আল মুমতাহিনা

AlMumtahina

পরম করুণাময় ও অহিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাির নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করহি
1.
মুহমনগণ, ততামরা 1. O you who believe,
আমার
ও
ততামামদর do not take My enemies
শত্রুমদরমক বন্ধরূমপ গ্রিণ and your enemies as
কমরা না। ততামরা ততা
তামদর প্রহত বন্ধু মের বাততা
পাঠাও, অথচ তারা তে
িতয
ততামামদর
কামি
আগমন
কমরমি,
তা
অস্বীকার করমি। তারা
রিূলমক ও ততামামদরমক
বহিস্কার কমর এই অপরামে
তে, ততামরা ততামামদর
পালনকততার প্রহত হবশ্বাি
রাখ। েহদ ততামরা আমার
িন্তুহিলামের জমনয এবং
আমার পমথ তজিাদ করার
জমনয তবর িময় থাক, তমব
তকন তামদর প্রহত তগাপমন
বন্ধু মের পয়গাম তপ্ররণ
করি? ততামরা ো তগাপন
কর এবং ো প্রকাশ কর, ত
আহম
খুব
জাহন।
ততামামদর মমেয তে এটা

friends,
extending
towards them affection
while they disbelieved
in that which has
come to you from the
truth. They drive out
the Messenger and you
because you believe in
Allah, your Lord. If
you have come forth to
strive in My way and
seeking
My
good
pleasure,
you show
them affection secretly,
and I know of what
you have concealed,
and what you have
declared. And whoever
does so from among
you, then indeed he
has gone astray from
the right way.


ِ بِس ِم ه
ِِم
ِِ ۡ اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي
ۡ
ِي ٰاَّيُّهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوا ََّل تَّتَّ ِِخ ُّذ ۡوا
ٓاءَّ ُّتل ۡ ُّق ۡو َّن
ِ َّ ع َّ ُّد ِو ۡى َِّوع َّ ُّد َّو ُّك ۡم ا َّۡولِي
م بِاۡلۡ َّ َّو َّد ِة َِّوقَّ ِۡد كَّ َّف ُّر ۡوا ِِبَّا
ِۡ اِلَّي ۡ ِه
ن ا ۡۡلـ َّ ِِق ُُّيۡر ُِّج ۡو َِّن
َِّ َّجٓاءَّ ُّك ۡم ِم
ِال َّرسو َّل ِوا
ِ م ا َِّۡن ُّت ۡؤ ِمنُّوا بِ ه
اّٰلل
ِ
ك
ا
ي
َّ
ُّ
ۡ
ۡ َّ ۡ ُّ
م ِجهَّادًا
ِۡ ُّم َّخ َّر ۡجت
ِۡ ُّم اِ ِۡن ُّكنۡت
ۡؕ ۡ َّربِ ُّك
ِ ِ ِ ِف ۡ َّس ِبي ۡ ِ ِۡل َِّو ابۡتِغَّٓاءَّ َّم ۡر َّض
ۡ ات
م بِاۡلۡ َّ َّو َّد ِِة َِّوا َّنَّا
ِۡ ُّت ِس ُّر ۡو َّن اِلَّي ۡ ِه
ِۡ ُّم َِّو َِّما ا َّعۡل َّنۡت
م
ِۡ ُّم ِِبَّا ا َّۡخ َّفيۡت
ُِّ َّ ا َّعۡل
َِّو َّم ۡن ي َّ ۡفعَّل ۡ ُِّه ِمنۡ ُّك ۡم فَّقَّ ِۡد َّض َّل
ِ ِِِ ل
ِ ِ ۡ الس ِبي
ِ َّس َّو
َّ َّٓاء

কমর, তি িরলপথ তথমক
হবচু যত িময় োয়।
ততামামদরমক
করতলগত করমত পারমল
তারা ততামামদর শত্রু িময়
োমব এবং মন্দ উমেমশয
ততামামদর প্রহত বাহু ও
রিনা প্রিাহরত করমব এবং
চাইমব
তে,
তকানরূমপ
ততামরা ও কামের িময়

2.

2. If they gain the
upper hand over you,
they will be enemies to
you and will extend
against you their hands
and their tongues with
evil, and they wish that
you would disbelieve.

ِم ي َّ ُّك ۡون ُّ ۡوا لـ َّ ُّك ۡم
ِۡ ِاِ ۡن يَّثۡقَّ ُّف ۡو ُّك
ِۡ ا َّعۡ َّدٓاءً َِّويَّبۡ ُّس ُّط ۡوا اِلَّي ۡ ُّك
م
لس ۡو ٓۡ ِِء
ُِّ ِا َّي ۡ ِدي َّ ُّه ۡم َِّواَّل ۡ ِس نَّت َّ ُّه ۡم بِا
ِ َِِِِّو َّودُّ ۡوا ل َّ ۡو تَّ ۡك ُّف ُّر ۡو َّ ؕۡن

োও।
ততামামদর স্বজন- 3. Never will benefit
পহরজন ও িন্তান-িন্তহত you your relationships
হকয়ামমতর হদন তকান nor your children on

3.

the

Day

of
He will
judge between you.
করমবন। ততামরা ো কর, And Allah is Seer of
what you do.
আল্লাি তা তদমখন।
উপকামর আিমব না। হতহন
Resurrection.
ততামামদর মমেয েয়িালা

ততামামদর জমনয 4. Indeed, there is for
ইব্রািীম ও তাাঁর িঙ্গীগমণর you
an
excellent
মমেয
চমৎকার
আদশত example in Abraham

4.

রময়মি।
তারা তামদর
িম্প্রদায়মক
বমলহিলঃ
ততামামদর
িামথ
এবং
ততামরা আল্লাির পহরবমতত
োর এবাদত কর, তার
িামথ
আমামদর
তকান
িম্পকত

তনই।

আমরা

ততামামদর
মাহন
না।
ততামরা এক আল্লাির প্রহত
হবশ্বাি স্থাপন না করমল

and those with him,
when they said to
their people: “Surely,
we are disassociated
from you and from
whatever you worship
besides Allah. We
have rejected you, and
there
has
arisen,
between us and you,
hostility and hatred for

م َّو ََّل
ِۡ ن تَّنۡ َّفعَّ ُّك ۡم ا َّۡر َّح ُّام ُّك
ِ ۡ َّ ل
م ِِۛ ي َّ ۡو َّم الۡقِي ٰ َّم ِةِ ِِۛ ي َّ ۡف ِص ُّل
ِۡ ا َّۡو َّ َِل ُّد ُّك
اّٰلل ِِبَّا تَّ ۡع َّمل ُّ ۡو َِّن
ُِّ م َِّو ه
ِۡ بَّيۡن َّ ُّك
ِ ير
ِ ۡ ب َّ ِص

ِۡ ت لـ َّ ُّك ۡم اُّ ۡس َِّو رِة َّح َّسن َّ رة ِف
ِ ۡ َّ ِقَّ ۡد كَّان
اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم َِّوال َّ ِذي ۡ َّن َّمعَّهِ اِ ۡذ قَّال ُّ ۡوا
م َِّو ِمَّا
ِۡ لِقَّ ۡو ِم ِه ۡم اِنَّا ُّب َّرء ٰٓۡ ُّؤا ِمنۡ ُّك
ِ تَّ ۡعب ُّدون ِم ۡن دو ِِن ه
اّٰلل كَّ َّف ۡرنَّا
ۡ ُّ
َّ ۡ ُّ
بِ ُّك ۡم َِّوب َّ َّدا بَّي ۡنَّنَّا َِّوبَّيۡن َّ ُّك ُّم
َّح هّٰت
قَّ ۡو َِّل

ٓاء ِا َّب َّ ًدا
ُّ الۡعَّ َّد َّاو ُّة َِّوالۡبَّغ ۡ َّض
ِ ُّت ۡؤ ِمنُّوا بِ ه
اّٰلل َّو ۡح َّدهِ اِ ََّل
ۡ

ততামামদর
মমেয
ও ever, until you believe
আমামদর মমেয হচরশত্রুতা in Allah, the One.”
থাকমব। হকন্তু ইব্রািীমমর Except for the saying
of Abraham to his
উহি তাাঁর হপতার উমেমশ
এই আদমশত র বযহতক্রম।
হতহন বমলহিমলনঃ আহম
অবশযই
ততামার
জনয
ক্ষমাপ্রাথত না
করব।
ততামার উপকামরর জমনয
আল্লাির কামি আমার আর
হকিু করার তনই। তি
আমামদর
পালনকততা!
আমরা ততামারই উপর
েরিা কমরহি, ততামারই
হদমক মুখ কমরহি এবং
ততামারই হনকট আমামদর

father, I shall certainly
ask forgiveness for
you, though I have no
power for you before
Allah over anything.
“Our Lord, in You
have we put our trust,
and to You have we
turned, and to You is
the journeying.”

প্রতযাবততন।

5.
“Our Lord, make
us not a trial for those
who have disbelieved.
And forgive us, our
Lord, You indeed are
না।
তি
আমামদর
the All Mighty, the All
পালনকততা! আমামদর ক্ষমা Wise.”
5.

তি

আমামদর
পালনকততা!
তু হম
আমামদরমক
কামেরমদর
জনয পরীক্ষার পাত্র কমরা

কর।

হনশ্চয়

ِـك
َّ َّ اِبۡ ٰر ِهي ۡ َّم َِلَّبِي ۡ ِه ََّل َّ ۡستَّغ ۡ ِف َّر َّن ل
ِ ك ِم َّن ه
َِشء
ِ َّ َّ ك لـ
َّۡ اّٰلل ِم ۡن
ُّ َِِّو َّماِ ا َّۡمل
ك ا َّنَّـبۡنَّا
ِ َّ ۡ َّربَّنَّا عَّلَّي
َّ ۡ ك تَّ َّوكَّلۡنَّا َِّواِلَّي
ِ ِ ي
ُِّ ۡ ك اۡلۡ َّ ِص
ِ َّ ۡ َِّواِلَّي

ن َّك َّف ُّر ۡوا
َِّ ۡ َّربَّنَّا ََّل َّ َۡتعَّلۡنَّا فِتۡنَّةً ل ِ ِل َّ ِذي
ت الۡعَّزِي ۡ ُِّز
ِ َّ َّ َِّوا ۡغ ِف ِۡر لَّـنَّا َّربَّنَّا اِن
َّ ۡ ك اَّن
ِ ِِِ م
ُِّ ۡ ا ۡۡل َّ ِكي

তু হম

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

Certainly there is
6. ততামরা োরা আল্লাি ও 6.
পরকাল
প্রতযাশা
কর, for you an excellent
ততামামদর জনয তামদর example in them, for
him who is hopeful of
মমেয উত্তম আদশত রময়মি।
(meeting with) Allah
আর তে মুখ হেহরময় তনয়,
and the Last Day. And
তার জানা উহচত তে, whoever turns away,

ِان لـ َّ ُّك ۡم فِي ۡ ِه ۡم اُّ ِۡس َّو رة َّح َّسن َّ رة
َِّ َّ لَّقَّ ۡد ك
ِ
ۡل
ي
ج
اّٰللَّ َِّوالۡي َّ ۡو َّم
وا
ر
ِ
ن
ا
ك
ن
َّ
َّ
َّ ۡ َّ ۡ ُّ ه
ِ
اّٰللَّ ُّه َِّو
ۡاَلٰخ َِّر َِّو َّم ۡن يَّت َّ َّو َّل فَّاِ َِّن ه

আল্লাি তবপরওয়া, প্রশংিার then indeed Allah, He
মাহলক।
োরা ততামামদর শত্রু
আল্লাি তামদর মমেয ও
ততামামদর মমেয িম্ভবতঃ

7.

বন্ধু ে িৃহি কমর তদমবন।
আল্লাি িবই করমত পামরন
এবং আল্লাি ক্ষমাশীল,
করুণাময়।
েমমত র বযাপামর োরা
ততামামদর হবরুমে লডাই
কমরহন এবং ততামামদরমক
তদশ তথমক বহিস্কৃত কমরহন,
তামদর প্রহত িদাচরণ ও
ইনিাে করমত আল্লাি
ততামামদরমক হনমেে কমরন

8.

না।
হনশ্চয়
আল্লাি
ইনিােকারীমদরমক
োলবামিন।
আল্লাি তকবল তামদর
িামথ বন্ধু ে করমত হনমেে
কমরন,
োরা
েমমত র
বযাপামর ততামামদর হবরুমে
েুে কমরমি, ততামামদরমক
তদশ তথমক বহিস্কৃত কমরমি
এবং বহিস্কারকামেত িিায়তা

is All Sufficient, Self
Praiseworthy.
7. It may be that Allah
will place affection
between you and those
with whom you are at
enmity. And Allah is
All Powerful. And
Allah is All Forgiving,
All Merciful.
8. Allah does not forbid
you, regarding those
who
have
neither
fought you in the
matter of religion, nor
driven you out of your
homes, that you treat
them kindly and deal
justly towards them.
Indeed Allah loves
those who are just.

9. Allah only forbids
you, regarding those
who fought you in (the
matter of) religion, and
expelled you from your
homes, and helped
(others)
in
your
expulsion, that you
কমরমি।
োরা তামদর take them for friends.
িামথ বন্ধু ে কমর তারাই And those who take
them for friends, then
জামলম।
it is those who are the
wrongdoers.
9.

ِ ِِِن ا ۡۡل َّ ِمي ۡ ُِّد
ُِّ ِ َّ الۡغ
ِي
ِۡ اّٰلل ا َِّۡن َّّيۡعَّ َّل بَّيۡن َّ ُّك
ِ َّ َِّع
َّ ۡ َّ م َِّوب
ُّ س ه
ِِۡؕۛ ًِم ِمنۡ ُّه ۡم َّم َّو َّدة
ِۡ ُّال َّ ِذي ۡ َّن عَّادَّيۡت
اّٰلل غَّ ُّف ۡو رِر
ُِّ َِّو ه
اّٰلل قَّ ِدي ۡ رِر َِّو ُّه
ِ ِِِ م
َِّر ِحي ۡ ر

ِن ال َّ ِذي ۡ َّن ل َّ ۡم
ِ ِ َّاّٰلل ع
ُِّ َّ َِل يَّنۡهٰٮ ُّك
ُّ م ه
ِ يُّقَّاتِلُّو ُّكم ِ ِف
ِۡ َّ الدي ۡ ِن َّول
م
ۡ ۡ
ن ِديَّا ِر ُّك ۡم ا َِّۡن
ِ ۡ ُُّيۡر ُِّج ۡو ُّك ۡم ِم
م اِ َّن
ِۡ ب ۡو ُّه ۡم َِّو ُّت ۡق ِس ُّط ۡوا اِلَّي ۡ ِه
ُّ َّ َّت
ِ ِِِي
َِّ ۡ ب اۡلۡ ُّ ۡق ِس ِط
ِه
ُّ ِ اّٰللَّ ُُّي
اّٰلل عَّ ِن ال َّ ِذي ۡ َّن
اِ َّّنَّا يَّنۡهٰٮ ُّك ُّم ُّه
ِ قَّاتَّلُّو ُّكم ِ ِف
الدي ۡ ِن َِّوا َّ ۡخ َّر ُّج ۡو ُّك ۡم
ۡ ۡ
ن ِديَّا ِر ُّك ۡم َِّو َّظا َّه ُّر ۡوا ع َّ ِٰٓۡل
ِ ۡ ِم
اِ ۡخ َّرا ِج ُّك ۡم ا َّۡن تَّ َّول َّ ۡو ُّه ۡمِ َِّو َّم ۡن
ُِّ ُّه
م
ِك
َّ ۡٓيَّت َّ َّو َّّل ُّ ۡم فَّاُّول ٰٮ
ِ ِ ا هلظلِ ُّم ۡو َِّن

মুহমনগণ, েখন
ততামামদর কামি ঈমানদার
নারীরা
হিজরত
কমর
আগমন
কমর,
তখন

10.

তামদরমক পরীক্ষা কর।
আল্লাি
তামদর
ঈমান
িম্পমকত
িমযক অবগত
আমিন। েহদ ততামরা জান
তে, তারা ঈমানদার, তমব
আর তামদরমক কামেরমদর
কামি তেরত পাঠিও না।
এরা কামেরমদর জমনয
িালাল নয় এবং কামেররা
এমদর জমনয িালাল নয়।
কামেররা ো বযয় কমরমি,
তা তামদর হদময় দাও।
ততামরা, এই নারীমদরমক
প্রাপয
তমািরানা
হদময়
হববাি করমল ততামামদর
অপরাে িমব না। ততামরা
কামের নারীমদর িামথ
দাম্পতয িম্পকত
বজায়
তরমখা না। ততামরা ো বযয়
কমরি, তা তচময় নাও এবং
তারাও তচময় হনমব ো তারা
বযয় কমরমি। এটা আল্লাির
হবোন; হতহন ততামামদর
মমেয

েয়িালা

কমরন।

আল্লাি িবত জ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

10. O you who believe,
when the believing
women come to you as
emigrants,
examine
them. Allah is best
Aware of their faiths.
Then, if you find them
to be true believers,
then do not return
them
to
the
disbelievers. They are
not lawful for them
(the disbelievers), nor
are
they
(the
disbelievers) lawful for
them. And give to them
(the disbelievers) that
which they have spent
(on them). And there is
no sin on you that you
marry them when you
have given them their
dues. And do not hold
back
disbelieving
women (in marriage).
And ask for what you
have spent (on your
disbelieving wives), and
let
them
(the
disbelievers) ask for
what they have spent
(on
their
Muslim
wives). That is Allah’s
command. He judges
between you. And
Allah is All Knowing,

ن ا ٰ َّمنُّ ۡوا اِذَّا َّجٓاءَّ ُّك ُّم
َِّ ۡ ِي ٰاَّيُّهَّا ال َّ ِذي
ِ َّ ت ُّمه ٰ ِج ٰرت فَّا ۡمت َّ ِحنُّ ۡو ُِّه
ن
ِ ُّ ٰ اۡلۡ ُّ ۡؤ ِمن
ن فَّاِ ِۡن
ِ َّ م بِاِ ۡۡيَّا ِ ِِن
ُِّ َّ َّّٰلل ا َّعۡل
ُّ ا ه
عَّلِ ۡمتُّ ُّم ۡو ُّه َّن ُّم ۡؤ ِمنٰتِ فَّ ََّل
ِ َّ ن اِ ََّل ال ۡ ُّك َّفا ِر ََّل ُّه
ن
ِ َّ تَّ ۡر ِج ُّع ۡو ُّه
ِ َّ ُّ م َُّيِل ُّ ۡو َّن َّّل
ن
ِۡ م َّو ََّل ُّه
ِۡ ُّ ِح رل َّّل
اح
ِۡ َِّوا ٰ ُّت ۡو ُّه
َّ َّ م َّما اَّن ۡ َّف ُّق ۡوا َِّو َّ َِل ُّجن
ن اِذَّا
ِ َّ م ا َّۡن تَّنۡ ِك ُّح ۡو ُّه
ِۡ عَّلَّي ۡ ُّك
ن َِّو ََّل
ِ َّ ن اُّ ُّج ۡو َّر ُّه
ِ َّ اٰتَّيۡتُّ ُّم ۡو ُّه
ُُّت ۡ ِس ُّك ۡوا بِعِ َّص ِم الۡك ََّّوافِ ِر
م َِّولۡي َّ ۡسٔـََّل ُّ ۡوا َّما
ِۡ َُِّّو ۡس ََّٔـل ُّ ۡوا َّما اَّن ۡ َّف ۡقت
ِم ه
ُِّ اّٰلل َُّيۡ ُّك
م
ُِّ اَّن ۡ َّف ُّق ۡوا ذٰل ِ ُّك ۡم ُّح ۡك
ِ ِِِ م
ِم َّح ِكي ۡ ر
ِاّٰلل عَّلِي ۡ ر
ِۡ بَّيۡن َّ ُّك
ُّ م َِّو ه

ততামামদর স্ত্রীমদর
মমেয েহদ তকউ িাতিাডা
িময় কামেরমদর কামি
তথমক
োয়,
অতঃপর
ততামরা িুমোগ পাও, তখন
োমদর স্ত্রী িাতিাডা িময়
তগমি, তামদরমক তামদর
বযয়কৃত অমথত র িমপহরমাণ
অথত প্রদান কর এবং
আল্লািমক েয় কর, োর

11.

প্রহত ততামরা হবশ্বাি রাখ।
তি নবী, ঈমানদার
নারীরা েখন আপনার
কামি এমি আনুগমতযর
শপথ কমর তে, তারা
আল্লাির িামথ কাউমক
শরীক করমব না, চু হর
করমব না, বযহেচার করমব
না, তামদর িন্তানমদরমক
িতযা করমব না, জারজ
িন্তানমক স্বামীর ঔরি
তথমক
আপন
গেতজাত
িন্তান বমল হমথযা দাবী
করমব না এবং োল কামজ
আপনার অবােযতা করমব
না, তখন তামদর আনুগতয
গ্রিণ করুন এবং তামদর
জমনয আল্লাির কামি ক্ষমা

12.

প্রাথত না
আল্লাি
দয়ালু।

করুন।
ক্ষমাশীল

All Wise.
11. And if any of
your wives have gone
from
you
to the
disbelievers,
and
afterward you obtain
(something), then give
those
whose wives
have
gone
the
equivalent of what
they have spent. And
fear Allah in whom
you are believers.

12. O Prophet, when
the believing women
come to you pledging
to you, in that they
will
not
associate
anything with Allah,
nor will they steal, nor
will
they
commit
adultery, nor will they
kill their children, nor
will they bring a
slander forged between
their own hands and
feet, nor they will
disobey you in what is
right, then accept their
pledge and ask Allah to
forgive them. Surely,
Allah is All Forgiving,
হনশ্চয় All Merciful.
অতযন্ত

َش رء ِم ۡن ا َّۡز َّوا ِج ُّك ۡم
ۡ َّ َِّواِ ۡن فَّاتَّ ُّك ۡم
َِّ ۡ م فَّا ٰ ُّتوا ِال َّ ِذي
ن
ِۡ ُّاِ َّ َِل ال ۡ ُّك َّفا ِر فَّعَّاقَّبۡت
اج ُّه ۡم ِمث ۡ َّل َّما اَّن ۡ َّف ُّق ۡوا
ُّ ذَّ َّهب َّ ۡت ا َّۡز َّو
ال َّ ِذ ۡى اَّنۡتُّ ۡمِ بِ ٖه
ِ

َِّاّٰلل
َِّوا ِتَّ ُّقوا ه
ِِِ ُّم ۡؤ ِمنُّ ۡو َِّن

ك اۡلۡ ُّ ۡؤ ِمن ٰ ُّت
َِّ َّب اِذَّا َّجٓاء
ُِّ ِ َّي ٰاَّيُّهَّا الن
َِّ ك ع َّ ٰٓۡل ا َِّۡن ََّل يُّ ۡش ِر ۡك
ن
ِ َّ َّ يُّبَّا ِيعۡن
ِ بِ ه
اّٰلل َّشيۡٔـًَا َّو ََّل ي َّ ۡس ِرق َّۡن َّو ََّل
ي َّو ََّل ي َّ ۡقتُّل ۡ َّن ا َّۡو ََّلدَّ ُّه َّن َّو َّ َِل
َِّ ۡ ِي َّ ۡزن
ِ
ِ
ي
َّ ۡ َّ ي بِب ُّ ۡهتَّان ي َّ ۡف ََّتيۡنَّه ب
َّ ۡ يَّاۡت
ا َّي ۡ ِدي ۡ ِه َّن َِّوا َّۡر ُّجلِ ِه َّن َّو َّ َِل
ِ َّ ك ِ ِف ۡ مَّ ۡع ُّر ۡوفِ فَّبَّا ِي ۡع ُّه
ن
َّ َّ ي َّ ۡع ِصيۡن
اّٰللَّ َّغ ُّف ۡو رر
ِ اّٰللَّ اِ َّن ه
ِ َِّوا ۡستَّغ ۡ ِف ۡر َّّل ُّ َّن ه
ِ ِِِ م
َِّر ِحي ۡ ر

13. মুহমনগণ, আল্লাি তে 13. O you who believe,
জাহতর প্রহত রুি, ততামরা take not as friends the
তামদর িামথ বন্ধু ে কমরা people upon whom
Allah
has
become
না। তারা পরকাল িম্পমকত
angry,
who
have
হনরাশ িময় তগমি তেমন
despaired
of
the
কবরস্থ কামেররা হনরাশ Hereafter just as the
িময় তগমি।
disbelievers
have
despaired of those who
are in the graves.

ِي ٰاَّيُّهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوا ََّل تَّت َّ َّول َّ ۡوا قَّ ۡومًا
م قَّ ۡد يَّٮ ُِّس ۡوا
ِۡ اّٰلل عَّلَّي ۡ ِه
ِ َّ ض
ِِ َّغ
ب ُّه
س ال ۡ ُّك َّف ُّار
ِ َّ ِِم َّن ۡاَل ٰ ِخ َّر ِِة َّك َّما يَّٮ
ِ ن ا َّۡص ٰح ِب ال ۡ ُّقب ُّ ۡو ِر
ِ ۡ ِم

