
 

ফাতির Faatir    

পরম করুণাময় ও অতিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করতি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  িমস্ত প্রশংিা আল্লাহর, 
তিতন আিমান ও িমীমনর 
স্রষ্টা এবং ফফমরশিাগণমক 
কমরমিন বািত াবাহক-িারা 
দইু দইু, তিন তিন ও চার 
চার পাখাতবতশষ্ট। তিতন 
িতৃষ্ট মমযে িা ইচ্ছা ফিাগ 
কমরন। তনশ্চয় আল্লাহ 
িবততবষময় িক্ষম। 

1.    All  praises  be  to  

Allah,  the Originator 

of the heavens and  the  

earth,  who appointed 

the angels messengers 

having wings  two, and 

three and four. He 

increases in creation 

what He wills. Indeed, 

Allah has power over 

all things.  

َّۡمدِ اَِّ ِِ ۡۡل مٰوِٰت  ّٰلِله فَّاِطِر الس َّ
الً  س  ٰٓٮ ِكَِّة ر  ٰ َّل اعِِل اۡۡل وَّاۡۡلَّۡرِض جَّ
 َؕ بٰعَّ ثٰٰۡن وَّث لٰثَّ وَّر  ٍة م َّ ۤۡ اَّۡجِنحَّ ا وِلۡ

َؕ اِن َّ  ٓاء  َّـلِۡق مَّا يَّشَّ َِّزيۡد  ِِف اۡۡل َِّي  اّٰلله
ٍء قَِّ ۡ ِ َشَّ ِعَّٰٰل ك ل   ِِِ ِديۡر 

2.  আল্লাহ মানমুষর জনে 
অনগু্রমহর মযে ফেমক িা 
খুমল ফদন, িা ফফরাবার 
ফকউ ফনই এবং তিতন িা 
বারণ কমরন, িা ফকউ 
ফপ্ররণ করমি পামর না 
তিতন বেতিি। তিতন 
পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। 

2. Whatever Allah 

opens to mankind of 

mercy, then none can 

withhold it. And 

whatever He withholds, 

then none can release it 

thereafter. And He is 

the All Mighty, the All 

Wise. 

َّۡفتَِّح مَِّ ِ ا ي ۡۡحٍَّة فَّالَّ  اّٰلله لِلن َّاِس ِمۡن ر َّ
َّا ِۡسكَّ َلَّ ِۡسۡكُِِِم  ۚ  فَّالَّ ِۚ  وَّمَّا ُي 

َّٗه ِمۡنۢۡ بَّعِۡده وَّ الۡعَِّزيۡز  ِِم ۡرِسلَّ ل َۚؕ وَّه 
ِ َِّكيۡم   ِِِ اۡۡل

3.  ফহ মানষু, ফিামামদর 
প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ 
কর। আল্লাহ বেিীি এমন 
ফকান স্রষ্টা আমি তক, ফি 

3. O mankind, 

remember Allah’s   

favor   upon    you.  Is   

there    any    creator 

other than Allah who 

ِۡۤ ٰ ِي ۡوا نِعۡمَّتَّ َّي  هَّا الن َّاس  اۡذك ر  ِِ ا  اّٰلله
ِِ ال ۡمَؕ هَّۡل ِمۡن خَّ َّيۡك  ِِـٍق غَّۡۡي  عَّل  اّٰلله



ফিামামদরমক আিমান ও 
িমীন ফেমক তরতিক দান 
কমর? তিতন বেিীি ফকান 
উপািে ফনই। অিএব 
ফিামরা ফকাোয় তফমর 
িাচ্ছ? 

provides for you   from 

the heaven and the 

earth. There is no god 

except Him. So how 

are you turning away. 

ٓاِء وَّاۡۡلَّۡرِضَؕ  مَّ ۡم م ِنَّ الس َّ َّۡرز ق ك  ي
وََّۖ ۤۡ اِلٰهَّ اِۡل َّ ه  ۡونَِّ ۡلَّ َّّٰنه ت ۡؤفَّك    فَّا

4.  িারা িতদ আপনামক 
তমেোবাদী বমল, িমব 
আপনার পবূতবিী 
পয়গম্বরগণমকও ফিা 
তমেোবাদী বলা হময়তিল। 
আল্লাহর প্রতিই িাবিীয় 
তবষয় প্রিোবতিত ি হয়। 

4.  And  if  they  deny   

you   (O  Muhammad),  

then certainly  

messengers were 

denied before you. And 

to Allah return all 

matters. 

بَّۡت  ب ۡوكَّ فَّقَّۡد ك ذ ِ وَّاِۡن ي  كَّذ ِ
َؕ وَّاِلَّ  ل  م ِۡن قَّبۡلِكَّ س  ِِر  ع   اّٰلله ت ۡرجَّ

ۡورِ   ِِِ اۡۡل م 

5.  ফহ মানষু, তনশ্চয় 
আল্লাহর ওয়াদা িিে। 
িিুরাং, পাতেতব জীবন ফিন 
ফিামামদরমক প্রিারণা না 
কমর। এবং ফিই প্রবঞ্চক 
ফিন তকিুমিই ফিামামদরমক 
আল্লাহ িম্পমকত  প্রবতঞ্চি না 
কমর। 

5. O mankind, indeed 

the promise of Allah is 

true. So let not deceive 

you the life of the 

world, and let not 

deceive you the 

deceiver (Satan) about 

Allah. 

َّي  هَّا الن َّاس  اِن َّ وَِّ ۤۡـا ٰ ِِعۡدَّ ي ق   فَّالَّ  اّٰلله حَّ
َّا نۡي َّيٰوة  الد   م  اۡۡل ن َّك  ِتَّغ ر َّ  وَّۡلَّ

ۡمِ ن َّك  َّغ ر َّ ِِ ي ۡورِ  بِاّٰلله َّر   ِِِ الۡغ

6.  শয়িান ফিামামদর 
শত্রু; অিএব িামক শত্রু 
রূমপই গ্রহণ কর। ফি িার 
দলবলমক আহবান কমর 
ফিন িারা জাহান্নামী হয়। 

6. Indeed, Satan is an 

enemy for you, so take 

him as an enemy. He 

only invites his faction 

that they may be 

among the companions 

of the blazing Fire. 

ۡوه   ِذ  و   فَّاّت َّ ۡم عَّد  َّـك  يٰۡطنَّ ل اِن َّ الش َّ
ۡون ۡوا  َّك  َّۡدع ۡوا ِحۡزبَّٗه لِي َّا ي اَؕ اِّن َّ و ً عَّد 

َِؕ عِۡۡيِ  ِ ِمۡن اَّۡصٰحِب الس َّ
7.  িারা কুফর কমর 
িামদর জমনে রময়মি 
কম ার আিাব। আর িারা 
ঈমান আমন ও িৎকমত 
কমর, িামদর জমনে রময়মি 

7. Those who disbelieve, 

theirs will be a severe 

punishment. And those 

who believe and do 

righteous deeds, theirs 

َّل َّذِِ ۡوا َلَّ ۡم عَّذَّاب  ا يۡنَّ كَّفَّر 
ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا وَّعَِّمل وا ِِِشَِّديۡدِ  َۚؕ و َّ

اَّۡجر   ة  و َّ لِٰحِت َلَّ ۡم م َّغِۡفرَّ الصه



ক্ষমা ও মহা পরুস্কার। will be forgiveness and 

a great reward.  
 ِِِ كَّبِۡۡي ِ

8. িামক মন্দকমত ফশাভনীয় 
কমর ফদখামনা হয়, ফি িামক 
উত্তম মমন কমর, ফি তক 
িমান ফি মন্দমক মন্দ মমন 
কমর। তনশ্চয় আল্লাহ িামক 
ইচ্ছা পেভ্রষ্ট কমরন এবং 
িামক ইচিা িৎপে প্রদশতন 
কমরন। িিুরাং আপতন 
িামদর জমনে অনুিাপ কমর 
তনমজমক ধ্বংি করমবন না। 
তনশ্চয়ই আল্লাহ জামনন 
িারা িা কমর। 

8.   Then  is  he  to 

whom has been made 

fair seeming the evil of 

his deed, so he deems it 

good. Then indeed, 

Allah sends astray 

whom He wills, and 

guides whom He wills. 

So do not let perish 

yourself over them in 

regret. Indeed, Allah is 

Aware of what they do.  

اٰه   لِٖه فَّرَّ ٰٓء  عَّمَّ ۡو َّٗه س  ۡن ز ي ِنَّ ل اَّفَّمَّ
نًاَؕ فَّاِن َّ  سَّ َِّحَّ ٓاء   اّٰلله ي ِضل   مَّۡن ي َّشَّ

َّهِۡدۡى مَّۡن ي َّشَِّ فَّالَّ تَّۡذهَّۡب  ِِٓاءِ وَّي
ٰرٍتَؕ اِن َّ  سَّ َّيِۡهۡم حَّ كَّ عَّل َّۡفس  َِّن  اّٰلله

َّۡصنَّع ۡونَِّ ۢۡ ِِبَّا ي  ِ عَّلِيۡم 

9.  আল্লাহই বায়ু ফপ্ররণ 
কমরন, অিঃপর ফি বায় ু
ফমঘমালা িঞ্চাতরি কমর। 
অিঃপর আতম িা মৃি ভূ-
খমের তদমক পতরচাতলি 
কতর, অিঃপর িদ্বারা ফি 
ভূ-খেমক িার মৃিুের পর 
িঞ্জীতবি কমর ফদই। 
এমতনভামব হমব পনুরুত্থান। 

9.   And Allah it is who 

sends the winds so that 

they raise up the 

clouds, then We drive 

them to a dead land, 

then We revive 

therewith the earth 

after its death. As such 

will be the 

Resurrection.  

ِ وَِّ يٰحَّ فَّت ثِۡۡي   اّٰلله ِ لَّ الر  ال َِّذۡىۤۡ اَّۡرسَّ
ي ٍِت  ٍَّد م َّ قۡنٰه  اِٰل بَّل ابًا فَّس  حَّ سَّ
َّا َّا بِِه اۡۡلَّۡرضَّ بَّعۡدَّ مَّۡوِِت َّيۡن َّۡحي َۚؕ ِفَّا

ۡورِ كَّذٰلِكَّ اِل  ِِِ ن  ش 

10.  ফকউ িম্মান চাইমল 
ফজমন রাখুন, িমস্ত িম্মান 
আল্লাহরই জমনে। িাাঁরই 
তদমক আমরাহণ কমর 
িৎবাকে এবং িৎকমত িামক 
িুমল ফনয়। িারা মন্দ 
কামিতর চক্রামে ফলমগ োমক, 
িামদর জমনে রময়মি 
কম ার শাতস্ত। িামদর 

10. Whoever desires 

honor (through power), 

then to Allah belongs 

all the honor. To Him 

ascend good words, 

and the righteous 

deeds does He exalt. 

And those who plot evil 

deeds, for them will be 

a severe punishment. 

ةَّ  ههِِمَّۡن كَّانَّ ي ِريۡد  الۡعِز َّ ة   فَّلِل الۡعِز َّ
ِيۡعًا ي ِب  َِجَّ ۡـكَّلِم  الط َّ َّۡصعَّد  ال َّيِۡه ي َۚؕ اِل

َّۡرفَّع هِٗ اِِل  ي َۚؕ وَّ ال َِّذيۡنَّ ِوَّالۡعَّمَّل  الص َّ
ي ِاِٰت َلَّ ۡم عَّذَّاب   ۡونَّ الس َّ ر  ۡك  ُيَّ

وَّ ِِشَِّديۡدِ  ٰٓٮ ِكَّ ه  ٰ مَّۡكر  ا ول َۚؕ و َّ



চক্রাে বেেত হমব। And the plotting of 

those, it will perish.  ِ َّب  ِِِ ۡورِ ي
11.  আল্লাহ ফিামামদরমক 
িতৃষ্ট কমরমিন মাটি ফেমক, 
অিঃপর বীিত ফেমক, 
িারপর কমরমিন 
ফিামামদরমক িগুল। ফকান 
নারী গভত যারণ কমর না 
এবং িোন প্রিব কমর না; 
তকন্তু িাাঁর জ্ঞািিামর। 
ফকান বয়স্ক বেতি বয়ি 
পায় না। এবং িার বয়ি 
হ্রাি পায় না; তকন্তু িা 
তলতখি আমি তকিামব। 
তনশ্চয় এটা আল্লাহর পমক্ষ 
িহজ। 

11. And Allah created 

you from dust, then 

from a sperm drop, 

then He made you 

pairs (male and 

female). And does not 

conceive any female, 

nor gives birth, except 

with His knowledge. 

And does not grow old 

of who grows old, nor 

is it lessened of his life, 

except it is in a Book. 

Indeed, that is easy for 

Allah.  

ِ وَِّ اٍب ث م َّ ِمۡن  اّٰلله ۡم م ِۡن ت رَّ َّقَّك  ل خَّ
ۡم اَّۡزوَّاًجا َـّك  َۚؕ وَّمَّا ِن  ۡطفٍَّة ث م َّ جَّعَّل

ع  اِۡل َّ  ِۡمل  ِمۡن ا نۡثٰى وَّۡلَّ تَّضَّ َتَّ
ۡلَّ  بِعِلِۡمه ٍر و َّ ر  ِمۡن م  عَّم َّ وَّمَّا ي عَّم َّ

ۤۡ اِۡل َّ ِِفۡ ِكتٍٰبَؕ اِن َّ  ِرٖه ي نۡقَّص  ِمۡن ع م 
ِِ ِِكَّ عَّٰلَّ ذٰل َِّسۡۡي ِ اّٰلله  ِِِ ي

12.  দ’ুটি িমুদ্র িমান হয় 
না-একটি তম া ও 
িৃষ্ণাতনবারক এবং অপরটি 
ফলানা। ঊভয়টি ফেমকই 
ফিামরা িাজা ফগাশি 
(মৎি) আহার কর এবং 
পতরযামন বেবহািত 
গয়নাগাটি আহরণ কর। 
িুতম িামি িার বুক তচমর 
জাহাজ চলমি ফদখ, িামি 
ফিামরা িার অনগু্রহ 
অমেষণ কর এবং িামি 
ফিামরা কৃিজ্ঞিা প্রকাশ 
কর। 

12.    And the two seas 

are not alike. This 

sweet, fresh, good to 

drink, and this (other) 

salty, bitter.  And from 

each you eat fresh 

meat, and extract the 

ornament that you 

wear. And you see the 

ship cleaving them (the 

seawaters as they sail), 

that you may seek of 

His bounty, and that 

you may give thanks.  

َّۡحٰرِنِوَِّ َّۡستَِّوى الۡب ا عَّۡذب   مَّا ي هٰذَّ
ا ِملۡح   اب ٗه وَّ هٰذَّ ٓاٮ ِغ  شَّرَّ ات  سَّ ف رَّ
ًۡما  ٍ تَّاۡك ل ۡونَّ ۡلَّ َؕ وَِّمۡن ك ل  ا جَّاج 
َّةً  ۡونَّ ِحلۡي تَّۡستَّۡخِرج  ِري ًا و َّ طَّ

َّا ۡوَنَّ َّس  ۡـف لۡكَّ فِيِۡه ِتَّلۡب ى ال ۚ  وَّتَّرَّ
َّغ ۡوا ِمۡن فَّۡضلِٖه مَّوَّاخِِ َّبۡت رَّ لِت

ۡونَِّ ر  ۡم تَّۡشك  ك  َّعَّل َـّ ل  ِِِ وَّ

13.  তিতন রাতিমক তদবমি 
প্রতবষ্ট কমরন এবং তদবিমক 
রাতিমি প্রতবষ্ট কমরন। 

13.  He causes to pass 

the night into the day 

and He causes to pass 

ۡوِِل  ال َّيۡلَّ ِِف الن َّهَّاِر وَّي ۡوِِل  الن َّهَّارَّ ي ِ



তিতন িিূত ও চন্দ্রমক কামজ 
তনময়াতজি কমরমিন। 
প্রমিেকটি আবিত ন কমর এক 
তনতদত ষ্ট ফময়াদ পিতে। ইতন 
আল্লাহ; ফিামামদর 
পালনকিত া, িাম্রাজে 
িাাঁরই। িাাঁর পতরবমিত  
ফিামরা িামদরমক ডাক, 
িারা িুচ্ছ ফখজরু আাঁটিরও 
অতযকারী নয়। 

the day into the night.  

And He has subjected 

the sun and the moon, 

each running its course 

for a term appointed. 

That is Allah, your 

Lord, His is the 

sovereignty. And those   

whom you call upon 

other than Him do not 

possess (so much as) of 

the membrane of a 

date seed.  

ۡمسَّ  رَّ الش َّ خ َّ ِِف ال َّيِۡل  وَّسَّ
رَِّ ٍل  وَّالۡقَّمَّ ِۡرۡى ِۡلَّجَّ ك ل   ّي َّ

م   َؕ ذٰلِك  ّم ً ِ م  سَّ َّـه   اّٰلله ۡم ل ب  ك  رَّ
َؕ وَّا ل َِّذيۡنَّ تَّۡدع ۡونَّ ِمۡن د ۡونِٖه اۡۡل لۡك 

َؕ ۡونَّ ِمۡن قِۡطِمۡۡيٍ ۡلِك   ِِِ مَّا ُيَّ

14.  ফিামরা িামদরমক 
ডাকমল িারা ফিামামদর ফি 
ডাক শুমন না। শুনমলও 
ফিামামদর ডামক িাডা ফদয় 
না। ফকয়ামমির তদন িারা 
ফিামামদর ফশরক অস্বীকার 
করমব। বস্তুিঃ আল্লাহর 
নোয় ফিামামক ফকউ 
অবতহি করমি পারমব না। 

14.    If you call upon 

them, they do not hear 

your call. And if they 

heard, they would not 

respond to you.  And 

on the Day of 

Resurrection they will 

deny your association. 

And none can inform 

you like (Him who is) 

the All Knower.  

َّۡسمَّع ۡوا اِِ ۡم ۡلَّ ي ۡن تَّۡدع ۡوه 
اب ۡوا د عَّٓاءَّك ۡمِ ََّ ع ۡوا مَّا اۡستَّ ِ ََّ َّۡو  ل  وَّ

ۡونَّ  َّۡكف ر  ِة ي َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ ۡمَؕ وَّي َّـك  ل
ئ كَّ ِمثۡل   ۡمَؕ وَّۡلَّ ي نَّب ِ بِِشۡرِكك 

بِۡۡيٍِ  ِِِ خَّ
15.  ফহ মানষু, ফিামরা 
আল্লাহর গলগ্রহ। আর 
আল্লাহ; তিতন অভাবমুি, 
প্রশংতিি। 

15.    O mankind, you 

are those in need of 

Allah.  And Allah, He 

is Self Sufficient, 

Praiseworthy.  

ِۡۤ ٰ ٓاء  اِلَّ ي َّي  هَّا الن َّاس  اَّنۡت م  الۡف قَّرَّ ا
 ِ ِ وَِّ اّٰلله َِّميۡدِ  اّٰلله َِّٰن   اۡۡل وَّ الۡغ  ِِِ ه 

16.  তিতন ইচ্ছা করমল 
ফিামামদরমক তবলুপ্ত কমর 
এক নিুন িতৃষ্টর উদ্ভব 
করমবন। 

16.   If He wills, He 

could take you away, 

and bring forth a new 

creation.  

َّاِۡت ِِبَّلٍۡق  ۡم وَّي اۡ ي ۡذِهبۡك  اِۡن ي َّشَّ
ِديٍۡد   ِِِ جَّ

17.  এটা আল্লাহর পমক্ষ 
কঠিন নয়। 

17.   And that is not 

difficult   for Allah.  َِِِّمَّا ذٰلِكَّ عَّٰلَّ و  ِِِ بِعَِّزيۡزٍِ اّٰلله



18.  ফকউ অপমরর ফবাঝা 
বহন করমব না। ফকউ িতদ 
িার গুরুির ভার বহন 
করমি অনেমক আহবান 
কমর ফকউ িা বহন করমব 
না-িতদ ফি তনকটবিী 
আত্নীয়ও হয়। আপতন 
ফকবল িামদরমক িিকত  
কমরন, িারা িামদর 
পালনকিত ামক না ফদমখও 
ভয় কমর এবং নামাি 
কাময়ম কমর। ফি ফকউ 
তনমজর িংমশাযন কমর, ফি 
িংমশাযন কমর, স্বীয় 
কলোমণর জমনেই আল্লাহর 
তনকটই িকমলর প্রিোবিত ন। 

18.   And  no  bearer of 

burdens shall bear 

another’s burden. And  

if  a   heavy laden calls 

for  (help with)  his 

load,  not a thing of   it 

will  be  lifted,  and 

even  if  he  be of near 

kin. You can warn only 

those who fear their 

Lord unseen, and 

establish prayer. And 

he who purifies himself,    

then he purifies only 

for (the   benefit of) his 

own self.  And to Allah 

is the journeying.  

زِۡ وَِّ ة  و ِ ٰىَؕ وَّاِۡن ۡلَّ تَِّزر  وَّاِزرَّ رَّ ا ۡخرَّ
ۡل  ۡمَّ َّة  اِٰل ِۡحۡلِهَّا ۡلَّ ُي  ثۡقَّل تَّۡدع  م 

َّۡو كَّانَّ ذَّا ق ۡرٰبِ ل ء  و َّ ۡ َّا ِِمِنۡه  َشَّ َۚؕ اِّن َّ
ب َّه ۡم  ۡونَّ رَّ ۡشَّ ت نِۡذر  ال َِّذيۡنَّ َيَّ

لٰوةَِّ اَّقَّام وا الص َّ َّيِۡب وَّ َۚؕ وَّمَّۡن ِِبِالۡغ
َّۡفِسه َّتَّزَّّٰكه لِن َّا ي ِِِتَّزَّّٰكه فَّاِّن َّ  َۚؕ وَّاِلَّ

ِِ َِّصۡۡي ِ اّٰلله  ِِِ اۡۡل

19.  দতৃষ্টমান ও দতৃষ্টহীন 
িমান নয়। 

19. And not alike are 

the blind and the seeing.  ِ  َِّصۡۡي َّۡستَِّوى اۡۡلَّۡعّٰم وَّالۡب   وَّمَّا ي
20.  িমান নয় অন্ধকার ও 
আমলা। 

20. Nor (are alike) the 

darkness, nor the light.   ل مٰت  وَّۡلَّ الن  ۡور  ِِِ وَّۡلَّ الظ  
21.  িমান নয় িায়া ও 
িপ্তমরাদ। 

21. Nor (are alike) the 

shade, nor the sun’s 

heat. 

ۡور   َّـر  ل   وَّۡلَّ اۡۡل ِ  ِِِ وَّۡلَّ الظ 
22.  আরও িমান নয় 
জীতবি ও মৃি। আল্লাহ 
শ্রবণ করান িামক ইচ্ছা। 
আপতন কবমর শাতয়িমদরমক 
শুনামি িক্ষম নন। 

22.  And not alike are 

the living, nor the 

dead. Indeed, Allah 

makes to hear whom 

He wills. And you 

cannot make hear 

those who are in the 

graves. 

َّٓاء  وَّۡلَّ وَِّ َّۡحي َّۡستَِّوى اۡۡل مَّا ي
َؕ اِن َّ  َِّاۡۡلَّۡموَّات  ي ۡسِمع  مَّۡن  اّٰلله

ۤۡ اَّنۡتَّ ِِب ۡسِمٍع م َّۡن ِِف ي َِّ ٓاء   وَّمَّا شَّ
 ِِِ الۡق ب ۡورِِ

23.  আপতন ফিা ফকবল 
একজন িিকত কারী। 

23. You are not but a 

warner.  ِ َِّذيۡر   ِِِ اِۡن اَّنۡتَّ اِۡل َّ ن



24.  আতম আপনামক 
িিেযমতিহ পাঠিময়তি 
িংবাদদািা ও 
িিকত কারীরূমপ। এমন 
ফকান িম্প্রদায় ফনই িামি 
িিকত কারী আমিতন। 

24. Indeed, We have 

sent you with the truth, 

a bearer of good 

tidings and a warner. 

And there was not of a 

nation but that there 

had passed in them a 

warner.   

ِ بَِّشۡۡيًا  َّـق  لۡنٰكَّ بِاۡۡل ۤۡ اَّۡرسَّ اِن َّا
الَّ فِيۡهَّا  َِّذيًۡراَؕ وَّاِۡن م ِۡن ا م ٍَّة اِۡل َّ خَّ ن و َّ

ِ َِّذيۡر   ِِِ ن

25.  িারা িতদ আপনার 
প্রতি তমেোমরাপ কমর, 
িামদর পবূতবিীরাও 
তমেোমরাপ কমরতিল। 
িামদর কামি িামদর 
রিলূগণ স্পষ্ট তনদশতন, 
িহীফা এবং উজ্জল 
তকিাবিহ এমিতিমলন। 

25.  And  if  they  deny  

you, then certainly, 

have denied those 

before them. Their 

messengers came to 

them with clear proofs 

(of Allah’s sovereignty), 

and with the written 

ordinances, and with 

the enlightening Book.  

ِ ب ۡوكَّ فَّقَّۡد كَّذ َّبَّ  وَّاِۡن ي  كَّذ ِ
ٓاءَِّۡت ۡم ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡمِ  جَّ

ب ِر  َّي ِنِٰت وَّبِالز   ل ه ۡم بِالۡب س  ر 
 ِِِ وَّبِالِۡكتِٰب اۡۡل ِنۡۡيِِ

26.  অিঃপর আতম 
কামফরমদরমক যৃি 
কমরতিলাম। ফকমন তিল 
আমার আিাব! 

26.  Then I seized those 

who disbelieved, then 

how (terrible) was My 

reproach. 

يۡفَّ  ۡوا فَّكَّ ۡذت  ال َِّذيۡنَّ كَّفَّر  ث م َّ اَّخَّ
َّـِكۡۡيِِ  ِِِ كَّانَّ ن

27.  িুতম তক ফদখতন আল্লাহ 
আকাশ ফেমক বৃতষ্টবষতণ 
কমরন, অিঃপর িদ্দ্বারা 
আতম তবতভন্ন বমণতর ফল-
মূল উদগি কতর। 
পবতিিমূমহর মমযে রময়মি 
তবতভন্ন বমণতর তগতরপে-
িাদা, লাল ও তনকষ কামলা 
কৃষ্ণ। 

27.   Do  you  not see 

that Allah sends  down  

water  from the sky, 

then We produce 

therewith fruits  of  

divers colors. And in 

the mountains are 

tracts, white and red of 

divers colors, and 

raven black.  

َّۡم تَّرَّ اَّن َّ  َِّاَّل ٓاِء  اّٰلله مَّ اَّنۡزَّلَّ ِمنَّ الس َّ
َّلِفًا ِِءًِمَّٓا ۡت َّٰرٍت ُّ   ََّ ۡجنَّا بِٖه  َّۡخرَّ  فَّا

ۢۡ بِيۡض   د  دَّ َّاِل ج  َّاَؕ وَِّمنَّ اۡۡلِب اَّلۡوَّاَن 
ابِيۡب   َّا وَّغَّرَّ َّلِف  اَّلۡوَّاَن  ۡت ۡر  ُّ   و َّۡح 

ۡودِ   ِِِ س 
28.  অনুরূপ ভামব তবতভন্ন 
বমণতর মানষু, জন্তু, চিুস্পদ 

28.  And among people 

and beasts and cattle of   ََِّّنۡعَّاِم و وَّٓاب ِ وَّاۡۡل ِمنَّ الن َّاِس وَّالد َّ



প্রাণী রময়মি। আল্লাহর 
বান্দামদর মমযে জ্ঞানীরাই 
ফকবল িাাঁমক ভয় কমর। 
তনশ্চয় আল্লাহ 
পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। 

divers colors, in like 

manner. Only those 

fear  Allah, among His 

slaves, who have 

knowledge. Indeed, 

Allah is All Mighty, 

Oft Forgiving. 

ِ َّلِف  اَّلۡوان ٗه كَّذٰلِكَّ ۡت  ُِِِّ ۡشَّ َّا َيَّ  َۚؕ اِّن َّ
َِّ اَؕ اِن َّ  اّٰلله َّٰمٰٓؤ  َّاِدِه الۡع ل َّ ِمۡن ِعب اّٰلله

ۡورِ   ِِِ عَِّزيۡز  غَّف 
29.  িারা আল্লাহর তকিাব 
পা  কমর, নামাি কাময়ম 
কমর, এবং আতম িা 
তদময়তি, িা ফেমক ফগাপমন 
ও প্রকামশে বেয় কমর, িারা 
এমন বেবিা আশা কর, 
িামি কখনও ফলাকিান 
হমব না। 

29.   Indeed, those who 

recite the Book of Allah, 

and establish prayer, 

and spend of that which 

We have bestowed on 

them, secretly and 

openly, they hope for a 

trade gain that will 

never perish. 

َّتۡل ۡونَّ ِكتٰبَّ اِِ ِِن َّ ال َِّذيۡنَّ ي  اّٰلله
لٰوةَّ وَّاَّنۡفَّق ۡوا ُِم َّا  اَّقَّام وا الص َّ وَّ
ۡونَّ  َّةً ي َّۡرج  نِي عَّالَّ ا و َّ زَّقۡنٰه ۡم ِسر ً رَّ

ةً ل َّۡن تَّب ۡورَّ   ِِِ ِِتَّارَّ
30.  পতরণামম িামদরমক 
আল্লাহ িামদর িওয়াব 
পমুরাপতুর ফদমবন এবং তনজ 
অনগু্রমহ আরও ফবশী 
ফদমবন। তনশ্চয় তিতন 
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। 

30.  That He may pay 

them in full their 

wages, and increase 

them of His bounty. 

Indeed, He is 

Forgiving, Responsive.  

ۡم لِي ِ َِّزيۡدَّه  ۡم وَّي ه  ۡورَّ َّه ۡم ا ج  ِي وَّف 
ۡورِ ِِم ِۡن فَّۡضلِه ۡور  شَّك   َۚؕ اِن َّٗه غَّف 

ِِِ 
31.  আতম আপনার প্রতি 
ফি তকিাব প্রিোমদশ 
কমরতি, িা িিে-পবূতবিী 
তকিামবর িিোয়ন কারী 
তনশ্চয় আল্লাহ িাাঁর 
বান্দামদর বোপামর িব 
জামনন, ফদমখন। 

31. And what We have 

revealed to you (O 

Muhammad) of the 

Book, it is the truth, 

confirming what was 

before it. Indeed, Allah 

is All Aware, Seer of 

His slaves.  

َّيۡكَّ ِمنَّ الِۡكتِٰب وَِّ ۤۡ اِل َّا يۡن ال َِّذۡىۤۡ اَّۡوحَّ
َّدَّيِۡهَؕ اِن َّ  َّا بَّۡۡيَّ ي قًا ۡل ِ د ِ َّـق   م صَّ وَّ اۡۡل ه 

ۢۡ بَِّصۡۡي ِ َّبِۡۡي  َّاِدٖه ۡلَّ َّ بِعِب  ِِِ اّٰلله

32.  অিঃপর আতম 
তকিামবর অতযকারী 
কমরতি িামদরমক িামদরমক 
আতম আমার বান্দামদর 

32.  Then We made to 

inherit the Book to 

those whom We have 

chosen of Our slaves.  

َّا الِۡكتٰبَّ ال َِّذيۡنَّ  ث م َِّ ثۡن اَّۡورَّ
َّا  فَِّمنۡه ۡم  َّاِدن َّا ِمۡن ِعب فَّيۡن اۡصطَّ



মযে ফেমক মমনানীি 
কমরতি। িামদর ফকউ ফকউ 
তনমজর প্রতি অিোচারী, 
ফকউ মযেপন্থা 
অবলম্বনকারী এবং িামদর 
মমযে ফকউ ফকউ আল্লাহর 
তনমদত শক্রমম কলোমণর পমে 
এতগময় ফগমি। এটাই মহা 
অনগু্রহ। 

So among them are 

those who wrong   

themselves. And among 

them are those who 

follow a middle course. 

And among them are 

those foremost in good 

deeds, by Allah’s 

permission. That is what 

is the great bounty.  

َّۡفِسهِٖ الِم  ل ِن  ِِ وَّمِنۡه ۡم م  ۡقتَِّصدِ ظَّ
َّۡۡيِٰت بِاِۡذِن  ۢۡ بِاۡۡل ابِق  َؕوَّمِنۡه ۡم سَّ ِ  اّٰلله

وَّ الۡفَّۡضل  الۡكَّبِۡۡي َؕ  ِِِ ذٰلِكَّ ه 

33.  িারা প্রমবশ করমব 
বিবামির জান্নামি। িোয় 
িারা স্বণততনতমতি, ফমাতি 
খতচি কংকন দ্বারা 
অলংকৃি হমব। ফিখামন 
িামদর ফপাশাক হমব 
ফরশমমর। 

33. Gardens of Eden, 

which   they will enter. 

They will be adorned 

therein with bracelets 

of gold and pearl, and 

their garments therein 

(will be) silk.  

َِّ َّا ُي  ل ۡوَنَّ ل َّۡونَّ جَّنهت  عَّۡدٍن ي َّۡدخ 
ل ـۡؤل ًؤا اِورَّ ِمۡن ذَّهٍَّب و َّ ۚ  ِفِيۡهَّا ِمۡن اَّسَّ

ِ ِريۡر  ه ۡم فِيۡهَّا حَّ َّاس  لِب  ِِِ وَّ

34.  আর িারা বলমব-
িমস্ত প্রশংিা আল্লাহর, 
তিতন আমামদর দঃূখ দরূ 
কমরমিন। তনশ্চয় আমামদর 
পালনকিত া ক্ষমাশীল, 
গুণগ্রাহী। 

34. And they will say:  

“All the praises be to 

Allah, who has removed 

from us grief. Indeed, 

Our Lord is Forgiving, 

Bounteous.”    

َّۡمدِ  ِِ وَّقَّال ۡوا اۡۡل ال َِّذۡىۤۡ اَّۡذهَّبَّ  ّٰلِله
ۡور   َّـغَّف  ب َّنَّا ل َؕ اِن َّ رَّ َّزَّنَّ ن َّا اۡۡل عَـّ

ۡور    ِِ شَّك 
35.  তিতন স্বীয় অনগু্রমহ 
আমামদরমক বিবামির গমৃহ 
স্থান তদময়মিন, িোয় কষ্ট 
আমামদরমক স্পশত কমর না 
এবং স্পশত কমর না ক্লাতে। 

35. “He who has lodged   

us in an eternal abode 

by His grace.  There 

will not touch us in it 

any fatigue, nor will 

touch us in it 

weariness.” 

ل َّنَّا دَّارَّ اۡۡل قَّامَِّة ِ ِمۡن اۨل َِّذۡىۤۡ اَّحَّ
ۡلَّ فَّۡضلِهِٖ ب  و َّ َّصَّ نَّا فِيۡهَّا ن َّس    ۡلَّ ُيَّ

ِ نَّا فِيۡهَّا ل ـغ ۡوب  َّس    ِِِ ُيَّ
36.  আর িারা কামফর 
হময়মি, িামদর জমনে 
রময়মি জাহান্নামমর আগুন। 
িামদরমক মৃিুের আমদশও 

36. And those who 

disbelieve, for   them is 

the fire of Hell. Neither 

will it be decreed on 

هَّن َّمَِّوَِّ َّار  جَّ ۡوا َلَّ ۡم ن  ۡلَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّر 
ۡوت ۡوا وَّۡلَّ  َّم  َّيِۡهۡم فَّي ي ۡقٰٰض عَّل



ফদয়া হমব না ফি, িারা 
মমর িামব এবং িামদর 
ফেমক িার শাতস্তও লাঘব 
করা হমব না। আতম প্রমিেক 
অকৃিজ্ঞমক এভামবই শাতস্ত 
তদময় োতক। 

them that they should 

die, nor will be 

lightened for them of 

its punishment. Thus 

do We recompense 

every ungrateful.  

ابِهَّا َّف َّف  عَّنۡه ۡم م ِۡن عَّذَّ َۚؕ كَّذٰلِكَّ َِي 
ۡوٍر  ِزۡى ك ل َّ كَّف  َۡ َّـ  ِِِ ن

37.  ফিখামন িারা আিত  
তচৎকার কমর বলমব, ফহ 
আমামদর পালনকিত া, ফবর 
করুন আমামদরমক, আমরা 
িৎকাজ করব, পমূবত িা 
করিাম, িা করব না। 
(আল্লাহ বলমবন) আতম তক 
ফিামামদরমক এিটা বয়ি 
ফদইতন, িামি িা তচো 
করার তবষয় তচো করমি 
পারমি? উপরন্তু ফিামামদর 
কামি িিকত কারীও আগমন 
কমরতিল। অিএব আস্বাদন 
কর। জামলমমদর জমনে 
ফকান িাহািেকারী ফনই। 

37. And they will cry 

for help therein. 

(saying): “Our Lord, 

bring us out, we will do 

righteous deeds, other 

than what  we  used   to   

do.” Did We not grant 

you a life (long enough), 

that would have 

remembered therein, 

whoever wanted to 

remember.  And the 

warner had come to 

you. So taste, then for 

the wrongdoers there is 

not any helper.  

ۡونَّ فِيۡهَّاوَِّ ِرخ  ۡم يَّۡصطَّ ۤۡ ِه  ب َّنَّا  رَّ
ًـا غَّۡۡيَّ  اِۡل َّـعۡمَّۡل صَّ اَّۡخِرۡجنَّا ن
َّۡم  ل َؕ اَّوَّ َّـعۡمَّل  ـن َّا ن ال َِّذۡى ك 
َّتَّذَّك َّر  فِيِۡه مَّۡن  ۡم م َّا ي ۡرك  ن عَّم ِ
ۡوق ۡوا  َؕ فَّذ  تَّذَّك َّرَّ وَّجَّٓاءَّك م  الن َِّذيۡر 

لِِمۡۡيَّ ِمۡن ن َِّصۡۡيٍِ ا لِلظه  ِِِ فَّمَّ

38.  আল্লাহ আিমান ও 
িমীমনর অদশৃে তবষয় 
িম্পমকত  জ্ঞাি। তিতন 
অেমরর তবষয় িম্পমকত ও 
িতবমশষ অবতহি। 

38.  Indeed, Allah is 

Knower of the unseen 

of the heavens and the 

earth. Indeed, He is 

Knower of what is in 

the breasts.  

َِّاِن َّ  مٰوِٰت  اّٰلله عٰلِم  غَّيِۡب الس َّ
ۢۡ بِذَّاِت  وَّاۡۡلَّۡرِضَؕ اِن َّٗه عَّلِيۡم 

ۡورِِ د   ِِِ الص  
39.  তিতনই ফিামামদরমক 
পতৃেবীমি স্বীয় প্রতিতনতয 
কমরমিন। অিএব ফি 
কুফরী করমব িার কুফরী 
িার উপরই বিত ামব। 
কামফরমদর কুফর ফকবল 

39.  He who has made 

you successors upon 

the earth. So   whoever 

disbelieves, upon him 

will be his disbelief. 

And does not increase 

ٰٓٮ ِفَّ ِِف  ٰ ل ۡم خَّ َـّك  وَّ ال َِّذۡى جَّعَّل ه 
ٗهَؕ  َّيِۡه ك ۡفر  ۡن كَّفَّرَّ فَّعَّل اۡۡلَّۡرِضَؕ فَّمَّ
ۡم  ه  َِّزيۡد  الۡكِٰفِريۡنَّ ك ۡفر  وَّۡلَّ ي



িামদর পালনকিত ার ফক্রাযই 
বৃতি কমর এবং কামফরমদর 
কুফর ফকবল িামদর ক্ষতিই 
বৃতি কমর। 

for the disbelievers, 

their disbelief, with 

their Lord except in 

hatred. And does not 

increase for the 

disbelievers, their 

disbelief, except in loss.  

ب ِِهۡم  َِّزيۡد  ِعنۡدَّ رَّ اِۡل َّ مَّۡقتًا  وَّۡلَّ ي
ۡم اِۡل َّ  ه  الۡكِٰفِريۡنَّ ك ۡفر 

اًرا سَّ  ِِِ خَّ
40.  বলুন, ফিামরা তক 
ফিামামদর ফি শরীকমদর 
কো ফভমব ফদমখি, 
িামদরমক আল্লাহর পতরবমিত  
ফিামরা ডাক? িারা 
পতৃেবীমি তকিু িতৃষ্ট কমর 
োকমল আমামক ফদখাও। 
না আিমান িতৃষ্টমি িামদর 
ফকান অংশ আমি, না আতম 
িামদরমক ফকান তকিাব 
তদময়তি ফি, িারা িার 
দলীমলর উপর কাময়ম 
রময়মি, বরং জামলমরা 
এমক অপরমক ফকবল 
প্রিারণামূলক ওয়াদা তদময় 
োমক। 

40.  Say:  “Have you 

seen your partner gods 

to whom you call upon 

other than Allah. Show 

me what they have 

created of the earth, or 

do they have any share 

in the heavens.” Or 

have We given them a 

book so they are on 

clear proof there from. 

But the wrongdoers do 

not promise one 

another except 

delusion. 

كَّٓاءَّك م  ال َِّذيۡنَّ قِ  رَّ ءَّيۡت ۡم ش  ۡل اَّرَّ
َؕتَّۡدع ۡونَّ ِمۡن د ۡوِن  ِ ۡ مَّاذَّا  اّٰلله ۡوِّٰن اَّر 

َّق ۡوا ِمنَّ اۡۡلَّۡرِض اَّۡم َلَّ ۡم  ل خَّ
مٰوِٰتِ  اَّۡم اٰتَّيۡنٰه ۡم ِشۡرك  ِِف الس َّ

ٍَّت م ِنۡهِ  ۚ  بَّۡل اِۡن ِِِكتٰبًا فَّه ۡم عَّٰٰل بَّي ِن
ه ۡم بَّعًۡضا اِۡل َّ  ۡونَّ بَّعۡض  لِم  ي َّعِد  الظه

ۡوًرا  ِِِ غ ر 

41.  তনশ্চয় আল্লাহ 
আিমান ও িমীনমক তস্থর 
রামখন, িামি টমল না 
িায়। িতদ এগুমলা টমল 
িায় িমব তিতন বেিীি ফক 
এগুমলামক তস্থর রাখমব? 
তিতন িহনশীল, ক্ষমাশীল। 

41. Indeed, Allah holds 

the heavens and the 

earth, lest they   move   

away (from their 

places). And if they 

were to move away, 

there is no one that 

could hold them after 

Him. Indeed, He is 

Forbearing, Oft 

Forgiving. 

َِّن َّ اِِ مٰوِٰت  اّٰلله ِۡسك  الس َّ ُي 
ِ ۡوۡلَّ َّٮ ِۡن ِوَّاۡۡلَّۡرضَّ اَّۡن تَّز  ل  وَّ

ٍد  ا ِمۡن اَّحَّ كَّه مَّ ۤۡ اِۡن اَّۡمسَّ َّــتَّا زَّال
لِيًۡما  َِۚؕم ِۡنۢۡ بَّعِۡدهِٖ اِن َّٗه كَّانَّ حَّ

ۡوًرا  ِِِ غَّف 



42.  িারা ফজার শপে কমর 
বলি, িামদর কামি ফকান 
িিকত কারী আগমন করমল 
িারা অনে ফি ফকান 
িম্প্রদায় অমপক্ষা 
অতযকির িৎপমে চলমব। 
অিঃপর িখন িামদর 
কামি িিকত কারী আগমন 
করল, িখন িামদর ঘণৃাই 
ফকবল ফবমড ফগল। 

42.  And they swore by 

Allah, their  most  

binding  oath,  that if a  

warner came  to  them,  

they would surely  be  

more  guided than  any   

of   the   nations.  Yet, 

when a warner came to 

them, it did not 

increase them except in 

aversion to the truth. 

ۡوا وَِّ م  ِِاَّقۡسَّ هۡدَّ اَُّۡيَّاَِنِۡم  بِاّٰلله جَّ
ۡون ن َّ  َّك  َِّذيۡر  ل َّي ۡم ن ٓاءَّه  َّٮ ِۡن جَّ ل
ا  َّم َّ اَّۡهدٰى ِمۡن اِۡحدَّى اۡۡل مَِّم  فَّل
ۡم اِۡل َّ  َِّذيۡر  م َّا زَّادَّه  ۡم ن ٓاءَّه  جَّ

ۡوًرا   ِِ ن ف 
43.  পতৃেবীমি ঔিমিের 
কারমণ এবং কুচমক্রর 
কারমণ। কুচক্র 
কুচক্রীমদরমকই তঘমর যমর। 
িারা ফকবল পবূতবিীমদর 
দশারই অমপক্ষা করমি। 
অিএব আপতন আল্লাহর 
তবযামন পতরবিত ন পামবন 
না এবং আল্লাহর রীতি-
নীতিমি ফকান রকম 
তবচুেতিও পামবন না। 

43.   Arrogance in the 

land and plotting of the 

evil. And the evil plot 

does not encompass 

except its own people. 

Then, are they awaiting 

(anything) except the 

way (fate) of the 

former peoples. So you 

will never find in the 

way of Allah any 

change. And you will 

never find  in the way 

of Allah any alteration. 

َّاًرا ِِف ِ اۡۡلَّۡرِض وَّمَّۡكرَّ اۡۨستِۡكب
ي ِـئ  اِۡل َّ  َّۡكر  الس َّ ِيۡق  اۡۡل َؕ وَّۡلَّ ُيَّ ِ ٴ ّي  الس َّ

َّۡهلِهِٖ ن َّتَّ ِِبِا ۡونَّ اِۡل َّ س  ر  َّنۡظ  َۚؕ فَّهَّۡل ي
ن َِّت  ِدَّ لِس  َّۡن ِتَّ لِۡۡيَّ  فَّل ِ اۡۡلَّو َّ اّٰلله

ًِ ن َِّت   ِِِتَّبِۡدياۡل ِدَّ لِس  َّۡن ِتَّ ل ِِ وَّ  اّٰلله
ًِ ِۡوياۡل  ِِِ َتَّ

44.  িারা তক পতৃেবীমি 
ভ্রমণ কমর না? করমল 
ফদখি িামদর পবূতবিীমদর 
তক পতরণাম হময়মি। অেচ 
িারা িামদর অমপক্ষা 
অতযকির শতিশালী তিল। 
আকাশ ও পতৃেবীমি ফকান 
তকিুই আল্লাহমক অপারগ 
করমি পামর না। তনশ্চয় 
তিতন িবতজ্ঞ িবতশতিমান। 

44.   Have they not 

traveled in the land   

and seen how was the 

end of those   before 

them.  And they were 

mightier than these in 

power.  And Allah is 

not such that anything 

escapes Him in the 

heavens, nor in the 

earth.  Indeed, He is 

َّۡم يَّسِِاَِّ ل ۡۡي ۡوا ِِف اۡۡلَّۡرِض وَّ
َّة  ال َِّذيۡنَّ  ۡوا كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب ر  فَّيَّنۡظ 
ۤۡا اَّشَّد َّ مِنۡه ۡم  َّان ۡو ِمۡن قَّبۡلِِهۡم وَّك

ةًِ ِ َۚؕ وَّمَّا كَّانَّ ِِِق و َّ ٗه ِمۡن  اّٰلله زَّ َِ لِي عۡ
مٰوِٰت وَّۡلَّ ِِف اۡۡلَّۡرِضَؕ  ٍء ِِف الس َّ ۡ َشَّ



All   Knowing,  All 

Omnipotent. اِن َّٗه كَّانَّ عَّلِيًۡما قَِّديًۡرا ِِِ 
45.  িতদ আল্লাহ মানষুমক 
িামদর কৃিকমমতর কারমণ 
পাকডাও করমিন, িমব 
ভুপমৃে চলমানকাউমক 
ফিমড তদমিন না। তকন্তু 
তিতন এক তনতদত ষ্ট ফময়াদ 
পিতে িামদরমক অবকাশ 
ফদন। অিঃপর িখন ফি 
তনতদত ষ্ট ফময়াদ এমি িামব 
িখন আল্লাহর িব বান্দা 
িাাঁর দতৃষ্টমি োকমব। 

45.  And if Allah were 

to seize the  people  for  

what   they  earned,  

He would not leave   on   

its  (earth)   surface  of  

a living creature, but 

He reprieves them unto 

an appointed  term.  

Then when their term 

comes, then indeed 

Allah is ever All Seer 

of His slaves.  

َّۡو ي ؤَّاِخذ  وَِّ ِ ل ب ۡوا  اّٰلله الن َّاسَّ ِِبَّا كَّسَّ
ا ِمۡن دَّٓا هِۡرهَّ كَّ عَّٰٰل ظَّ ب ٍَّة ِمَّا تَّرَّ

ٍل   ۡم  اِٰلٰٓ  اَّجَّ ه  ر  ٰـِكۡن ي  ؤَّخ ِ ل و َّ
ّم ً    فَّاِذَّا ل ه ۡم  فَّاِن َّ   م  سَّ ٓاءَّ اَّجَّ جَّ

َِّ َّاِدٖه بَِّصۡۡيَّا اّٰلله  كَّانَّ  بِعِب

     
 


