ক্বাফ



Qaaf

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি

ِ بِس ِم ه
ِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ

Qaaf. By
ক্বাফ! িম্মাসনত 1.
glorious Quran.
ককারআমনর শপথ;

ِ ِ قِ ِۚ َّوال ۡ ُق ۡرا ٰ ِ ِن اۡلۡ َّ ِجي ۡ ِد

1.

the

But they wonder
2. বরং তারা তামদর মধ্য 2.
কথমকই
একজন
ভয় that there has come to
প্রদশশ নকারী
আগমন them a warner from
কমরমি কদমে সবস্ময় কবাধ্ among themselves, so
কমর। অতঃপর কামফররা the disbelievers say:
“This is a strange
বমলঃ
এটা
আশ্চমযশ র
thing.”

م ُمنۡ ِذ ٌر
ِۡ ل عَّ ِجب ُ ۡوۤۡا ا َِّۡن َّجٓاءَّ ُه
ِ ۡ َّب
ِ
َش ٌء
َّ َِّمنۡ ُه ۡم فَّق
ۡ َّ ال الۡكٰف ُر ۡو َّن هٰ َّذا
ِ ِ ب
ِ ٌ ۡ عَّ ِجي

3. আমরা মমর কগমল এবং 3. “Is it when we are
মৃসিকায়
পসরণত
হময় dead and have become
কগমলও সক পুনরুসিত হব? dust. That is a far
ূ পরাহত। return.”
এ প্রতযাবতশন িুদর

ٌۢ ٌ َ َّر ۡج
َّ ِ ءَّاِذَّا ِمتۡنَّا َّو ُكنَّا ُت َّرابًاِ ذٰل
ِ ِ بَّعِي ۡ ٌِد

বযাপার।

Surely, We know
4. মৃসিকা তামদর কতটু কু 4.
the
earth
গ্রাি করমব, তা আমার what
জানা আমি এবং আমার diminishes from them,
কামি
আমি
িংরসিত and with Us is a Book
preserved.
সকতাব।
But they have
5. বরং তামদর কামি িতয 5.
আগমন করার পর তারা denied the truth when
তামক সমথযা বলমি। ফমল it came to them, so
are
in
a
তারা
িংশময়
পসতত they
confused state.
রময়মি।

قَّ ۡد عَّلِ ۡمنَّا َّما تَّنۡ ُق
ص ۡاۡل َّ ۡر ُض
ُ
ظ
ِ ٌ ۡ ب َّح ِفي
ِۡ ِمنۡ ُه
ٌٰ ٰم َّو ِعنۡ َّدََّا ِك
ِبَّ ۡل كَّ َّذ ُب ۡوا بِا ۡۡل َّ ِق َّۡلَّا َّجٓاءَّ ُه ۡم
ِ ِفَّ ُه ۡم ِفۡ ۤۡ ا َّ ۡمرِ َّمرِيۡج

6.

তারা সক তামদর
উপরসিত আকামশর পামন
দৃসিপাত কমর না আসম
সকভামব তা সনমশ াণ কমরসি
এবং িুমশাসভত কমরসি?
তামত ককান সিদ্রও কনই।

6. Have they not then
looked at the heaven
above them, how we
made it, and adorned
it, and there are not
any rifts in it.

ِ السم
ِاَّفَّلَّم يَّنۡ ُظروۤۡا ا
ٓاء فَّ ۡوقَّ ُه ۡم
َل
َّ
َّ
ُۡ ۡ
َّ
َّكي ۡ َّف بَّنَّيۡنٰهَّا َّوزَّيَّنههَّا َّو َّما ََّلَّا ِم ۡن
ِ ِ ُِف ُر ۡوج

আসম ভূসমমক সবস্তৃত
কমরসি, তামত পবশ তমালার
ভার িাপন কমরসি এবং
তামত
িবশ প্রকার
নয়নাসভরাম উসিদ উদগত
কমরসি।

7. And the earth We
spread out, and We set
in it firm mountains,
and We caused to grow
in it (things) of every
beautiful kind.

َّو ۡاۡل َّ ۡر َّض َّم َّد ۡد ٰٰنَّا َّوا َّلۡقَّيۡنَّا فِيۡهَّا
ِ رو
اِس َّواََّ ۡبَّتۡنَّا فِيۡهَّا ِم ۡن كُ ِل زَّ ۡوج
َّ َّ
ِ ِ ِبَّ ِهيۡج

7.

এটা জ্ঞান আহরণ ও 8. An insight and a
স্মরণ করার মত বযাপার reminder for every
প্রমতযক অনুরাগী বান্দার penitent slave.
জমনয।

8.

আসম আকাশ কথমক
কলযাণময় বৃসি বর্শ ণ কসর
এবং তদ্বারা বাগান ও শিয
উদগত কসর, কযগুমলার
ফিল আহরণ করা হয়।

9. And We sent down
from the sky blessed
water,
then
We
produced
thereby
gardens and harvest
grain.
10. এবং লম্বমান েজুশর 10. And lofty palm
having
fruit
বৃি, যামত আমি গুচ্ছ গুচ্ছ trees
arranged in clusters.
েজুশর,
9.

11. বান্দামদর জীসবকাস্বরূপ 11. A provision for the
এবং বৃসি দ্বারা আসম মৃত slaves. And We give
জনপদমক িঞ্জীসবত কসর। life thereby to a dead
এমসনভামব
পুনরুিান land. Thus will be the
resurrection.
ঘটমব।
তামদর
পূমবশ 12. The people of Noah
সমথযাবাদী বমলমি নূমহর denied before them,

12.

تَّب ۡ ِص َّرةً َّو ِذك ٰۡرى ل ِ ُك ِل عَّبۡد
ُِم ِنيب
ۡ
ِ َّ ِو َ َّ َّزلۡنا ِمن
ٰبكًا
َّ َّ َّ
َّٰ الس َّمٓاء َّمٓاءً ُم
ب ا ۡۡل َّ ِصي ۡ ِد
َّ فَّاََّ ۡبَّتۡنَّا بِهِ َّجنهتِ َّو َّح


ٌۢ ٌ ۡ ت ََّلَّا َّطل
ِ ٰ َّوالنَّ ۡخ َّلِ ب ٰ ِسق
د
ٌ ۡ َ َّ ِضي
ًِر ۡزقًا لِلۡعِبَّا ِد ِۚ َّوا َّۡحيَّيۡنَّا بِه بَّل ۡ َّد ِة
ِ َ ا ۡۡلـُ ُر ۡو ُِج
َّ ِ َّميًٰۡا َّكذٰل
َّك َّذبَّ ۡت قَّبۡل َّ ُه ۡم قَّ ۡو ُم َ ُ ۡوح

িম্প্রদায়, কুপবািীরা এবং and the dwellers
Rass and Thamud.
িামুদ িম্প্রদায়।
আদ, কফরাউন, ও 13. And
Pharaoh
লূমতর িম্প্রদায়,

13.

Aad
and
brethren of Lot.

of
and
the

14. বনবািীরা এবং কতাব্বা 14. And the dwellers of
িম্প্রদায়।
প্রমতযমকই Aiykah and the people
রিূলগণমক সমথযা বমলমি, of Tubba. Every one
অতঃপর আমার শাসস্তর denied the messengers,
so My threat proved
কযাগয হময়মি।
true.
Were We then
15. আসম সক প্রথমবার 15.
িৃসি কমরই ক্লান্ত হময় worn out by the first
পম়েসি? বরং তারা নতুন creation. But they are
িৃসির
বযাপামর
িমন্দহ in doubt about a new
creation.
কপার্ন কমরমি।
আসম মানুর্ িৃসি
কমরসি এবং তার মন
সনভৃমত কয কুসিন্তা কমর, কি
িম্বমেও আসম অবগত
আসি। আসম তার গ্রীবাসিত
ধ্মনী
কথমকও
অসধ্ক
সনকটবতী।

16.

16.
And indeed We
created man and We
know what his soul
whispers to him, and
We are nearer to him
than his jugular vein.

যেন দুই কফমরশতা 17. When the two
(angels)
ডামন ও বামম বমি তার receivers
receive (him), seated
আমল গ্রহণ কমর।

17.

on the right hand and
on the left.
18. কি কয কথাই উচ্চারণ 18. He does not utter
কমর, তাই গ্রহণ করার any word but there is
জমনয তার কামি িদা প্রস্তুত with him an observer,
ever ready.
প্রহরী রময়মি।

ِ ِ س َِّو َثَّ ُ ۡو ُد
ِ ِ َّوا َّۡص ٰح ُب ال َّر

ِِۚل ُ ۡوط

ِوع َّ ِاد َِّو فِ ۡرعَّو ِن ِو ا
خ
ِان
و
ۡ
ٌ َّ
ُ َّ َّ ُ ۡ

ِ 

َّوا َّۡص ٰح ُب ۡاۡلَّيۡ َّك ِة َّوقَّ ۡو ُم ُتبَّ ٌِۢ كُ ٌل
ِ ل فَّ َّح َّ ِق َّو ِعي ۡ ِد
ِ َّ َّك َّذ َّب ال ُر ُس
اَّفَّعَّيِيۡنَّا بِا ۡۡلـ َّل ِۡق ۡاۡل َّ َّو ِ ِل بَّ ۡل ُه ۡم ِ ۡف
ِ ِ ِن َّخل ۡق َّج ِديۡد
ِ ۡ لَّبۡس ِم
ان َّوَ َّ ۡعل َّ ُم َّما
َّ َّولَّقَّ ۡد َّخل َّ ۡقنَّا ۡاۡلَِ ۡ َّس

ُت َّو ۡس ِو ُس بِه َ َّ ۡف ُسهِ ِۚ َّو ََّنۡ ُن اَّق َّۡر ُب
ِ ِ ن َّحب ۡ ِل ال َّۡو ِريۡ ِد
ِ ۡ اِلَّي ۡ ِه ِم
ِ ۡ ن الۡي َّ ِم
ي
ِ ِ َّي ع
ِ ٰ ِاِ ۡذ يََّّٰل ََّّّق اۡلۡ َُّٰلَّق
ِ ن
ِ ِ ال قَّعِي ۡ ٌِد
ِ ِ الش َّم
ِ ِ ََّّوع
ِما يل ۡ ِف ُظ ِم ۡن قَّول اِ َّۡل ل َّ َّديۡ ِه رق
ب
ي
َّ َّ
ۡ
ٌ ۡ َّ
ِ ِ عَّتِي ۡ ٌِد

মৃতুযযন্ত্রণা সনসশ্চতই 19. And the agony of
আিমব। এ কথমকই তুসম death has come with
the truth. That is what
টালবাহানা করমত।

19.

you were trying to
escape from.
20. এবং সশঙ্গায় ফুঁু ৎকার 20. And the trumpet
কদয়া হমব এটা হমব ভয় is blown. That is the
threatened Day.
প্রদশশ মনর সদন।
21. প্রমতযক বযসি আগমন 21. And every soul
করমব। তার িামথ থাকমব will come, with it a
driver and a witness.
িালক ও কমমশ র িািী।
তুসম কতা এই সদন
িম্পমকশ উদািীন সিমল।
এেন কতামার কাি কথমক
যবসনকা িসরময় সদময়সি।
ফমল আজ কতামার দৃসি
িুতীক্ষ্ন।

22.

22. Indeed, you were in
heedlessness of this. So
We have removed from
you your covering, so
your sight, this day, is
very sharp.

তার িঙ্গী কফমরশতা 23. And his companion
বলমবঃ আমার কামি কয, (angel) will say, this is
what I have ready (as
আমলনামা সিল, তা এই।

23.

testimony).
24.
কতামরা উভময়ই 24. Cast into Hell every
সনমিপ কর জাহান্নামম stubborn disbeliever.
প্রমতযক
সবরুদ্ধবাদীমক,

অকৃতজ্ঞ

কয বাধ্া সদত 25. Hinderer of good,
মঙ্গলজনক
কামজ, transgressor, doubter.
িীমালঙ্ঘনকারী,
িমন্দহ
কপার্ণকারীমক।

25.

26. কয বযসি আল্লাহর 26. He who had made
িামথ অনয উপািয গ্রহণ up with Allah another
করত, তামক কতামরা কঠিন god, so cast him into
the severe punishment.
শাসস্তমত সনমিপ কর।

َِّو َّجٓاءَّ ۡت َّس ۡك َّر ُة اۡلۡ َّ ۡو ِت بِا ۡۡلـ َّ ِق
ِ ِ ت ِمنۡ ُه َّ َِتي ۡ ُِد
ِ َّ َۡ َّما ُكن
َّ ِ ذٰل
َ ي َّ ۡو ُم
َّ ِ َِّو َ ُ ِف َّخ ِف ا ُلص ۡو ِر ذٰل
ِ ِ ال َّۡو ِعي ۡ ِد
ل َ َّ ۡفسِ َّمعَّهَّا َّسٓا ِٮ ٌ ِق
ِ ُ َُِّو َّجٓاءَّ ۡت ك
د
ٌِ ۡ َِّو َّش ِهي
ن هٰ َّذا
ِ ۡ ت ِ ِفۡ َّغ ۡفلَّة ِم
َّ ِۡل َّقَّ ۡد ُكن
ك
َّ ۡفَّ َّك َّش ۡفنَّا عَّن
َّ ََّ ِغ َّطٓاء
ِ ِ ك الۡي َّ ۡو َِّم َّح ِديۡ ٌِد
َّ فَّب َّ َّص ُر
ال قَّ ِريۡنُ ِه هٰ َّذا َّما ل َّ َّد َّى
َِّ ََِّّو ق
ِ ِ عَّتِي ۡ ٌ ٌؕد

اَّلۡقِيَّا ِ ِفۡ َّجهَّنَّ َّم كُ َّل َّك َّفار
 عَّ ِنيد
ۡ
ِ ۡ َّمنَّاعِ لِل ۡ َّخ
ِ ۡي ُم ۡعَّٰدِ ُم ِريۡب

ِ ل َّم َّ ٌۢ ه
اّٰلل اِ َٰلًا ا ٰ َّخ َّر
ِ َّ َّى َّجع
ِ ۡ ِاۨل َّ ِذ
ِ ۡالش ِدي
ِ فَّاَّلۡقِي ُه ِف الۡعَّ َّذ
َّ اب
د
ٰ

27.

তার িঙ্গী শয়তান
বলমবঃ
কহ
আমামদর
পালনকতশা, আসম তামক
অবাধ্যতায় সলপ্ত কসরসন।
ূ
বস্তুতঃ কি সনমজই সিল িুদর
পথভ্রাসন্তমত সলপ্ত।

27.
His
(devil)
companion will say:
“Our Lord, I did not
cause him to rebel, but
he (himself) was in
extreme error.”

28.

আল্লাহ বলমবনঃ
আমার িামমন বাকসবতন্ডা
কমরা না আসম কতা পূমবশ ই
কতামামদরমক আযাব দ্বারা
ভয় প্রদশশ ন কমরসিলাম।

28. He (Allah) will say:
“Do not dispute in My
presence. While I had
already sent to you the
threat.”

29.

আমার কামি কথা
রদবদল হয় না এবং আসম
বান্দামদর প্রসত জুলুমকারী
নই।

29. “The word (decree)
cannot be changed with
me, nor am I unjust to
My servants.”

কযসদন
আসম
জাহান্নামমক
সজজ্ঞািা
করব; তুসম সক পূণশ হময়
কগি? কি বলমবঃ আরও
আমি সক?

30. The Day We shall
say to Hell: “Have you
been filled.” And it will
say: “Is there any
more.”

30.

জান্নাতমক উপসিত 31. And Paradise shall
করা হমব কোদাভীরুমদর be brought near to the
righteous, not far off.
অদূমর।

31.

কতামামদর প্রমতযক
অনুরাগী ও স্মরণকারীমক
এরই
প্রসতশ্রুসত
কদয়া
হময়সিল।

32.

32. This is what you
were promised, to
every such returning
(to Allah), heedful.

33. কয না কদমে দয়াময় 33. Who feared the
আল্লাহ তা’আলামক ভয় Beneficent, unseen, and
করত এবং সবনীত অন্তমর came with a heart
উপসিত হত।
returning.

ال قَّ ِريۡنُه َّربَّنَّا َّما ۤۡا َّۡطغَّيُٰۡه َّولـ ٰ ِك ۡن
َّ َّق
ِ ِ ِان ِفۡ َّضلٰلِ بَّعِيۡد
َِّ َّ ك
ِى َِّو قَّ ۡد
ِ َّ ال َّ ِۡل ََّتٰۡ َّ ِص ُم ۡوا ل َّ َّد
َِّ َّق
ِ ِ م بِال َّۡو ِعي ۡ ِد
ِۡ قَّد َّۡم ُت اِلَّي ۡ ُك
ى َِّو َّما ۤۡ ا َََّّا
ِ َّ َّل الۡقَّ ۡو ُِل ل َّ َّد
ُِ َّما يُبَّد
ِ ِ بِ َّظ َّّلمِ لِلۡعَّ ِبي ۡ ِد

ِي َّ ۡو َّم َ َّ ُق ۡو ُل ِِلَّهَّنَّ َّم َّه ِل ۡامَّٰلَّئْ ِت َّو
ِ ِ ِن َّم ِزيۡد
ِ ۡ ل ِم
ِ ۡ تَّ ُق ۡو ُِل َّه

ِۡ واُ ۡزل ِ َّف ِت ا ِۡلَّـنَّ ُة لِلۡمَّٰق
ۡي
َّۡ َّي غ
َّ
َّ ُ
ِ ِ ِبَّعِيۡد
هٰ َّذا َّما ُت ۡوع َّ ُد ۡو َّن ل ِ ُك ِل ا ََّّواب
ِ ِ َِّح ِفيۡظ
ِ َِّم ۡن َّخ
َِّش ال َّر ۡۡح ٰ َّن بِالۡغَّي ۡ ِب َِّو َّجٓاء
َّ
ِ بِقَّلۡبِ ُم ِني ۡ ِب

34. কতামরা এমত শাসন্তমত 34. Enter it in peace.
প্রমবশ
কর।
এটাই This is the Day of
অনন্তকাল বিবামির জনয eternal life.
প্রমবশ করার সদন।
তারা তথায় যা
িাইমব, তাই পামব এবং
আমার কামি রময়মি আরও
অসধ্ক।

35.

35. They shall have
whatever they desire
therein, and with Us is
more.

َ ي َّ ۡو ُم
ِ ٰ ِا ۡۨد ُخل ُ ۡو َّها بِ َّسل
َّ ِ م ذٰل
ِ ِ ا ۡۡلُل ُ ۡو ِد
ٓاء ۡو َّن فِيۡهَّا َّول َّ َّديۡنَّا
ُ ََّل ُ ۡم َّما ي َّ َّش
ِ ِ َّم ِزيۡ ٌِد
َّوكَّ ۡم ا َّ ۡهل َّ ۡكنَّا قَّبۡل َّ ُه ۡم ِم ۡن قَّ ۡرن
ُه ۡم ا َّ َّش ُد ِمنۡ ُه ۡم بَّ ۡط ًشا فَّن َّ َّقب ُ ۡوا ِف
ِ ِ ِن َّّمِيۡص
ِ ۡ ل ِم
ِ ۡ الۡبِ َّّل ٌِؕد َّه

And how many
36. আসম তামদর পূমবশ বহু 36.
generation
We
িম্প্রদায়মক ধ্বংি কমরসি, a
তারা এমদর অমপিা অসধ্ক destroyed before them,
শসিশালী সিল এবং কদমশ- who were stronger
সবমদমশ
সবিরণ
কমর than these in power,
and they ransacked in
সফরত।
তামদর
ককান
the lands. Is there any
পলায়ন িান সিল না।
place of refuge.
Indeed, in that
37. এমত উপমদশ রময়মি 37.
তার জমনয, যার অনুধ্াবন there is a reminder for
করার মত অন্তর রময়মি। every such who has a
অথবা কি সনসবি মমন শ্রবণ heart, or who gives ear
(listens), and he is
কমর।
present (heedful).
38.
আসম নমভামন্ডল, 38. And certainly We
ভূমন্ডল ও এতদুভময়র created the heavens and
মধ্যবতী িবসকিু িয়সদমন the earth and what is
িৃসি কমরসি এবং আমামক between them in six
ককানরূপ
ক্লাসন্ত
স্পশশ days, and nothing of
fatigue touched Us.

ِ َ ل َّ ِذكۡرى
ِ اِ َِّن ِف ذٰل
ۡل
ان لَّه
ك
ن
ِ
َّ
َّ
َّ
ۡ
ٰ
َّ
ۡ
لس ۡم َّ ٌۢ َِّو ُه َّو
َّ ب ا َِّۡو اَّل ۡ َّّق ا
ٌ ۡ قَّل

39. অতএব, তারা যা সকিু 39.
So bear with
বমল, তজ্জমনয আপসন িবর patience over what they
করুন এবং, িূমযশ াদয় ও say, and glorify your
িূযশামস্তর পূমবশ আপনার Lord with His praise
পালনকতশার
িপ্রশংি before the rising of sun
পসবত্রতা কঘার্ণা করুন।
and before its setting.

ٰب ع َّ ٰ ِل َّما ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َِّن َِّو َّسبِ ۡح
ِۡ ِ اص
ۡ َّف
َ قَّب ۡ َّل ُطل ُ ۡو ِع
َّ ِِِبَّ ۡم ِد َّرب
َّ ا
ِ ِ ب
ِ ِ لش ۡم ِس َّوقَّب ۡ َّل الۡغُ ُر ۡو

কমরসন।

ِ َّش ِهي ۡ ٌِد

ِلس ٰموٰ ِت َّو ۡاۡل َّ ۡر َّض
َّ َِّو ل َّ َّق ۡد َّخل َّ ۡقنَّا ا
َّو َّما بَّيۡن َّ ُه َّما ِفۡ ِسَّٰ ِِة ا َّيَّامِ َِّو َّما
ِ ِ ِن لُغُ ۡوب
ِ ۡ َّم َّسنَّا ِم

রাসত্রর সকিু অংমশ 40. And in the night
তাুঁর
পসবত্রতা
কঘার্ণা glorify Him and after
করুন
এবং
নামামযর the prostrations.
পশ্চামতও।

40.

শুন, কয সদন এক 41. And listen to the
আহবানকারী
সনকটবতী Day when the caller
িান কথমক আহবান করমব। shall call out from a

41.

nearby place.
42. কযসদন মানুর্ সনসশ্চত 42. The Day they will
কিই ভয়াবহ আওয়াজ hear the blast in truth.
শুনমত
পামব,
কিসদনই That is the Day of the
coming out of the dead.
পুনরিান সদবি।

43. আসম জীবন দান কসর, 43. Indeed, It is We
মৃতুয ঘটাই এবং আমারই who bestow life and
সদমক িকমলর প্রতযাবতশন। give death and to Us is
the journeying.
44. কযসদন ভূমন্ডল সবদীণশ 44.
On the Day the
হময় মানুর্ িু টািু টি কমর earth shall split asunder
কবর হময় আিমব। এটা from them, rushing out
এমন িমমবত করা, যা of it in haste. That is a
আমার জমনয অসত িহজ।
gathering easy for Us.
45. তারা যা বমল, তা 45. We know best of
আসম িমযক অবগত আসি। what they say, and you
আপসন
তামদর
উপর are not a tyrant over
কজারজবরকারী
নন। them. So remind by the
অতএব, কয আমার শাসস্তমক Quran him who fears
ভয়
কমর,
তামক My warning.
ককারআমনর
মাধ্যমম
উপমদশ দান করুন।

ِ
ار
ََّّ َِّو م َّن الَّي ۡ ِل فَّ َّسبِ ۡح ُه َّوا َّۡدب
ِ ِ لس ُج ۡو ِد
ُ ا

َِّوا ۡسٰ َّ ِم ۡ ٌۢ ي َّ ۡو َِّم يُنَّادِ اۡلۡ ُنَّا ِد ِم ۡن
ِ ِ َّمكَّان قَّ ِريۡب

ِالصي ۡ َّحةَّ بِا ۡۡلـ َّ ِق
َّ ي َّ ۡو َِّم ي َّ ۡس َّم ُع ۡو َِّن
ِ ِ َ ي َّ ۡو ُم ا ۡۡلـُ ُر ۡو ِج
َّ ِ ذٰل
اََِّا ََّنۡ ُن َُنۡى َّو ُ ُِني ۡ ُت َّوِ اِلَّيۡنَّا
ِ
ِ ِ ۡي
ُ ۡ اۡلۡ َّص
ي َّ ۡو َّم تَّ َّش َّق ُق ۡاۡل َّ ۡر ُض َّعنۡ ُه ۡم
َ َّح ۡش ٌر عَّلَّيۡنَّا
َّ ِ ِس َّراعًا ذٰل
ِ ِ ٌۡي
ِ ۡ ي َّ ِس

ََّنۡ ُن ا َّعۡل َّ ُم ِِبَّا ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َِّن َّو َّما ۤۡاََّ ۡ َّت
عَّلَّي ۡ ِه ۡم ِِبَّـبَّارِ فَّ َّذ ِك ۡ ِر بِال ۡ ُق ۡرا ٰ ِن
ِ اف َّو ِعي ۡ ِد
ِ ۡ َّم
ُ َّ ن َّّي

