კი ჩვენ მონა–გვმსახურებენ?“
 და, ცრუმატყუარებად შეჰრაცხეს იგი(ორთავე)ნი, ჰო – და, (ფარაონი და 
მისი ხალხი) მოსპობილთა რიცხვში აღმოჩნდნენ...
 და, ვფიცავ, ვუბოძევით მუსას (მოსას) წიგნი (თორა), – რათა, ეგება, 
იგი(ისრაელიან)ნი სწორჭეშმარიტ გზას დასდგომოდნენ!~

50. `და, ვჰყავით მერიემის (მარიამის) – ძე და დედა, იმისი, –
სასწაულად (ადამიანთათვის) და ის(ორთავ)ენი საცხოვრებლად 
შევაყუდრევით გორაკადგილსა, საცხოვრებლად მყუდროსა–იმედოსა 
და წყაროწყალიანსა.~

51-52. `ჰეი, შუამავალნო! სჭამეთ სუფთა–ალლალეული და კეთილი 
იღვაწევით. უეჭველად, მე ვუწყი, რასაც აკეთებთ!
 და, უეჭველად, ეს არს რელიგია თქვენი – რელიგია ერთადერთი და მე 
ვარ ღმერთი თქვენი. ჰო – და, ჩემი გეშინოდეთ!~

53-54. ̀ იმათ კი, (ჯგუფებად დაიყვნენ და) დაჰყვეს თავიანთი (სარელიგიო) 
საქმე ერთურთს შორის, (რელიგიურ) ნაწილებათა, ჰო – და, ყოველი 
ჯგუფი ჰხარობენ იმითი, რაც (რო) მათა აქვთ. დაე, დატოვე ისინი თავიანთ 
(შე)ცდომილების მორევში, – (დათქმულ) დროჟამამდისა~.



55-67. `ნუთუ ჰგონიათ, რომ სიმდიდრე–ქონებეულსა და ვაჟიშვილებს 
რო ვსძენთ, ამით
 სიკეთეს  ვესწრაფვით, მათსას? არა! არა – და, ვერ კი გაუგიათ!
 უეჭველად, ისინი, რომელნიც თავიანთი ღმერთის (მიმართ) შიშით 
განმსჭვალულნი სთრთიან,  და რომელთაცვე თავიანთი ღმერთის 
(სასწაულებრივი) აიათები სწამთ, და რომელნიცავე თავიანთ ღმერთს 
თანამოზიარეებს არ უჩენენ,  და რომელნიც გასცემენ იმა(ზექათ–
სამოწყალო)ს, რასაც გასცემენ, – უთრთით რა გულნი მათნი, (ღვთის 
შიშით) განმსჭვალულნი, რომ ისინი (ბოლოს) თავიანთსავე  ღმერთთან 
იქნებიან დაბრუნებულ, –
 აი, ისინი ესწრაფვიან კეთილ საქმეთა ღვაწებას და უფრორე ისინი 
კიდევაც მეწინავეობენ ამაში. და, არ ვაკისრებთ არცერთ სულს, (რამ 
სხვას), თუ არ იმასა, რაც მას ძალუძს. და ჩვენ წინვეა (მათთა ნაკეთებ 
საქმეთა) წიგნი7, რომელიც ჭეშმარიტებას ამბობს. და ისინი უსამართლოდ 
მოპყრობილ არ იქნებიან.
არა და, გულნი მათნი ამ(ყურან)ისადმი შეცდომილებაშია და აქვთ მათ 
ამის გარდა სხვა (უარესი) საქმენიცა, რომელსაც ისინი სჩადიან,  (მანამ) 
სანამ მათ, სიამწყალობაში მყოფთ, სასჯელით შევიპყრობდეთ... (და 
როცა შევიპყრობთ კიდეცა,) მაშინ კი მოჰყვებიან გოდებით მოთქმასა.  
(მაგრამ, მათ ეტყვიან:) „აწ, დღეს ნუღა ჰგოდებთ, ამაო მოთქმითა, 
– უეჭველად, ჩვენგან თქვენ დახმარებას ვერ მიიღებთ!  როცა ჩემს 
(სასწაულებრივ) აიათებს გიკითხავდნენ, თქვენ უკუჰბრუნილობდით 
რა, თქვენსავ ქუსლებზედ, –  გაყოყოჩებულნი, ღამ–ღამობით (ქაბეს 
ირგვლივ) თავმოყრილნი უაზროდ მიეთმოეთობდით იმ(ყურანისა და 
შუამავლ)ისადმი!~

ganmartebani: 
7. e.i. yoveli adamianis yoveli moqmedebis aRmweri rveuli.



68-71. `ნუთუ არ ჩაჰფიქრებიან ამა სიტყვა(ყურან)სა? ანთუ მათ ის 
მოევლინათ, რაც მათ პირველწინაპრ მამა–პაპებს არ მოჰვლენიათ?
 ანთუ ვერ იცნეს თავიანთი შუამავალი და იმიტომ უარჰყოფენ მას?
 ან ამბობენ, მასზე, რომ – „გიჟია“–ო? არა – და, იგი მათთან მოვიდა 
ჭეშმარიტებითურთ, მათი უმრავლესობა კი (სწორედ) ჭეშმარიტების 
არმომწონენი არიან.
 და, ჭეშმარიტება იმათ ვნება–სურვილებს რომ აჰყოლოდა, მაშინ უთუოდ 
აირეოდა ცანი და დედამიწა და ვინცა–რაც არის იმ(ცათასა და დედამიწ)ასში 
(იგინიცა). არა – და, ჩვენ ვუბოძევით მათ შეხსენება (ყურანი), მაგრამ ისინი 
თავიანთსავე შეხსენებისაგან ზურგს–იქცევენ~.

72-74. `ან, თუ, სარგო–სამაგივროს სთხოვ (მუჰამმედ), შენა, მათ? 
სამაგივრო–სარგო შენი ღმერთისეული უმჯობესია, და, – იგი(ღმერთი)ა 
(სარჩო–საბადებლის)მბოძებელთა შორის (მო)მბოძებელი) საუკეთესო! და, 
უეჭველად, შენ მათ (მო)უხმობ სწორი გზისაკენ. და, უეჭველადვე, ისინი, 
რომელთაცა რო არ სწამთ იმქვეყნიურობა, – უთუოდ უხვევენ იმ(სწორი) 
გზიდან!~

75-77. `და რომც კი შეგვეწყალებინა ისინი და განგვერიდებინა 
თავიანთსავე (შემაჭირვებელ) განსაცდელისგან, ისინი კვლავაც ჯიუტად 
გააგრძელებდნენ თავიანთ ზღვარგადასულობაში ბრმად ყიალს. და, 
ვჰფიცავ, შევიპყარით ისინი (საზარელი) სასჯელით, მაგრამ მაინც მორჩილ 
არ ეყვნენ თავიანთ ღმერთსა და (შველას) არკი შეევედრნენ. და, როდესაცღა 
რო გავაღევით მათდამი კარი, უსასტიკესი სასჯელისა, აჰა, ისინი იქა, – 
სასოწარკვეთილნი!..~



78-83. `და, იგი(ალლაჰი) არს, რომელმანც ჰყო თქვენთვის ყურთასმენა, 
თვალთმხედველობა და გულნი; (თქვენ კი) რა ცოტაოდენ ჰმადლიერობთ! 
და, იგი(ალლაჰი)ა, რომელმანც გაგაჩინ–განგავრცოთ მთელს დედამიწაზედ 
და (ბოლოს) მასთანვე შეკრებილ იქნებით. და, იგი (ალლაჰი) არს, რომელიც 
აცოცხლებს და აკვდინებს, და მასვე ეკუთვნის მონაცვლეობა ღამისა და 
დღისა; ნუთუ ვერღა უნდა შთაჰხვდეთ?! არა – და, ისინიც იმასვე ამბობენ, 
რასაც ამბობდნენ პირველ(წინაპარ)ნი. ამბობენ: „ნუთუ მოვჰკვდებით 
ოდესცა და მიწამტვრათა და ძვლებიღა ვიქნებით, ნუთუ ვითომ დასტურ 
კვლავ აღცოცხლებულ (აღდგომილ) ვიქნებით? ვფიცავთ, ამასვე შეპირებულ 
ჰგვყვეს ჩვენა და ჩვენი მამა–პაპანიცა, ადრე... სხვა არა არს რა ესა, თუ არა 
(მხოლოდ) წინაპართა ლეგენდები!~

84-92. `უთხარი (მუჰამმედ): „ვის ეკუთვნიან დედამიწა და ვინც მასშია 
ზედ არის, – თუ იცით, თქვენა?“ ისინი იტყვიან: „ალლაჰს (ეკუთვნიანო).“ 
უთხარი (მუჰამმედ): „ნუთუ ვერღა უფიქრდებით?“ უთხარი (მუჰამმედ): 
„ვინ არის უფალიღმერთი შვიდფა ზეცისა და ღმერთიუფალი უზესთაესის 
არშტახტ(რევნ)ისა?“ ისინი იტყვიან: „ალლაჰია!“



 უთხარი (მუჰამმედ): „ნუთუ (მისი) არღა გეშინიანთ?..“ უთხარი (მუჰამმედ): 
„ვინაა იგი, ხელთ ვისთაც რო არს მეუფება ყველასფრისადმი და თვითონ 
ჰმფარველობს, თვისდამი კი არ იმფარვებლვის? თუ იცით თქვენა?“ ისინი 
იტყვიან: „ალლაჰია!“ უთხარი (მუჰამმედ): „მაშ, რაგვარღა ჰჯადოვდებით!“ 
დიაღ!.. ჩვენ მოვუვლინევით მათ ჭეშმარიტება, ისინი კი, უეჭველად, 
ცრუმატყუარანი9 არიან! არა (აჩენილ) ჰყავს ალლაჰს არც არავინი ძე–შვილი10 

და არა ყოფილ არს მასთანვე თანა არც არავინი ღვთაებათანი... თორემ... 
ყოველი ღმერთი (მისეული გზით) წაიყვანდა მას, რაც (მასვე) გაუჩენია და 
უთუოდაც ზოგი იმათგანი ზოგსავე იმათგანზედ აღმატებულ იქნებოდნენ. 
უბიწო არს, ალლაჰი (დიდება მასა), აშოროსმცა ის რა თვისებასაც (ისინი) 
აწერენ იმა(ალლაჰ)სა, მცოდინარსა ფარულ–უხილავისაცა და აშკარა–
ხილულისაცა; იგი უზესთაეს არს მასზე, რასაც რომ მას თანამოზიარეებად 
უჩენენ!~

ganmartebani: 9. isini crumatyuarebi arian. radgan maTi pretenziebi maTive ma-
tyuarobas adasturebs. magaliTad, isini uaryofen sikvdilis Semdeg xelmeored 
gacocxlebas. agreTve, calmxrivad samyaros, dedamiwisa da caTa ufalsa da mbrZane-
bel allahs aRiareben, meores mxriv ki sxva RmerTebsac aRiareben. es imis maCvene-
belia, rom isini aSkarad urTierTsawinaaRmdego mdgomareobaSi imyofebian. aqedan 
gamomdinare am WeSmaritebas uaryofen da kerpTayvanismcemeli xdebian, uaryofen 
saiqios, riTac TavianT matyuarobas amtkiceben. 10. es yvela kerpTayvanismcemlebi-
sa da sxva mcdar rwmenaze myofebs mianiSnebs, rom mcdar gzas adganan da cxad 
cdomilebaSi imyofebian.



93-95. `სთქვი (მუჰამმედ): „ღმერთო, ჩემო! უკეთუ უნდა მახილვებინო 
მე იგი (სასჯელნი), რა(სასჯელ)იც იმა(კერპთაყვანისმცემელ)თადმია 
შეპირმუქრებულ, ნუ მამყოფებ მაინცა, ჩემო ღმერთო, უსამართლო ხალხს 
შორისა!11“ და, უეჭველად ძალგვიძს კია, უთუოდ, (მუჰამმედ), რომ 
გახილვებინოთ, შენა ის, რასაც რომ ვჰპირდებით.~

96-98. `მიაგე მათ კეთილი, ბოროტებისა წილ; ჩვენ უფრო უკეთ ვუწყით, 
რასაც იგი(კერპთაყვანისმცემელ)ნი აღჰხატავენ. და სთქვი, (მუჰამმედ): 
„ღმერთო, ჩემო! შენ შეგეფარვი შეითნების (სატანათა) ცდუნებათაგან,  და, 
შეგეფარვი შენა, ჩემო ღმერთო, რათა ვერამც მომეახლონ იგი(შეითან)ნი 
მე!~

99-115. `ეწვევა რა, სიკვდილი, ერთ რომელიმე იმა(კერპთაყვანისმცე–
მელ)თთაგანს, – (იგი) იტყვის: „ღმერთო, ჩემო! დამაბრუნევი მე 
(ამქვეყნიურ სიცოცხლეში): რათა, ეგება, ვიღვაწო კეთილი საქმენი, 
იმა(ამქვეყნიურობა)სში, რაიც რომ დავჰსტოვე...“ არამც და არა! (ფუჭი) 
სიტყვაა, უეჭველად, იგი, რასაც რომ ის ამბობს... მათ უკან (აღმართულ) 
არს კი ზღუდე12 იმ დღემდისინა, ოდეს იგინი ხელმეორედ  აღცოცხლებულ 
(აღდგომილ) იქნებოდნენ. და, ოდეს სურაში ჩაჰბერავენ (ბუკსაყვირს 
დაჰსცემენ), არღა იქნება იმ დღეს მათ შორის ნათესაობა და ვერცღა ვერ 
(ერთმანეთს) (ურთიერთ)მიმოიკითხვენ. 

ganmartebani:
11. dideba allahs. wminda muhammed r Suamavlisadmi dasjis ganxorcielebis 
safrTxe ar arsebobs. wminda muhammed r Suamavals vedrebac rom ar aRevlina, 
mainc ar daisjeboda. am frazis mizezi imis miniSnebaa, Tu raoden saSinelia 
allahis sasjeli. radgan allahis sasjelisagan unda eSinodes ara marto 
codvils, aramed erTgul msaxursac.  12. am aiaTidan cnobili xdeba, rom maTi 
amqveynad ukan dabrunebis aRsakveTad maT ukan zRudea aRmarTuli. isini 
gankiTxvis dRemde saaqaosa da saiqios Soris iqnebian. 



და, ვისიც სასწორ(ანაწონ)ნიც (მადლით) დამძიმებულ იქნება, – ისინი 
გადარჩენილ(ბედნიერ)ნი არიან. ხოლო, ვისი სასწორ(ანაწონ)ნიც 
(მადლით) და(მსუბუქ)მჩატე–ბულ იქნება, – ეს სწორედ ისინი არიან, ვისაც 
სულთა თვისთათვის უვნიათ და ჯეჰენნემში (ჯოჯოხეთში) შთაჰრჩებიან, 
სამუდამოდა. (ჯეჰენნემის–ჯოჯოხეთის) ცეცხლი გამოჰხრუკავს პირისახეებს 
იმათსას და იქნებიან იმა(ცეცხლ)ში, ისინი, ასე, (ტანჯვა–ტკივილისგან) 
სახედაღმეჭილები. (და, მათ ეტყვიან:) „განა არ გეკითხებოდათ ჩემი 
(სასწაულებრივი) აიათები თქვენა, მაგრამ (განა) სიცრუედ არა სთვლიდით 
თქვენ იმა(აიათ)ებსა?  ისინი კი იტყვიან:  „ღმერთო, ჩვენო! ვიძლივნენით 
ჩვენა (ჩვენდა საუბედუროდ) ჩვენივე ზღვარგადასულობითა და ჩვენ ვიქეცით 
გზააცდენილ ხალხად. ღმერთო, ჩვენო! გაგვიყვანე ამ(ცეცხლ)იდან და თუკი 
კვლავ ზღვარგადამმეტებლობას) დავუბრუნდეთ, მაშინ (ეგაა და) უეჭველადაც 
რომ უსამართლონი ვყოფილვართ.“ (ალლაჰი) ეტყვის: „შთაეყარენით 
იმა(ჯეჰენნემ–ჯოჯოხეთ)სშია და ნუღა მელაპარაკებით! (რამეთუ), ოდეს 
ჩემთა ყმა–მსახურთაგან ზოგი(ერთი) ნაწილი, უეჭველად, ამბობდა: „ღმერთო, 
ჩვენო! ჩვენ უკვე ვირწმუნეთ, ჰო – და, შეგვინდე (ცოდვები) ჩვენა და 
შეგვიწყალე, რამეთუ, შენა ხარ საუკეთესო (შემწყალებელი) შემწყალებელთა 
შორის.“ – თქვენ მასხრად იგდებდით მათ და თანაც ისე იმდენეთად 
(იგდებდით მასხრად), რომ ამ(მასხრადამგდებლობამ)ან ჩემი ხსენება 
დაგავიწყათ, ჰო – და, თქვენ დასცინოდით, კიდეცა იმა(ჩემს ყმა–მსახურ)ებს. 
დღეს კი (ჯილდო–სამაგიეროს) ვუზღავ უეჭველად, მათ, იმის გამო, რაც 
რომ (მო)ითმინეს, და ამ(მოთმინებ)ით, უეჭველადვე, აწ უკვე უაღრესად 
მოგებულ(გადარჩენილ)ნიც არიან. (ალლაჰი) ეტყვის (ურწმუნოებსა): „რამდენ 
წელიწადს დაჰყავით, სათვალავით, დედამიწაზე? იგი(ურწმუნო)ნი ეტყვიან: 
„დავჰყავით ერთიოდ დღე ან დღის (რაღაც) ნაწილი, გირჩევნია, ჰკითხე 
(დრო–ჟამის, წელთა ჰღმრიცხველ) (და) მთვლელებსა.“ (ალლაჰი) ეტყვის: „არ 
დაგიყვიათ (არც არაფერი ხანი), თუ არ სულ ცოტაოდენ(ხან)ისა, – თქვენ რო 
იცოდეთ! ნუთუ გეგონათ, რომ, უბრალოდ, ისე თითქო, (ტყუილუბრალოდ,) 
სასხვათაშორისოდ გაგაჩინევით თქვენა და ჩვენთანვე დაბრუნებულ არ 
იქნებოდით?!~



116-117. ̀ დიდ არს, და, ალლაჰი, – მეუფე, ჭეშმარიტი, – არა არს ღმერთი, 
გარდა მისისა, – ღმერთისა, კურთხეულის არშტახტ(რევან)ისა! და, 
ვინაც რო თანა ერთად ალლაჰთანა სხვა ღვთაებებს ევედრება13, – არ 
გააჩნია რამ საბუთ–სამტკიცი, საამისოი, და, უეჭველად ანგარიშგებაც 
მისი (საბოლოოდ) მხოლოდ მისსავე ღმერთთანაა! უეჭველად, 
ურწმუნოები ვერ გადარჩებიან!~

118. `მაშ, სთქვი (მუჰამმედ): „ღმერთო, ჩემო! შემინდე და შემიწყალე! 
რამეთუ, შენა ხარ საუკეთესო (შემწყალებელი,) შემწყალებელთა 
შორის!~

ganmartebani: 13. meore mniSvneloba aseTi SeiZleba iyos: `maT, vinc allahis 
garda sxva RmerTebs eTayvaneba, amisaTvis sabuT-samtkici ar gaaCniaT.

r arabulad es simbolo niSnavs - allahi dalocavs da miesalmeba mas. 




