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ম্পাদনওয ওথা

َٰ ْ الر
الرِحي ِم
َّ ٔتَ ِن
َّ بِ ْس ِم اللَّ ِو

ওর প্রাংা ভান আল্লায এফাং ারাত  ারাভ তায যূ নরয প্রহত।
ওুযআন হফাছায হনহভনে আভযা অননও হওাে ওহয ফা অননও ফই হি। হওন্তু হদঔা মায় হম অননও ভয়ই
আভানদয ভূ র উনেয অথোৎ ওুযআন িায ভয় ফুছনত াযায হমাকযতা অচেন য় না। এয এওটা অনযতভ
ফি ওাযন র ওুযআননয ব্দাথে বানরাবানফ ভুঔস্থ না থাওা। হনেনত্র ভাধান হম ওুযআননয ব্দাথে ভুঔস্থ
ওযা তা আয ফরায ফাওী থানও না। তনফ এঔানন হওঙু ফযাায থানও হমভন াচায াচায ব্দ ভুঔস্থ ওযা
মত ওহিন তায হঘনয় হফহ ওহিন ব্দগুনরা ভনন যাঔা।
আনর ব্দ ভুঔস্থ ওনয ব্দ ভনন যাঔায হঘনয় তা হওান এওটা ফানওয ফযফায ওনয ভনন যাঔনর হফহ ভনন
থানও। হম ব্দটা আভযা স্ভৃ হতনত ধনয যাঔনত ঘাই তায এওটা হিওানা হদয়া। এনত ব্দহট ভানছ ভানছ
াহযনয় হকনর ফানওযয ওাযনন আফায হপনয আন।
এঙািা আয এওটা বানরা উায় র ভাথেও আয হফযীতাথেও ব্দ  ভুঔস্থ যাঔা। এনত নচই নতুন
ব্দ ভুঔস্থ ওযা মায়। পরত অল্প ভনয় ব্দ বান্ডাযহট হফ ফি আওায ধাযণ ওনয।
আনাযা হঔয়ার ওনয থাওনফন হম, আযফী নব্দয এওটা উনল্লঔনমাকয ফযাায র ওাঙাওাহঙ উচ্চাহযত নব্দয
অহধও ফযফায। এটা অফয ফ বালায়ই আনঙ। ওাঙাওাহঙ উচ্চাহযত ব্দ গুনরা ভুঔস্থ ওযা নব্দয অথে হননয়
নে ততযী ওনয। এই নে ওাটাননায এওটা বানরা ভাধান র এওই ধযননয ব্দগুনরানও এওানথ
াাাহ হযনঔ ভুঔস্থ ওযা।
ফন্ধুযা এতেণ হম ভযা আয ভাধানগুনরায ওথা ফরা নরা হগুনরা ভাথায় হযনঔই যঘনা ওযা নয়নঙ

ِ ات ال ُق
رآن
ُ  َكلِ َمফা “আর-ওুযআননয ব্দভূ ” ফইহট।

এনত ওুযআনন ফযফহৃত ব্দগুনরা আয়াতাাংনয

ানথ উনল্লঔ ওযা নয়নঙ আয এওই ানথ হরস্ট ওযা নয়নঙ ভাথেও  হফযীতাথেও ব্দ। হনলয হদনও
ওাঙাওাহঙ উচ্চাহযত ব্দভূ  এওানথ হদঔাননা নয়নঙ। আভযা আা ওযহঙ বানরা হওান ফযাওযননয ফই
হথনও ফাওযকিননয হনয়ভ হনঔ এই ফই অধযায়ন ওযনর আনাযা অহত দ্রুত আযফীনত ওুযআন ফুছনত
াযনফন ইন া আল্লা। আল্লা আভানদয চনয চ ওরুও। আভানদয ওনরয বানরা উনেয  আভার
ওফুর ওরুও।
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বূ হভওা
আর-াভদু হরল্লাহয যাভাহনয যাহভ। য়া ারাতু য়া ারাভু আরা নাহফহয়যনার ওাযীভ। য়া ফা’দ।
অনাযফ ভুহরভযা াধাযণত হমফ ওাযনণ আযহফ হনঔ, তায ভূ র  প্রধানতভ নরা আল্লায ওারাভ তথা
আর-ওুয’আন এফাং যাু রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইহ য়াাল্লানভয াহদগুনরানও যাহয ফুছা। হওন্তু আযহফ
ফযাওযণ হঔায য ভূ র রেয অধযায়ই হথনও মায়, মহদ না মথামথ ব্দাথেগুনরা ভুঔস্থ ওযা মায়। াহদনয
হফার ব্দবান্ডায ফাদ হদনর, আর-ওুয’আননয হনহদেষ্ট াংঔযও ব্দ ভুঔস্থ ওযাটা তুরনাভূ রও চ। হ চ
ওাচটানও আনযা চতয ওযায চনযই এই উনদযাক, মায ভূ র প্রফক্তা ভূ রত শ্রনেয় অগ্রচ এ এভ নাহদ
াান বাই। তায হদয়া হযওল্পনায হযভাহচেত ফাস্তফ রূটাই নরা এই াংওরন। ভূ রত হযওল্পনা হঙর
ভাথেও ব্দগুনরানও এওহত্রত ওযা, হওন্তু হলনভ তায হঘনয় এওটু হবন্ন এফাং হওঙু টা ফযাও রূ হননয়নঙ
ওাচহট। ফইহট প্রথভ প্রওানয য অনননওই অহবনমাক ওনযনঙন, তাযা ফুছনত াযনঙন না, ফইহট হওবানফ
ফযফায ওযনর তাযা উওৃত নফন। এচনযই এই বূ হভওায অফতাযণা।
ফেপ্রথভ হম ওথাটা ফুছনত নফ, ফইহট ওানদয চনয? উেয নরা, মাযা ইহতভনধযই আযহফ ফযাওযণ হনঔ
হপনরনঙন, তাযাই ফইহট হথনও ফনঘনয় হফহ উওৃত নফন। নূ যনতভ যপ হঔায আনক এই ফইহট ঔুফ
হফহ ওানচ আনফ না।
হদ্রৃতীয়ত, ফইহটনত হিও ভাথেও  হফযীতাথেও নয়, ফযাং ওাঙাওাহঙ ফ ব্দগুনরানও এওানথ এনন
উস্থাননয হঘষ্টা ওযা নয়নঙ। হতয ফরনত হও, আযহফনত এনওফানয হুফহু ভাথেও হওান ব্দ হনই ফনর
এওদর আহরভ ভত হালণ ওনযন, অথোৎ দু ’হটা ব্দ ফাযত এওই অথে ফুছানর তানদয ভনধয ূ ক্ষ্ম াথেওয
থানও। মাই হাও, এটা আভানদয আনরাঘয হফলয় নয়। ফযাং আনায ব্দগুনরা ভুঔস্থ ওনয হপরায য, আনযা
হফস্তাহযত িাশুনা ওনয আর-ওুয’আননয বালাকত হৌেমে  অননয ব্দ ঘয়ন ম্পনওে চাননত াযনফন।
তৃতীয়ত, ফইহট হওবানফ ফযফায ওযনফন? ভনন যাঔনফন, এই ফইনয়য শুধু ভাত্র এওটাই উনেয। ব্দাথে ভুঔস্থ
ওযা। ু তযাাং হটাই আনানও ওযনত নফ। এয ফাইনয আহন হওঙু ানফন না, ফা হঔাোঁচায হঘষ্টা ওযাটা
ফৃ থা নফ! প্রথনভই ফইনয়য হনল থাওা হযহনষ্টয ১০হট ঘানটেয ব্দগুনরা বারবানফ ভুঔস্থ ওনয হপরনফন।
এযয ফইনয়য প্রথভ হথনও িা শুরু ওযনফন, এফাং মত নতুন ব্দ াভনন আনফ, হগুনরা এফাং হই
নব্দয াংহিষ্ট ব্দগুনরা এওানথ ভুঔস্থ ওযনফন। অথোৎ ফইহট আনায ধাযাফাহওবানফ ভুঔস্থ ওনয হমনত
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নফ। আহন ু যা আয-যভান এ হকনয় আয-যভান নব্দয অথে ঔুোঁচনর নফ না! ওাযণ এটা ু যা
পাহতানতই কত নয় হকনঙ। এবানফ ুনযা ফই হল ওযনত নফ। ফননল ওাঙাওাহঙ ব্দগুনরানত হঘাঔ
ফুহরনয় হননফন।
ঘতুথেত, ব্দাথে ভুঔস্থ নয় হকনর, এফায ফযফাহযও প্রনয়াক ওযনত নফ। দু ’হতনহট বার অনু ফাদ ানথ হননফন।
এযয প্রথভ হথনও হল মেন্ত হননচ হননচ অনু ফাদ ওনয হভহরনয় িনফন ২-৩ ফায। ফাাংরায় ড আফু ফওয
চাওাহযয়া, ড পচরু য যভান এফাং আর-হওাযান এওানডভী রন্ডননয অনু ফাদ যাঔনত ানযন, ইাংনযহচনত
ভুপহত তওী উভানীয অনু ফাদহট ঔুফই ঘভৎওায। ফইনয়য উদাযণগুনরানত আভযা ভারানা ভুহউহেন ঔাননয
অনু ফাদ ফযফায ওনযহঙ। ওাযণ ঐ ভয় অনয অনু ফাদগুনরা ওহ হস্ট ওযায ভত অন হঙর না।
ফেনল, প্রথভ প্রওানয ভয় আভানদয অননও বাই হফান অতযন্ত হযশ্রভ ওনয আয়াতগুনরা ওহ হস্ট
ওনয হদনয়নঙন। আল্লা তানদয উেভ প্রহতদান হদন। হওন্তু তানদয হফহযবাকই আযহফ না চানায ওাযনণ এফাং
হওঙু টা ভন্বয়ীনতায পনর অননও চায়কায় উহেষ্ট অাংনয হযফনতে আয়ানতয অনয অাং হস্ট নয় মায়।
এচনয আভযা দু ঃঔ প্রওা ওযহঙ। ফতেভান াংস্কযনণ হফলয়গুনরা াংনাধন ওযা নয়নঙ। এযয ওানযা
হঘানঔ হওান বুর ত্রুহট হঘানঔ িনর আভানদয চানানর ওৃতজ্ঞ থাওনফা।

চরুযীঃ
আর ওুযআনন অননও ব্দ তায ওঔন আেহযও অনথে এননঙ আফায ওঔন রূও অনথে এননঙ। আফায
এওই ব্দ হবন্ন হবন্ন অনথে এননঙ। ু তযাাং ব্দাথে ভুঔস্থ ওযায য অনু ফাদ ফা তাপহয হদনঔ ভুর বাফাথে
অচেন ওযনত নফ।

হযপানযন্সঃ
১) ভুতাযাহদপাতুর ওুয'আন - আফদু য যভান হিরানী
২)ওুযআননয অথে ফুছায চ অহবধান - আফদু র াহরভ
৩)নব্দ নব্দ আর ওুযআননয অহবধান - আফদু র ওযীভ ানযঔ
৪) ভািাইু র রু কা – ইফনু পাহয
৫) ভুপযাদাত আরপাহমর ওুয’আন – আয-যাহকফ আর-আপাানী
৬) Arabic-English Dictionary of Qur'anic usage - Elsaid M. Badawi & Muhammad
Abdel Haleem
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ফইহটয কিন ওািানভা

ج

১. ) ) এয যফতেী ব্দহট ভূ র নব্দয ফহুফঘন।

২. হিয়ায হেনত্র প্রথভ ব্দহট অতীত ওার এফাং নযয ব্দহট ফতেভান/বহফলযৎ ওার।

৩. হওঙু হেনত্র হিয়ায ানথ ানথ হিয়া হফনলযনও ব্রানওনটয ভনধয উনল্লঔ ওযা নয়নঙ।
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১। ু যা পাহতা

بِ ْس ِم اللَّ ِو

আল্লায নানভ। (১-১)
এফাং এনও অযনও ভে নানভ
হডনওা না। (৪৯-১১)
তাযাই হপনযতানও নাযীফাঘও নাভ
হদনয় থানও। (৫৩-২৭)
এফাং এনও অযনও ভে নানভ
হডনওা না। (৪৯-১১)
আয অয হনহদেষ্টওার আল্লায ওানঙ
আনঙ। (৬-২)
ইহতূ নফে এই নানভ আহভ ওায নাভ
ওযণ ওহযহন। (১৯-৭)

যভ ওরুণাভয়  অীভ দয়ারু ।
(১-১)
এফাং তুহভ ফোহধও ওরুণাভয়। (৭১৫১)
হননচনদয ভনধয যস্পয
ানু বূহতীর। (৪৮-২৯)
ভুহভননদয প্রহত হেীর, দয়াভয়।
(৯-১২৮)
আল্লা তাোঁয ফাোনদয প্রহত দয়ারু ।
(৪২-১৯)

ِ وََل تَػنَابػزوا بِ ْاْلَلْ َق
اب
َُ َ

َلَيُ َس ُّمو َف الْ َم ََلئِ َكة
تَ ْس ِميَةَ ْاْلُنثَى
ِ وََل تَػنَابػزوا بِ ْاْلَلْ َق
اب
َُ َ
ِّ َج ٌل ُّم
َ سمى ِع
ُنده
َ َوأ

ت َعل لَّوُ ِمن قَػْب ُل٠َْ ََْل
َِٖتيِّا
َٰ ْ الر
الرِحي ِم
َّ ٔتَ ِن
َّ

ِِ َّ وأَنت أَرحم
ي
َ الرأت
َُْ َ َ

ُر َٔتَاءُ بػَْيػنَػ ُه ْم
ِ ٌ بِالْم ْؤِمنِي رء
يم
ٌ وؼ َّرح
َُ َ ُ
ِاللَّو لَ ِطيف بِعِب ِاده
َ ٌ ُ
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নাভ, আঔযা
উাহধ, ঔাযা
নাভ
নাভ হদয়া

যস্পযনও
অনানভ ডাওা
নাভধাযী,
হনধোহযত
নাভ হফহষ্ট,
ভতুরয

অীভ দয়ারু ,
যভ ওরুণাভয়
ওরুণাভয়,
দয়াফান
ানু বূহতীর,
দয়ারু , দয়
হেীর, দয়ারু ,
হৃদয়ফান
হওাভর, দয়ারু ,
ূ ক্ষ্মদেী

ْ اِ ْس ٌم (ج) أ
ٌَٖتَاء
)ب (ج
ٌ لََق
اب
ٌ أَلْ َق
يي ىس ِّمى-َٖتَّى
)ٌ(تَ ْس ِميَة

 يىػتىػنىابىػ يز-تَػنَابَػَز

ُم َس ِّمى
َِٖت ّّي
َر ْٔتا ُف

ِر
)اح ٌم (ج
َ
َر ِأتُْو َف
ِ
)يم (ج
ٌ َرح
ُُر َٔتَاء
ؼ
ٌ َرُؤْو

ف
ٌ لَ ِطْي

হনশ্চয়ই আভায যয়াযনদকায ঔুফই
হভনযফান অহতনেভয়। (১১-৯০)
হনঃনেন ইব্রাীভ হঙনরন হওাভর
হৃদনয়য, নীর।
(৯-১১৪)
ওনিায স্ববাফ, তদু হয অচ্চহযত্র
(৬৮-১৩)
তায উনয যনয়নঙ অনভনীয়, ওনিায
হপহযতাকণ। (৬৬-৬)
োন্তনয আহন মহদ যাক  ওহিন
হৃদয় নতন। (৩-১৫৯)

ِ
ِ
ود
ٌ يم َوُد
ٌ إ َّف َرِّّْب َرح

হওাভর হৃদয়,

ِ
ك َزنِي ٍم
َ عُتُ ٍّل بَػ ْع َد َٰذَل

ওনিায স্ববানফয,

ظ
ٌ َعلَْيػ َها َم ََلئِ َكةٌ ِغ ََل
ِش َد ٌاد
ظ
َ نت فَظِّا َغلِي
َ َولَ ْو ُك
ِ الْ َق ْل
ب
ا٘تَ ْم ُد لِلَّ ِو
ْ

(১-২)

 ওৃতজ্ঞতা ওাভনা ওহয না। (৭৬৯)
তাযা তফাওাযী, এফাদতওাযী,
হাওযনকামায। (৯-১১২)
তনফ আভযা অফযই ওৃতজ্ঞনদয
অন্তবুেক্ত নয় মাফ। (৬-৬৩)
হনশ্চয় এনত প্রনতযও নীর,
ওৃতজ্ঞ ফযহক্তয চননয হনদেন যনয়নঙ।
(৩১-৩১)

হপ্রভভয়

ِ
ِ ِ ِ
يم
ٌ يم َْل ََّواهٌ َحل
َ إ َّف إبْػَراى

মাফতীয় প্রাংা আল্লা তাআরায।

এফাং হতাভানদয ওানঙ হওান প্রহতদান

হে যায়ণ,

يد ِمن ُك ْم َجَزاءً َوََل
ُ ََل نُِر
ُش ُك ًورا
التَّائِبُو َف الْ َعابِ ُدو َف
ا٘تَ ِام ُدو َف
ْ
ِ
ِ
ين
َ لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاك ِر
ِ َٰ
ٍ ك ََلي
ِ
ات
َ َ إ َّف ِِف ذَل
صبَّا ٍر َش ُكوٍر
َ لّْ ُك ّْل
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দযদী

অতযাঘাযী
ওনিায, হনদেয়,
ফদনভচাহচ

ود
ٌ َوُد
ٌأ ََّواه
عُتُ ّّل
ظ
ٌ ظ ج ِغ ََل
ٌ َغلِْي

রূঢ়, ওওে,
ফদনভচাহচ

প্রাংা, গুণকান

ওৃতজ্ঞতা,
ধনযফাদ
প্রাংাওাযী

ওৃতজ্ঞ,
ওৃতজ্ঞতায
ুযস্কাযদাতা
ওৃতজ্ঞ,
ওৃতজ্ঞতায
ুযস্কাযদাতা

ّّ َف
ظ
ًٔتَْ ٌد ( ى
-َح ىد
)ىٍَي ىم يد

 ُش ُك ْوٌر،ُشكٌْر
)يى ٍش يك ير-( ىش ىكىر
)َح ِام ٌد (ج
َح ِام ُد ْو َف
)َشاكٌِر (ج
َشاكُِرْو َف
َش ُك ْوٌر

ভানু ল ফিই অওৃতজ্ঞ। (১৭-৬৭)
হনশ্চয় ভানু ল অতযন্ত অনযায়ওাযী,
অওৃতজ্ঞ। (১৪-৩৪)
হনশ্চয় ভানু ল তায ারনওতোয প্রহত
অওৃতজ্ঞ। (১০০-৬)
ওর ৃ হষ্ট চকনতয ারনওতো।
(১-২)
াম্রানচযয অহধওাযী, তুহভ াম্রাচয
দান ওয। (৩-২৬)
অতএফ ীলে ভহভায় আল্লা, হতহন
হতযওায ভাহরও।
(২৩-১১৬)
ফোহধহত ম্রানটয াহন্ননধয। (৫৪৫৫)
ভাহরওানাধীন হকারাভ, হম হওান
হওঙু য উয হক্ত যানঔ না।(১৬-৭৫)
এতদম্পনওে মহদ হতাভানদয হওান
নে থানও মা আহভ আভায ফাোয
প্রহত অফতীণে ওনযহঙ। (২-২৩)
আমীনময স্ত্রী স্বীয় হকারাভনও ওুভতরফ
ঘহযতাথে ওযায চনয পুরায়।
(১২-৩০)

ِ
نسا ُف َك ُف ًورا
َ َوَكا َف ْاْل

ِ ِ
َّار
ٌ ُنسا َف لَظَل
ٌ وـ َكف
َ إ َّف ْاْل
ِ
ِ ِ
ود
ٌ ُنسا َف لَربِّْو لَ َكن
َ إ َّف ْاْل
ِ ّْ ر
ي
َ ب الْ َعالَم
َ
ِ
ِ ك الْم ْل
ك تُػ ْؤِِت
ُ َ َمال
ك
َ الْ ُم ْل
ِ
ك
ُ فَػتَػ َع َاَل اللَّوُ الْ َمل
ا٘تَ ُّق
ْ
ِ
ٍ ِند مل
يك ُّم ْقتَ ِد ٍر
ََع

تْلُوًكا ََّل يَػ ْق ِد ُرَّٟ َعْب ًدا
َعلَ َٰى َش ْي ٍء
ٍ ْوإِف ُكنتُ ْم ِِف ري
تَّاّْٟ ب
َ
َ
نَػَّزلْنَا َعلَ َٰى َعْب ِدنَا
َت الْ َع ِزي ِز تُػَرا ِوُد
ُ ْامَرأ
اىا َعن نػَّ ْف ِس ِو
َ َفَػت
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অওৃতজ্ঞ, অহত
হফঈভান
অওৃতজ্ঞ, অহত
হফঈভান
অতযন্ত অওৃতজ্ঞ

প্রহতারও,
ারনওতো,
ভহনফ, প্রবু
ভাহরও,
অহধহত, ফাদা
ভাহরও, ফাদা,
প্রবু, াও
ম্রাট, যাচা,
ফোহধহত
ভাহরওানাধীন,
দা, প্রচা
দা, ফাো,
হকারাভ, বৃতয
দা, হফও;
মু ফও (২১:৬০)

َك ُف ْوٌر
َّار
ٌ َكف
َكنُػ ْوٌد
اب
ّّ َر
ٌ َب (ج) أ َْرب
)ك (ج
ٌ َِمال
َمالِ ُكوف
)ك (ج
ٌ َِمل
وؾ
ٌ ُُمل
يك
ٌ َِمل
وؾ
ٌ ُتَْلٟ
،اد
ٌ ََعْب ٌد (ج) ِعب
َعبِْي ٌد
،ٌفَػ ًًت ج فِْتػيَة
فِْتػيَا ٌف

হ হতাভানদয অহধওাযবুক্ত ভুহরভ
িীতদাীনদযনও হফনয় ওযনফ।
(৪-২৫)
হতাভানদয ভনধয মাযা হফফাীন,
তানদয হফফা ম্পাদন ওনয দা
এফাং হতাভানদয দা  দাীনদয
ভনধয মাযা ৎওভেযায়ন, তানদয।
(২৪-৩২)
ওর ৃ হষ্ট চকনতয ারনওতো।
(১-২)
তাযাই ৃ হষ্টয হযা। (৯৮-৭)
হতহন ৃ হথফীনও স্থান ওনযনঙন
ৃ ষ্টচীনফয চননয। (৫৫-১০)
হমহন হফঘায হদননয ভাহরও। (১-৪)
মথামথ প্রহতদান (৭৮:২৬)
আহভ হতাভানদয ওানঙ এয চনয
হওান প্রহতদান ঘাই না।
(২৬-১০৯)

ফরু নঃ আহভ হতাভানদযনও ফহর,
তানদয ভনধয ওায ভে প্রহতপর
যনয়নঙ আল্লায ওানঙ? (৫-৬০)

تَانُ ُكم٨َْت أ
ْ فَ ِمن َّما َملَ َك
ِ َّْمن فَػتَػياتِ ُكم الْم ْؤِمن
ات
ُ ُ َ
ِ وأ
َنك ُحوا ْاْلَيَ َام َٰى ِمن ُك ْم
َ
ِِ َّ و
ي ِم ْن ِعبَ ِاد ُك ْم
َ الصا٘ت
َ
َوإِ َمائِ ُك ْم
ِ ّْ ر
ي
َ ب الْ َعالَم
َ
ك ُى ْم َخْيػ ُر الََِْبيَِّة
َ ِأُوَٰلَئ
ض َع َها لِ ْْلَنَ ِاـ
َ ض َو
َ َو ْاْل َْر
ِ ِمال
ك يَػ ْوِـ الدّْي ِن
َ
َجَزاءً ِوفَاقًا

َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِو ِم ْن
ْ َوَما أ
َج ٍر
ْأ
قُ ْل َى ْل أُنَػبّْئُ ُكم بِ َشٍّر ّْمن
ِ
ند اللَّ ِو
َ ك َمثُوبَةً ِع
َ ََٰذل
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িীতদাী,
হহফওা

দাী, ফাোঁহদ,
িীতদাী

হফশ্বচকত,
ভাচকৎ,
চকতভূ 
ৃ হষ্ট, ৃ হষ্টওুর
ৃ হষ্ট, ৃ হষ্টওুর,
ৃ ষ্টচীফ
প্রহতদান;
ধভেভত (৩:১৯)
প্রহতদান,
হফহনভয়

ات
ٌ َفَػتَاةٌ ج فَػتَػي
ِ
ٌأََمةٌ (ج) إ َماء

)َعا ََلٌ (ج
َعالَ ُم ْو َف
ٌبَِريّة
أَنَ ٌاـ

ِديْ ٌن
ٌَجَزاء

হফহনভয়,
প্রহতদান,
াহযশ্রহভও,
ুযস্কায; হভায

ور
ْأ
ٌ ُج
ُ َجٌر ج أ

(৪:২৫)
প্রহতদান

ٌ َمثُػ ْوبَة،اب
ٌ ثػَ َو

আহভ অওৃতজ্ঞ ফযতীত ওাউনও াহস্ত
হদই না। (৩৪-১৭)
ওানপযযা মা ওযত, তায প্রহতপর
হনয়নঙ হতা? (৮৩-৩৬)
এফাং তানদযনও আন্ন হফচয়
ুযস্কায হদনরন। (৪৮-১৮)
হযণহতনত তানদযনও হদনয়নঙন
অন্তনযয ওটতা। (৯-৭৭)

تَا ِزي إََِّل الْ َك ُف َور٠ُ َوَى ْل
َّار َما
َ َى ْل ثػُ ّْو
ُ ب الْ ُكف
َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف
َوأَثَابَػ ُه ْم فَػْت ًحا قَ ِريبًا

এফাং শুধু ভাত্র হতাভাযই াাময
প্রাথেনা ওহয। (১-৫)
কতওরয হম ফযহক্ত তাোঁয াাময
হঘনয়হঙর। (২৮-১৮)
অথঘ ূ নফে তাযা এয াানময
ওানপযনদয হফরুনে হফচয় প্রাথেনা
ওযনতা (২-৮৯)

প্রহতদান হদয়া,
হফহনভয় হদয়া
প্রহতদান হদয়া,
হফহনভয় হদয়া
পরস্বরু হদয়া

اؾ نَػ ْعبُ ُد
َ َّإِي

উানা ওযা,

ওহয। (১-৫)

এফাদত হতাভযা ওয। (১০৯-৪)

াহস্ত হদয়া

فَأ َْع َقبَػ ُه ْم نَِفاقًا ِِف
قُػلُوِبِِ ْم

আভযা এওভাত্র হতাভাযই ইফাদত

এফাং আহভ এফাদতওাযী নই, মায

প্রহতদান হদয়া,

دّت
ُّْ ََوََل أَنَا َعابِ ٌد َّما َعب
ِ َ َّوإِي
ي
ُ اؾ نَ ْستَع
َ
ِ
ْ الَّذي
ُنصَره
َ َاست
ِ بِ ْاْل َْم
س
َوَكانُوا ِمن قَػْب ُل
ِ َّ
ِ
ين
َ يَ ْستَػ ْفت ُحو َف َعلَى الذ
َك َف ُروا

13

দাত্ব ওযা
উানাওাযী

াাময ঘায়া

াাময ওাভনা
ওযা
হফচয় প্রাথেনা
ওযা, হফচয়
ঘায়া

 يُيىا ًزل-َج َازى
ب
ُ  يػُثَػ ّْو-ب
َ ثَػ َّو
ِ
يب
َ َأَث
ُ  يُث-اب
ً
ب
يػي ٍعق ي-ب
َ أ َْع َق
يىػ ٍعبي يد-َعبَ َد
)ٌ( ِعبَ َادة
)َعابِ ٌد (ج
َعابِ ُدو َف
-اِ ْستَػ َعا َف
ً
ي
يى ٍستىع ي
ِ
-صَر
َ ا ْستَػْن
ً يستىػٍن
ص ير
ٍى
-اِ ْستَػ ْفتَ َح
يى ٍستىػ ٍفتً يح

অতঃয হম তাোঁয হনচ দনরয হ
তাোঁয ত্রু দনরয হরাওহটয হফরুনে
তাোঁয ওানঙ াাময প্রাথেনা ওযর।
(২৮-১৫)
এফাং অনয হরানওযা তাোঁনও াাময
ওনযনঙ। (২৫-৪)
মহদ আল্লা হতাভানদয ায়তা
ওনযন, তানর হওউ হতাভানদয
উয যািান্ত নত াযনফ না। (৩১৬০)
এফাং তাোঁনও াাময  ম্যান ওয।
(৪৮-৯)
হতাভানদয াামযানথে হতাভানদয
ারনওতো আভান হথনও অফতীণে
হতন াচায হপনযতা ািানফন।
(৩-১২৪)
এফাং হতাভানদয হফরুনে ওাউনও
াাময ওনযহন। (৯-৪)
ৎওভে  হঔাদাবীহতনত এনও
অননযয াাময ওয। (৫-২)
আয মহদ নফীয হফরুনে এনও
অযনও াাময ওয, তনফ হচনন
হযঔ আল্লা তাোঁয ায় । (৪-৬৬)

استَػغَاثَوُ الَّ ِذي ِمن
ْ َف
ِش َيعتِ ِو َعلَى الَّ ِذي ِم ْن
ِع ُد ّْوه
َ
َعانَوُ َعلَْي ِو قَػ ْوٌـ
َ َوأ
آخ ُرو َف
َ
نص ْرُك ُم اللَّوُ فَ ََل
ُ َإِف ي
ِ
ب لَ ُك ْم
َ َغال
َُوتُػ َعّْزُروهُ َوتُػ َوقّْػ ُروه
تِ َّد ُك ْم َربُّ ُكم بِثَََلثَِة٨ُ أَف
ٍ َآَل
ؼ ّْم َن الْ َم ََلئِ َك ِة
ِ
ي
َ ُم َنزل
ِ َوََل يظ
اى ُروا َعلَْي ُك ْم
َُْ
َح ًدا
َأ
َوتَػ َع َاونُوا َعلَى الِْ َّْب
َوالتَّػ ْق َو َٰى
اىَرا َعلَْي ِو فَِإ َّف
َ ََوإِف تَظ
ُاللَّوَ ُى َو َم ْوََله
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াাময ঘায়া;
াহন ঘায়া
(১৮:২৯)

াাময ওযা

াাময ওযা,
হক্ত হমাকাননা

াাময ওযা;
ম্যান প্রদেন
ওযা (৭:১৫১)

-اث
َ َاستَػغ
ْ
يث
يى ٍستىغً ي
ً
ي
َأ
ييع ي-َعا َف
ص ير
يىػٍن ي-صَر
َ َن
)صهر
ٍ (نى
يػي ىعِّزير-َعَّزَر

াাময ওযা;
অনঢর হদয়া,
হমাকান হদয়া
(৫২:২২)
াাময ওযা;
হমায ওযা
(৩৩:৪)
যস্পযনও
াাময ওযা

يِيًد-أ ََم َّد
ً يظى-ظَاىر
اى ير
ََ ي
يىػتىػ ىع ىاك يف-تَػ َع َاو َف

এনও অযনও
াাময ওযা

اى ُر
َ َيَػتَظ-اىَر
َ َتَظ

হতাভানদয হও র হম, হতাভযা এনও
অনযয াাময ওযঙ না? (৩৭-২৫)
আভানদযনও যর থ হদঔা।
(১-৬)
আহন অন্ধনদযনও তানদয থভ্রষ্টতা
হথনও হপহযনয় ৎনথ আননত
াযনফন না। (২৭-৮১)
আহন ওঔন তায চননয
থপ্রদেনওাযী  াামযওাযী ানফন
না। (১৮-১৭)
তঔন মহদ তাযা আত্নভেণ ওনয,
তনফ যর থ প্রাপ্ত নরা। (৩-২০)
মানত তাযা ৎনথ আনত ানয
(২-১৮৬)

ইনাআল্লা এফায আভযা অফযই
থপ্রাপ্ত ফ। (২-৭০)
তাযাই ৎথ অফরম্বনওাযী।
(৪৯-৭)
হতাভানদয ভনধয হও হওান বার ভানু ল
হনই। (১১-৭৮)

اص ُرو َف
َ ََما لَ ُك ْم ََل تَػن
ِ
يم
ّْ ْاى ِدنَا
َ الصَرا َط الْ ُم ْستَق
َنت ِِبَ ِادي الْعُ ْم ِي
َ َوَما أ
ض ََللَتِ ِه ْم
َ َعن
ِ ْ ومن ي
ِ
ُضل ْل فَػلَن ََت َد لَو
ُ ََ
َولِيِّا ُّم ْرِش ًدا
َسلَ ُموا فَػ َق ِد
ْ فَِإ ْف أ
ْاىتَ َدوا
لَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْر ُش ُدو َف
َُوإِنَّا إِف َشاءَ اللَّو
لَ ُم ْهتَ ُدو َف
الر ِاش ُدو َف
َّ ك ُى ُم
َ ِأُوَٰلَئ
س ِمن ُك ْم َر ُج ٌل َّرِشي ٌد
َ أَلَْي

যস্পযনও
াাময ওযা
থপ্রদেন ওযা,
হদও হননদেনা
হদয়া
থ প্রদেও,
হদাযী
থ প্রদেও,
হদাযী
থ হননদে
ায়া, ৎনথ
ঘরা
হদা ায়া,
ৎ নথ ঘরা

হদা প্রাপ্ত,
ু থপ্রাপ্ত
ু থপ্রাপ্ত, ৎ
থ
অফরম্বনওাযী
ু নথ
হযঘাহরত,
নযায়ন্থী
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ص ير
يىػتىانى ى-اصَر
َ َتَػن
يىػ ٍه ًدم-َى َدى
)( يى ندل
َى ٍاد
ُم ْرِش ٌد
-ْاىتَ َدى
 يَ ِهدّْي،يىػ ٍهتى ًدم

يىػ ٍر يش يد-َر َش َد
، َر َش ٌد،( ير ٍش هد
)اد
ىر ىش ه
)ُم ْهتَ ٍد (ج
ُم ْهتَ ُدو َف
)َر ِاش ٌد (ج
َر ِاش ُد ْو َف
َرِشْي ٌد

হপযআউন তায ম্প্রদায়নও হফভ্রান্ত
ওনযনঙ। (২০-৭৯)
হ আভানদয ারনওতো !তুহভ
আভানদয অন্তযনও ফি ওনয হদ না।
(৩-৮)
আহভ অফযই তানদয ফাইনও
হফথকাভী ওনয হদফ। (৩৮-৮২)
হতহন হও তানদয ঘিান্ত নযাৎ ওনয
হদনহন? (১০৫-২)
আয আল্লা মানও থপ্রদেন ওনযন,
তানও থভ্রষ্টওাযী হওউ হনই।
(৩৯-৩৭)
হতাভানদয াংকী থভ্রষ্ট নহন এফাং
হফথকাভী নহন। (৫-৩২)

অতঃয তাযা মঔন ফিতা অফরম্বন
ওযর, তঔন আল্লা তানদয অন্তযনও
ফি ওনয হদনরন। (৫-৬১)
হতাভানদয াংকী থভ্রষ্ট নহন এফাং
হফথকাভী নহন। (৫৩-২)
তঔন ফররঃ আভযা হতা থ বূ নর
হকহঙ। (৬৮-২৬)
ভূ া তানও ফরনরন, তুহভ হতা
এওচন প্রওায থভ্রষ্ট ফযহক্ত।
(২৮-১৮)

ِ وأ
َ َ
َُض َّل ف ْر َع ْو ُف قَػ ْوَمو
َربػَّنَا ََل تُِز ْغ قُػلُوبَػنَا
ِ ْ َْلُ ْغ ِويػنػَّهم أ
ي
َ َٓتَع
ُْ َ
ت َع ْل َكْي َد ُى ْم ِِف٥َْ ْأَ ََل
ضلِ ٍيل
ْ َت

ِ
َُوَمن يَػ ْهد اللَّوُ فَ َما لَو
ِ ِمن ُّم
ض ٍّل
ِ ما ض َّل ص
احبُ ُك ْم َوَما
َ َ َ
َغ َو َٰى
َ فَػلَ َّما َزاغُوا أ ََزا
ُغ اللَّو
قُػلُوبَػ ُه ْم
ِ ما ض َّل ص
احبُ ُك ْم َوَما
َ َ َ
َغ َو َٰى
ضالُّو َف
َ َقَالُوا إِنَّا ل
َّك
َ وس َٰى إِن
َ قَ َاؿ لَوُ ُم
ي
ّّ لَغَ ِو
ٌ ِي ُّمب
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থভ্রষ্ট ওযা,
ধ্বাং ওযা
ফি ওযা, হফভ্রভ
খটাননা
থঘূ যত ওযা,
থভ্রষ্ট ওযা
থঘূ যত ওযা,
রেযভ্রষ্ট ওযা,
নযাৎ ওযা
থভ্রষ্টওাযী,
হফভ্রান্তওাযী
থভ্রষ্ট য়া,
াহযনয় মায়া

থঘূ যত য়া,
হফভুঔ য়া,
হফভ্রভ খটা
হফথকাভী
য়া, থঘূ যত
য়া
থভ্রষ্ট,
হদাীন,
হফথকাভী
থভ্রষ্ট,
হদাীন,
হফথকাভী

ِ ي-َض َّل
ض ُّل
ُ َأ
يغ
َ أ ََزا
ييًز ي-غ
يػُ ْغ ِوي-أَ ْغ َوى
ضلِْي ٌل
ْ َت
ِم
)ضلّّ (ج
ُ
ًم
ضلو ىف
ي
ِ ي-ض َّل
ض ُّل
َ َ
،ض ىَل هؿ
(ى
)ض ىَللىةه
ى
)يغ ( ىزيٍ هغ
َ َزا
يىًز ي-غ
يَػ ْغ ِوي-َغ َوى
)( ىغي
ّّ ض
)اؿ (ج
َ
ضالو ىف
ى

ي
ّّ َغ ِو

হফভ্রান্ত হরানওযাই ওহফনদয অনু যণ
ওনয। (২৬-২২৪)
আয মাযা যওানর হফশ্বা ওনয না,
তাযা হাচাথ হথনও হফঘুযত নয়
হকনঙ। (২৩-৭৪)

আভানদযনও যর থ হদঔা।
(১-৬)
তানদয চননয ভুনে শুষ্কথ হনভোণ
ওয। (২০-৭৭)
চনদহট হাচা নথ অফহস্থত
যনয়নঙ। (১৫-৭৬)
এফাং ফেপ্রওায ওৃওায় উনটয হনি
য়ায নয় দূ য-দূ যান্ত হথনও।
(২২-২৭)
ফেতভূ নয ভনধয যনয়নঙ হকহযথ াদা, রার। (৩৫-২৭)
ফস্তুতঃ আহভ তানও দু ’হট থ প্রদেন
ওনযহঙ। (৯০-১০)
আহভ হতাভানদয প্রনতযওনও এওহট
আইন  থ হদনয়হঙ। (৫-৪৮)

ُّعَراءُ يَػتَّبِعُ ُه ُم
َ َوالش
الْغَ ُاوو َف
ِ َّ ِ
ين ََل يػُ ْؤِمنُو َف
َ َوإ َّف الذ
ِ الصر
ِِ ِ
اط
َ ّْ ب ْاَلخَرة َع ِن
لَنَاكِبُو َف
ِ
يم
ّْ ْاى ِدنَا
َ الصَرا َط الْ ُم ْستَق
تُ ْم طَ ِري ًقا ِِف الْبَ ْح ِرَٛ
َوإِنػ ََّها لَبِ َسبِ ٍيل ُّم ِقي ٍم
ِ ِ وعلَى ُك ّْل
ي
َ
َٰ َ َ
َ ضام ٍر يَأْت
ِمن ُك ّْل فَ ٍّج َع ِم ٍيق
ِْ وِمن
يض
ٌ ِاٗتبَ ِاؿ ُج َد ٌد ب
َ َ
َؤتٌُْر

َّج َديْ ِن
ْ َوَى َديْػنَاهُ الن
ًلِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعة
ِ
اجا
ً َومْنػ َه
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থভ্রষ্ট, হফভ্রান্ত

থভ্রষ্ট,
হদাীন,
হফথকাভী

যাস্তা, থ
থ, ন্থা,
েহত, স্তয
থ, যাস্তা, ন্থা,
উায়
হকহযথ, প্রস্ত

)َغا ٍو (ج
ىغ ياكك ىف
ِ
)ب (ج
ٌ نَاك
نىاكًبيو ىف
ط
ٌ ِصَرا

ٌ طَ ِريْػ َقة،يق
ٌ طَ ِر
(ج) طىىرائً يق
ِ
)يل (ج
ٌ َسب
يسبي هل

যাস্তা, দীখে থ

ً
اج
فَ ّّج (ج) ف ىج ه

হকহযথ, যাস্তা,

ُج َّدةٌ ج ُج َد ٌد

হঘহ্ন, হনদেন
থ, ন্থা, উোঁঘু
বুহভ
থ, ন্থা, যাস্তা

ت ٌد٠َْ
ِ
اج
ٌ مْنػ َه

আভানদযনও যর থ হদঔা।
(১-৬)
এহটই ু প্রহতহিত হফধান। (৯-৩৬)
এফাং াংকত ওথা ফনর। (৪-৯)
অদূ য বহফলযনত হতাভযা চাননত
াযনফ হও যর নথয হথও (২০১৩৫)

হম হওউ ঈভাননয ানথ ওুপযনও
হযফতেন ওনয, হ যর থ হথনও
হফঘুযত নয় মায়। (২-১০৮)

মহদ হনওট প্রাহপ্তয এফাং হাচা পয
নতা (৯-৪২)
যরথ আল্লা মেন্ত হৌনঙ এফাং
থগুনরায ভনধয হওঙু ফিথ
যনয়নঙ। (১৬-৯)
এফাং তানত হওান ফিতা যানঔনহন।
(১৮-১)

হ ভস্ত হরানওয থ, মানদযনও তুহভ
হনয়াভত দান ওনযঙ। (১-৭)

ِ
يم
ّْ ْاى ِدنَا
َ الصَرا َط الْ ُم ْستَق
ِ
ّْين الْ َقيّْ ُم
َ ََٰذل
ُ ك الد
يدا
ً َولْيَػ ُقولُوا قَػ ْوًَل َس ِد
فَ َستَػ ْعلَ ُمو َف َم ْن
ِ الصر
اط
ْأ
ُ َص َح
َ ّْ اب
ي
ّْ الس ِو
َّ
ِ ومن يػتَبد
َّؿ الْ ُك ْفَر
َ َ ََ
ِ َت٨اْل
ِْ ِب
َ اف فَػ َق ْد
َض َّل َس َواء
السبِ ِيل
َّ
ضا قَ ِريبًا
ً لَ ْو َكا َف َعَر
ِ َوس َفرا ق
اص ًدا
ً ََ
ِ
السبِ ِيل
َّ ص ُد
ْ ََو َعلَى اللَّو ق
َوِمْنػ َها َجائٌِر
ت َعل لَّوُ ِع َو ًجا٥َْ َْوََل
ِ َّ ِ
ت
َ ين أَنْػ َع ْم
َ صَرا َط الذ
َعلَْي ِه ْم
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যর, হাচা,
হিও, ু দৃঢ়
প্রহতহিত, মথাথে,
যর
যর, হিও,
হাচা

ُم ْستَ ِقْي ٌم

 قِيَ ٌم،ٌ قَػيّْ َمة،قَػيّْ ٌم
َس ِدي ٌد

হিও, হাচা;
মথাথে, মথামথ
(১৯:১৭)

ي
ّّ َس ِو

যর; ভান,

ٌَس َواء

এওই (২:৬);
ভধযঔান
(৩৭:৫৫)
চ, যর,
াংহেপ্ত, ু কভ
ফি, হফথকাভী

ফিতা, উোঁঘুহনঘু

ِ َق
اص ٌد
َجائٌِر
ِع َو ٌج

অনু গ্র ওযা,
দান ওযা

يػيٍنعً يم-أَنْػ َع َم

আল্লা ঈভানদাযনদয উয অনু গ্র
ওনযনঙন। (৩-১৬৪)

হতহন আভায প্রহত অনু গ্র ওনযনঙন।
আভানও হচর হথনও হফয ওনযনঙন।
(১২-১০০)

অতঃয হতহন মঔন তানও হনয়াভত
দান ওনযন। (৩৯-৮)
হতাভানদয প্রহত তাোঁয প্রওায 
অপ্রওায হনয়াভতভূ  হযূ নে ওনয
হদনয়নঙন। (৩১-২০)
এফাং মানদযনও আহভ াহথেফ চীফনন
ু ঔভৃ হে হদনয়হঙরাভ। (২৩-৩৩)
মঔন তায ারনওতো তানও যীো
ওনযন, অতঃয ম্যান  অনু গ্র
দান ওনযন। (৮৯-১৫)
এফাং হতহনই ধনফান ওনযন  ম্পদ
দান ওনযন। (৫৩-৪৮)
তানদয থ নয়, মানদয প্রহত হতাভায
কচফ নাহমর নয়নঙ এফাং মাযা থভ্রষ্ট
নয়নঙ। (১-৭)
অহবপ্ত অফস্থায় তানদযনও হমঔাননই
ায়া মানফ, ধযা নফ এফাং প্রানণ ফধ
ওযা নফ। (৩৩-৬১)

لََق ْد َم َّن اللَّوُ َعلَى
ِِ
ي
َ الْ ُم ْؤمن
َح َس َن ِِّب إِ ْذ
ْ َوقَ ْد أ
الس ْج ِن
ّْ َخَر َج ِِن ِم َن
ْأ
ِ
ُُُثَّ إِ َذا َخ َّولَوُ ن ْع َمةً ّْمْنو
ِ
َُسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َمو
ْ َوأ
ِ
ِ اىرًة وب
ًاطنَة
َ َ َ َظ
ِا٘تياة
ُ ََوأَتْػَرفْػن
ََْ اى ْم ِِف
ُّ
الدنْػيَا
ُإِ َذا َما ابْػتَ ََلهُ َربُّوُ فَأَ ْكَرَمو
َُونَػعَّ َمو
َوأَنَّوُ ُى َو أَ ْغ َ ََٰن َوأَقْػ َ ََٰن

ِ ض
وب َعلَْي ِه ْم
ُ َغ ِْْي الْ َم ْغ
ي
َ َّْوََل الضَّال
ِ
ي ۖ أَيْػنَ َما ثُِق ُفوا
َ َّم ْلعُون
ِأ
ُخ ُذوا َوقُػتّْػلُوا تَػ ْقتِ ًيَل
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অনু গ্র ওযা;
উওানযয
হঔাটা হদয়া

)تَُ ُّن ( ىمن٨-َم َّن

(২:২৬২)
অনু গ্র ওযা,
দাঘযণ ওযা;
ৎওাচ ওযা
(১৭:৭); ু েয
ওযা (৪০:৬৪)
হদয়া, দান ওযা,
অনু গ্র ওযা
ূ ণে ওনয হদয়া,
বযুয ওনয
হদয়া
ু ঔভৃ হে হদয়া,
হৌহঔনতায়
যাঔা
অনু গ্র ওযা,
প্রাঘূ মে হদয়া
ম্পদারী
ওযা/ তুষ্ট যাঔা
অহবপ্ত,
হযালাননর
হতত
অহবপ্ত, অশুব

ت ِس ُن٦ُْ -َح َس َن
ْأ
)إح ىسا هف
ٍ (
 يُيىِّو يؿ-َخ َّوَؿ
يي ٍسبً يغ-َسبَ َغ
ْأ
ؼ
يػي ًٍْت ي-ؼ
َ أَتْػَر
يػينىػ ِّع يم-نَػ َّع َم
يػي ٍق ًن-أَقْػ ََن
ب
ُ َم ْغ
ٌ ض ْو
)َم ْلعُو ٌف ( ىم ٍلعي ٍونىةه
(ج) ىم ٍلعي ٍونيو ىف

এফাং হওয়াভনতয হদন তাযা নফ
দু দোগ্রস্ত। (২৮-৪২)

ফযাং আভযা ফহিত নয়হঙ।
(৬৮-২৭)
অহবপ্ত য়তাননয হথনও।
(৩-৩৬)
হফয নয় মা এঔান হথনও রাহিত 
অভাহনত নয়। (৭-১৮)
এটা এওটা ছযণা, মায াহন ান
ওযনফ তনওটযীরকণ। (৮৩-২৮)
ইহুদী  খ্রীষ্টানযা ফনর, আভযা
আল্লায ন্তান  তাোঁয হপ্রয়চন।
(৫-১৮)

তুহভ হতাভায ারনওতোয হনওট
হপনয মা ন্তুষ্ট  নন্তালবাচন
নয়। (৮৯-২৮)

َويَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة ُىم ّْم َن
ِ
ي
َ الْ َم ْقبُوح
ومو َف
ُ ت ُرَْٝ ت ُن١َْ بَ ْل
ِ َِمن الشَّيط
الرِجي ِم
َّ اف
ْ َ

ِ
وما
ْ
ً ُاخ ُر ْج مْنػ َها َم ْذء
َّم ْد ُح ًورا
ب ِِبَا
ُ َعْيػنًا يَ ْشَر
الْ ُم َقَّربُو َف
ِ
ود
ُ َوقَالَت الْيَػ ُه
ت ُن أَبْػنَاءُ اللَّ ِو١َْ َّص َار َٰى
َ َوالن
ِ
َُوأَحبَّ ُاؤه
ِكر
ِ ِ ِِ
ًاضيَة
َ ّْْارجعي إ َ ََٰل َرب
ًَّم ْر ِضيَّة

20

ওুৎহত,
অহবপ্ত,
হফতাহিত,
ফহিত
ফহিত
হফতাহিত
হফতাহিত

তনওটযপ্রাপ্ত,
হপ্রয়
ফন্ধু, হভত্র,
খহনষ্টচন,
হপ্রয়াত্র,
হেধনয
নন্তালবাচন,
ঙেনীয়,
অনু নভাহদত

وح ج
ٌ َُم ْقب
َم ْقبُ ُحو َف
وـ ج
ٌ ت ُرَْٝ
ومو َف
ُ ت ُرَْٝ
ِ
يم
ٌ َرج

ور
ٌ َم ْد ُح
)ب (ج
ٌ ُم َقَّر
ُم َقَّربُو َف
)يب (ج
ٌ َِحب
ِ
ُأَحبَّاء
، َم ْر ِض ّّي،َر ِض ّّي
ٌَم ْر ِضيَّة

২। ু যা ফাওাযা
এই হই হওতাফ মানত হওান
নে নাই। (২-২)

ِ َ ََِٰذل
ب فِ ِيو
ُ َك الْكت
َ ْاب ََل َري

ফই; হঘহি
(২৭:২৮);
আভরনাভা

তানদয দৃ ষ্টান্ত হ কাধা, হম ুস্তও
ফন ওনয। (৬২-৫)
এফাং তায অনু হরহনত হঙর
থহননদে। (৭-১৫৪)
ইব্রাীভ  ভূ ায হওতাফভূ ন
(৮৭-১৯)
মাযা হনদেন ভূ  হননয়
এনহঙনরন। এফাং এননহঙনরন
ীপা  প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)
এও প্রস্ত াতায়। (৫২-৩)
আয আহভ হতাভানও নট হরনঔ
হদনয়হঙ। (৭-১৪৫)
মানত হওান নে নাই
(২-২)
শুনন যাঔ, তাযা তানদয
ারনওতোয ানথ াোনতয
ফযাানয নেন হতত যনয়নঙ।
(৪১-৫৪)

ت ِم ُل٦َْ ا٘تِ َما ِر
ْ َك َمثَ ِل
َس َف ًارا
ْأ
َوِِف نُ ْس َختِ َها ُى ًدى

ِ ِ ِ
وس َٰى
ُ
َ يم َوُم
َ ص ُحف إبْػَراى

ِ َجاءوا بِالْبػيّْػن
الزبُِر
ُّ ات َو
َ َُ
ِ َوالْ ِكت
اب الْ ُمنِ ِْي
َ
نشوٍر
ُ ِِف َر ٍّؽ َّم
َوَكتَْبػنَا لَوُ ِِف ْاْلَلْ َو ِاح
ب فِ ِيو
َ ََْل َري
َّه ْم ِِف ِم ْريٍَة ّْمن لَّْق ِاء
ُ أَََل إِنػ
َرِّْبِ ْم
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(৮৪:৭); হ
হরহফে জ্ঞান,
গ্রন্থ
অনু হরহ,
প্রহতহরহ
ুহস্তওা, হরহঔত
পরও
গ্রন্থ, ুহস্তওা,
পরনও হরহঔত
হওতাফ
ৃ িা, ঘাভিায
ওাকচ

ِ
)اب (ج
ٌ َكت
ب
ٌ ُُكت
ِ
َس َف ٌار
ْ س ْفٌر (ج) أ
ٌنُ ْس َخة
)ص ِحي َفةٌ (ج
َ
ف
ٌ ص ُح
ُ
ور ج ُزبػٌُر
ٌ َُزب
َر ّّؽ

পরও

اح
ٌ لَ ْو ٌح ج أَلْ َو

নে, াংয়

ٌ ِريْػبَة، ب
ٌ َْري

নে, হদ্রৃধা,
তওে

ٌِم ْريَة

হনঃনে তাযা হ ফযাানয
হফভ্রাহন্তওয নেনয ভনধয
যনয়নঙ। (১১-১১০)
এতদনে এযা নেন হতত
নয় িীিা-হওৌতুও ওযনঙ।
(৪৪-৯)
পনর তাযা াংনয় হতত
যনয়নঙ। (৫০-৫)
ফযাং তাযা নতুন ৃ হষ্টয ফযাানয
নে হালন ওনযনঙ। (৫০-১৫)
আহভ আনায ওানঙ াফা হথনও
হনহশ্চত াংফাদ হননয় আকভন

ٍ ك ّْمْنوُ ُم ِر
يب
ٍّ َّه ْم لَِفي َش
ُ إِنػ

নে
উনেওওাযী;

يب
ٌ ُم ِر

নেচনও

ك يَػ ْل َعبُو َف
ٍّ بَ ْل ُى ْم ِِف َش

নে, হদ্রৃধা,

يج
ٍ فَػ ُه ْم ِِف أ َْم ٍر َّم ِر

ভ্রাহন্ত, াংয়,

ٍ بَ ْل ُى ْم ِِف لَْب
س ّْم ْن َخ ْل ٍق
ٍ ج ِد
يد
َ
ِ
ٍ ك ِمن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِق
ي
َ َُوجْئت

নে,

াংনওাঘ

হকারনভনর

ك
ّّ َش
َم ِريْ ٌج

কযহভর, ঢাওা

س
ٌ لَْب

হনহশ্চত,

ِ
ي
ٌ يَق

দৃ ঢ়হফশ্বা

ওনযহঙ। (২৭-২২)
থ প্রদেনওাযী যনমকাযনদয
চনয। (২-২)
মহদ তুহভ আল্লাবীরু ।
(১৯-১৮)
তানদয হতা হঙর ৎওভে
যায়ন। (১৮-৮২)

ِ
ي
َ ُى ًدى لّْْل ُمتَّق

আল্লাবীরু,

نت تَِقيِّا
َ إِف ُك

আল্লা বীরু,

ِ تا ص٤و
ا٘تًا
َ َُ َُوَكا َف أَب

ধাহভেও

দ্রৃীনদায,
ধাহভেও
ৎ,
নযায়যায়ণ;
বানরাওাচ
(২:২৫); বার,

হনশ্চয়ই ৎওভেীরযা ান
ওযনফ। (৭৬-৫)

إِ َّف ْاْلَبْػَر َار يَ ْشَربُو َف
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উেভ (৯:১২০)
ৎ, ুণযফান,
ধাহভেও

ُمت ٍَّق ج ُمتَّػ ُق ْو َف
تَِق ّّي
صالِ ٌح ج
َ
ِ  ص،ا٘تو َف
ِ
ٌا٘تَة
َ ُْ ص
َ
ِ ج
ات
ٌ َصا٘ت
َ
ٌ َبرَرة،بَػّّر ج أَبْػَر ٌار

আয ফহু নফী হঙনরন, মাোঁনদয
ঙ্গী-াথীযা তাোঁনদয অনু ফতেী নয়
মু ে ওনযনঙ। (৩-১৪৬)
এফাং ীঘ্রই ৎ ওভেীরনদযনও
আহভ অহতহযক্ত দান ওযফ।

ٍّ َِوَكأَيّْن ّْمن ن
َُِّب قَاتَ َل َم َعو
ِ
ٌِربّْػيُّو َف َكثْي
ِِ
ي
ُ َو َسنَ ِز
َ يد الْ ُم ْحسن

আল্লাবক্ত/
দর, ঙ্গী-াথী
ৎওভেীর,
ভঙ্গরওাযী

(২-৫৮)

ফযাং ‘হতাভযা আল্লায়ারা নয়
মা। (৩-৭৯)
হম হওউ তা হকান ওযনফ, তায
অন্তয াূ ণে নফ। (২-২৮৩)
আল্লা ঙে ওনযন না হওান
অহফশ্বাী াীনও। (২-২৭৬)
আভযা মানদযনও ভে হরাও ফনর
কণয ওযতাভ। (৩৮-৬২)
হনশ্চয় আভযা অযাধী হঙরাভ।
(১২-৯৭)

চন্ম হদনত থাওনফ হওফর
াাঘাযী, ওানপয। (৭১-২৭)
তানদয অহধওাাংই াাঘাযী।
(৫৭-১৬)

ِ
ِ َٰ
ي
َ َّْولَكن ُكونُوا َربَّاني

ِ
َُوَمن يَكْتُ ْم َها فَِإنَّوُ آُثٌ قَػ ْلبُو
ب ُك َّل َكفَّا ٍر
ُّ ت٦ُِ َواللَّوُ ََل
أَثِي ٍم
ُّىم ّْم َن ْاْلَ ْشَرا ِر
ُ ُكنَّا نػَعُد

ِِ
ي
َ إِنَّا ُكنَّا َخاطئ

ِ ِ ِ
َّارا
ً َوََل يَل ُدوا إََّل فَاجًرا َكف
ِ َوَكثِْي ّْمْنػهم ف
اس ُقو َف
ُْ ٌ َ

আল্লায়ারা/
জ্ঞানী, আহরভ
াী, অযাধী
াী, অযাধী

ভে, হনওৃষ্ট,
েহতওয
াী,
অনযায়ওাযী

াী,
াাঘাযী
াী,
অযাধী,
অফাধয
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ِّب ج ِربّْػيُّػ ْو َف
ِّّّْر
)ٌت ِسنَةٝ(
ُْ ت ِس ٌنُْٝ
ت ِسنُو َفُْٝ ج
ِ
)ات
ٌ َتسنُْٝ (

َربَّ ِاِنّّ ج َربَّانِيُّو َف
ِآُثٌ ج ِآْتُو َف

ِ
يم
ٌ أَث
َش ِر ٌير ج أَ ْشَر ٌار
ِخ
اط ٌئ ج
َ
ِخ
اطئُو َف
َ
ِ (خ
)ٌاطئَة
َ
ِ َف
،اجٌر ج فُ َّج ٌار
ٌفَ َجَرة
ِ َف
اس ٌق ج
ِ َف
اس ُقو َف

এভহনবানফ প্রনতযও নফীয চননয
আহভ অযাধীনদয ভধয হথনও
ত্রু ওনযহঙ। (২৫-৩১)
অন্ধ  ঘেুষ্মান ভান নয়, আয
মাযা হফশ্বা স্থান ওনয 
ৎওভে ওনয এফাং ওুওভেী।
(৪০-৫৮)

মাযা অনদঔা হফলনয়য উয হফশ্বা
স্থান ওনয। (২-৩)

ِ
ِ
ِب
َ َوَك ََٰذل
ٍّ َِك َج َع ْلنَا ل ُك ّْل ن
ِ
ي
َ َع ُد ِّوا ّْم َن الْ ُم ْج ِرم
َوَما يَ ْستَ ِوي ْاْل َْع َم َٰى
ِ َّ ِ
ين َآمنُوا
َ َوالْبَصْيُ َوالذ
ِ َّ وع ِملُوا
ِ ا٘ت
ات َوََل
ََ
َ الص
ِ
ُالْ ُمسيء
ِ الَّ ِذين يػُ ْؤِمنُو َف بِالْغَْي
ب
َ

অযাধী,
াী,
অনযায়ওাযী
অনযায়ওাযী,
াী, হদালী

ঈভান আনা,
হফশ্বা স্থান
ওযা; হনযাো

আল্লা  তাোঁয যূ র হওান
ওানচয আনদ ওযনর হওান
ঈভানদায ুরুল  ঈভানদায
নাযীয হ হফলনয় হবন্ন েভতা
হনই। (৩৩-৩৬)
হম ফযহক্ত ওুপযী ওনয তায ওুপযী
হমন আনানও হঘহন্তত না ওনয।

َوَما َكا َف لِ ُم ْؤِم ٍن َوََل ُم ْؤِمنَ ٍة
ضى اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْمًرا
َ َإِذَا ق
تِيَػَرةُ ِم ْنٙا
ْ تُ ُمَٛ أَف يَ ُكو َف
أ َْم ِرِى ْم
َ ت ُز٦َْ َوَمن َك َفَر فَ ََل
ُنك ُك ْف ُره

(৩১-২৩)

হদয়া (১০৬:৪)
হফশ্বাী;
হনযাো
দানওাযী
(৫৯:২৩)

অহফশ্বা ওযা;
অভানয ওযা;
হকান ওযা;
অওৃতজ্ঞ য়া
(২৭:৪০)

অতঃয ওানপয অফস্থায় ভাযা
মায়। (৪৭-৩৪)

َّار
ٌ ُُثَّ َماتُوا َوُى ْم ُكف

অহফশ্বাী;
অস্বীওাযওাযী;
ওৃলও
(৫৭:২০)
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ت ِرُمو َفُْٜ ت ِرٌـ جُْٜ
ِ
ٌُمسيء

يػُ ْؤِم ُن-َآم َن
)( ٍإِيىا هف
ُم ْؤِم ٌن ( يم ٍؤًمنىةه) ج
يم ٍؤًمنيو ىف
ً
)ات
( يم ٍؤمنى ه
يَ ْك ُف ُر-َك َفَر
، يك ٍفىرا هف،( يك ٍفهر
)ور
يك يف ه
َكافٌِر( ىكافًىرةه) ج
ً
/َّار
ٌ  ُكف/ىكاف يرك ىف
)َك َفَرةٌ ( ىك ىوافًير

মাযা অনদঔা হফলনয়য উয হফশ্বা
স্থান ওনয। (২-৩)
নাহও হ অনু হস্থত? (২৭-২০)

ঘরভান য়  অদৃ য য়।
(৮১-১৬)
মাযা হকানন ফযয় ওনয, যানত্র 
হদনন। (২-২৭৪)
মঔন আহন হওাযআন াি
ওনযন, তঔন আহভ আনায ভনধয
 যওানর অহফশ্বাীনদয ভনধয
প্রচ্ছন্ন দো হপনর হদই। (১৭-৪৫)

তাযা হহদন তানদয ারনওতোয
হথনও দোয অন্তযানর থাওনফ
(৮৩-১৫)
তাযা ফনর, আভানদয হৃদয়
অধোফৃ ত। (২-৮৮)
তাযা আল্লানও হচদা ওনয না
হওন, হমহন ননবাভন্ডর 
বুভন্ডনরয হকান ফস্তু প্রওা
ওনযন। (২৭-২৫)

ِ الَّ ِذين يػُ ْؤِمنُو َف بِالْغَْي
ب
َ

অদৃ য, হকান,

ِ
ِ
ي
َ ِأ َْـ َكا َف م َن الْغَائب

অদৃ য,

ِ اٗتََوا ِر الْ ُكن
َّس
ْ
ِ َّ
تُمَٛ ين يُ ِنف ُقو َف أ َْم َوا
َ الذ
َّها ِر ِسِّرا
َ بِاللَّْي ِل َوالنػ
ت الْ ُق ْرآ َف َج َع ْلنَا
َ َْوإِذَا قَػَرأ
ِ َّ بػيػنك وبػ
ين ََل
َ ْ َ َ َ َ َْ
َ ي الذ
يػُ ْؤِمنُو َف بِ ْاَل ِخَرةِ ِح َجابًا
َّم ْستُ ًورا
َّه ْم َعن َّرِّْبِ ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ
ُ إِنػ
لَّ َم ْح ُجوبُو َف
ف
ٌ َوقَالُوا قُػلُوبػُنَا غُْل
أَََّل يَ ْس ُج ُدوا لِلَّ ِو الَّ ِذي
بءَ ِِف
ْ ِج
ْ َتٙا
ُ تْر٧ُ
ِ السماو
ِ ات َو ْاْل َْر
ض
َ َ َّ
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অনু হস্থহত

অনু হস্থত
শ্চাৎকাভী,
অস্তহভত,
অদৃ য
যয, হকান,
এওান্ত
আফৃ ত, গুপ্ত,

وب
ٌ ُب ج غُي
ٌ َغْي
ِ
ب ( ىغائًبىةه) ج
ٌ َغائ
ىغائًبيو ىف
ِ
َّس
ٌ س ج ُكن
ٌ َكان
ِسّّر؛ َس ِر َيرةٌ ج
َسَرائُِر

ু প্ত

ور
ٌ َُم ْست
দোফৃ ত,
আফযনণ ঢাওা,
ফাধাপ্রাপ্ত
আফৃ ত,
আচ্ছাহদত

وب ج
ٌ ت ُجَْٝ
ت ُجوبُو َفَْٝ

ف
ٌ ِغ ََل
ٌ ؼ ج غُْل

হকানীয়,
হকান হফলয়

ْ َخ
ٌبء

হতাভানদয হওান হওঙু হকান
থাওনফ না। (৬৯-১৮)
তায অহনষ্ট হথনও, হম ওুভন্ত্রণা
হদয়  আত্ননকান ওনয।(১১৪-৪)
হতাভযা প্রওায  প্রচ্ছন্ন হকানা
হযতযাক ওয। (৬-১২০)
আভযা আল্লানও (প্রওানয)
হদঔনত াফ। (২-৫৫)
মাযা ফযয় ওনয, যানত্র  হদনন,
হকানন  প্রওানয। (২-২৭৪)

হ হনঃনেন হতাভানদয প্রওায
ত্রু। (২-১৬৮)
এফাং হতাভানদয প্রহত তাোঁয প্রওায
 অপ্রওায হনয়াভতভূ  হযূ নে
ওনয হদনয়নঙন। (৩১-২০)

হমহদন তাযা হফয নয় িনফ
(৪০-১৬)
মঔন আনত রাকর ভাঙগুনরা
তানদয ওানঙ হনফায হদন াহনয
উয। (৭-১৬৩)

ٌََل َِتْ َف َٰى ِمن ُك ْم َخافِيَة
ِ تَنٙا
ِ ِمن َشّْر الْ َو ْس َو
َّاس
ْ اس
ِ
ِ
ِْ اىر
ُاْل ُِْث َوبَاطنَو
َ ََوذَ ُروا ظ

ًنَػَرى اللَّوَ َج ْهَرة
ِ َّ
تُمَٛ ين يُ ِنف ُقو َف أ َْم َوا
َ الذ
َّها ِر ِسِّرا
َ بِاللَّْي ِل َوالنػ
ًَو َع ََلنِيَة
ي
ٌ ِإِنَّوُ لَ ُك ْم َع ُد ّّو ُّمب
ِ َوأَسبغ علَي ُكم نِعمو ظ
ًاىَرة
ُ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ
ِ وب
ًاطنَة
ََ
يَػ ْوَـ ُىم بَا ِرُزو َف

إِ ْذ تَأْتِي ِه ْم ِحيتَانػُ ُه ْم يَػ ْوَـ
َسْبتِ ِه ْم ُشَّر ًعا
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হকান,
ারওা, দূ ফের,
নীঘু, েীণ
আত্মনকান
ওাযী
হকান;
অবযন্তয
(৫৭:১৩)

، َخ ِف ّّي،ٌَخافِيَة
ٍ مستَ ْخ
ف
ُْ
َّاس
ٌ َخن

ِ  ب،اطن
ِ
ٌاطنَة
َ ٌ َب

প্রওায, ব্দ

 ِج َه ٌار،ٌَج ْهَرة

প্রওায,

ٌَعَلَنِيَة

ফাহযও

ু স্পষ্ট, প্রওায

প্রওায;
ফাহযও
(৫৭:১৩);
হফচয়ী ৬১:১৪;
প্রফর ৪০:২৯
প্রওাহত,
দৃ যভান
বাভান,
াহনয উয
দৃ যভান

ي
ٌ ُِمب
ً اىر (ظى
ِ
)اىىرةه
ٌ َظ
ً ج ظى
اى يرك ىف
بَا ِرٌز ج بَا ِرُزو َف
ٌَشا ِرعٌ ج ُشَّرع

এফাং নাভাম প্রহতিা ওনয। (২:৩)

ِ
َّ يمو َف
َالص ََلة
ُ َويُق

দাোঁি ওযাননা,
ম্পন্ন ওযা,
প্রহতহিত ওযা,
মথাথে ওযা

হ আভায ারনওতো, আভানও
নাভাম ওানয়ভওাযী ওরুন।

ِ
الص ََل ِة
َّ يم
ّْ َر
ْ ب
َ اج َع ْل ِِن ُمق

হওবানফ স্থান ওযা নয়নঙ?

আদায়ওাযী;
যর ১৫:৭৬;

(১৪:৪০)
এফাং াানিয হদনও হম, তা

প্রহতিাওাযী,

স্থায়ী ৯:২১

ِ ُاٗتِب ِاؿ َكيف ن
ت
ْ َصب
َ ْ َ ْ َوإِ ََل

স্থান ওযা,

ِ
َّ يمو َف
َالص ََلة
ُ َويُق

ারাত, নাভাম;

যাঔা

(৮৮:১৯)
এফাং নাভাম প্রহতিা ওনয। (২:৩)

অতঃয তাযা হমন আনায ানথ
নাভাম নি। (৪:১০২)

ك
َ صلُّوا َم َع
َ ُفَػ ْلي

দু ’আ, েভা;
অনু গ্র
ারাত আদায়

يُِقْي ُم-أَقَ َاـ
) إقى ىامةه،(إقى هاـ

)ُم ِقْي ٌم (ج
ُم ِقْي ُم ْو َف

ب
ُ يَػْن-ب
َ َن
ُص
َص

ات
ٌ صلَ َو
َ ص ََلةٌ ج
َ

ওযা; দু ’আ
ওযা ৯:১০৩;
দরূদ িা
৩৩:৫৬;
অনু গ্র ওযা

তাযা ফরনফঃ আভযা নাভাম
িতাভ না। (৭৪:৪৩)
হতাভযা ইব্রাীনভয চায়কা হথনও
ারানতয স্থান ফানা। (২:১২৫)

ِ ُ َقَالُوا ََل ن
ي
َ ّْصل
ْ
َ ك م َن الْ ُم

ِ اِت ُذوا ِمن َّم َق ِاـ إِبػر
َِّ و
يم
اى
َ
َ َْ
صلِّى
َ ُم
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৩৩:৪৩
নাভাচ
আদায়ওাযী
ারানতয স্থান

صلِّي
 يي ى-صلَّى
َ
صلُّو َف
َ ص ٍّل ج ُم
َ ُم
صلَّى
َ ُم

আয আহভ তানদযনও হম রুমী দান
ওনযহঙ তা হথনও ফযয় ওনয।

ِ
اى ْم يُ ِنف ُقو َف
ُ َتَّا َرَزقْػنَٟو

হতাভযা ন। (১৫:২০)

আয আহভ তানদযনও হম রুমী দান
ওনযহঙ তা হথনও ফযয় ওনয।
(২:৩)
হতহন মহদ আভানদয প্রহত অনু গ্র
দান ওনযন, তনফ অফযই আভযা
ফযয় ওযফ। (৯:৭৫)

আয নাভাম ওানয়ভ ওয, মাওাত
দান ওয। (২:৪৩)
হনশ্চয় আহভ আনানও ওাায
দান ওনযহঙ। (১০৮:১)
হ ফররঃ আহভ হতা শুধু হতাভায
ারনওতো হপ্রহযত, মানত হতাভানও
এও হফত্র ুত্র দান ওনয মাফ।
(১৯:১৯)
এফাং তানদযনও হদনফন চীফতা
 আনে। (৭৬:১১)

রুহচ হদয়া,
ঔাফায হদয়া,

(২:৩)
তানদয চননয মানদয অন্নদাতা

আামে হদয়া,

ম্পদ হদয়া

ِ
ي
َ َوَمن لَّ ْستُ ْم لَوُ بَِرا ِزق

হযহচওদাতা,

ِ
اى ْم يُ ِنف ُقو َف
ُ َتَّا َرَزقْػنَٟو

ফযয়ওযা, ঔযঘ

ضلِ ِو
ْ َلَئِ ْن آتَانَا ِمن ف
ص َّدقَ َّن
َّ َلَن

আামেদাতা

ওযা
দান ওযা

ِ
َّ الص ََلةَ َوآتُوا
َّ يموا
َالزَكاة
ُ َوأَق

হদয়া, দান

اؾ الْ َك ْوثَػَر
َ َإِنَّا أ َْعطَْيػن

হদয়া, দান

ِ ّْوؿ رب
ِ
ك
َ ُ تَا أَنَا َر ُس٣َّقَ َاؿ إ
ِ َِْلَىب ل
ك غُ ََل ًما َزكِيِّا
َ َ
ضَرًة َو ُس ُر ًورا
ْ ََّاى ْم ن
ُ َولَق

28

ওযা

ওযা

يَػ ْرُز ُؽ-َرَز َؽ
)( ًرٍز هؽ
َّاؽ ج
ٌ  َرز،َرا ِز ٌؽ
َرا ِزقُو َف
يػُْن ِف ُق-أَنْػ َف َق
)اؽ
(إنٍػ ىف ه
– َّؽ
َ صد
َ َت
َّؽ
صد ي
يىػتى ى
)َّؽ
َّ (يى
صد ي
يػُ ْؤِِت-آتَى
)ٌ(إِيْػتَاء
 يػُ ْع ِطي-أ َْعطَى

হদয়া, দান
ওযা, প্রদান
ওযা
হদয়া, দান
ওযা

ب
ُ يَػ َه-ب
َ َوَى
يػيلىقِّي-لَقَّى

আল্লা তানদয ওাঙ হথনও তাোঁয
যূ রনও হম ধন-ম্পদ হদনয়নঙন।
(৫৯:৬)
তাযা তধমেযধাযণওাযী, তযফাদী,
হননদে ম্পাদনওাযী, ৎনথ
ফযয়ওাযী এফাং হলযানত েভা
প্রাথেনাওাযী। (৩:১৭)
হনশ্চয় দানীর ফযহক্ত  দানীরা
নাযী, মাযা আল্লানও উেভরূন
ধায হদয়, তানদযনও হদয়া নফ
ফহুগুণ এফাং তানদয চননয যনয়নঙ
ম্যানচনও ুযস্কায। (৫৭:১৮)

এফাং মাযা মাওাত দানওাযী এফাং
মাযা আল্লা  হওয়াভনত
আস্থাীর। (৪:১৬২)
তুহভই ফ হওঙু য দাতা। (৩:৮)

মাযা ওৃণতা ওযনঙ, তাযা
হননচনদয প্রহতই ওৃণতা ওযনঙ।
(৪৭:৩৮)
ম্পদ ুঞ্জীবূ ত ওনযহঙর,
অতঃয আকহরনয় হযনঔহঙর।

َوَما أَفَاءَ اللَّوُ َعلَ َٰى َر ُسولِِو
ِمْنػ ُه ْم
ِ ِ َّ الصابِ ِرين و
ي
َ الصادق
َ َ َّ
ِِ
ِِ
ي
َ ي َوالْ ُمنفق
َ َوالْ َقانت
ِ
َس َحا ِر
ْ ين بِ ْاْل
َ َوالْ ُم ْستَػ ْغف ِر
ِ َّ إِ َّف الْم
ي
َ صدّْق
ُ
ِ َّ والْم
ُ ص ّْدقَات َوأَقْػَر
َضوا اللَّو
ُ َ
تُ ْمَٛ ف
َ ُضا َح َسنًا ي
ً قَػ ْر
ُ اع
َض
ٌَجٌر َك ِري
ْ تُ ْم أََٛو
َّ َوالْ ُم ْؤتُو َف
الزَكاةَ َوالْ ُم ْؤِمنُو َف
بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاَل ِخ ِر
اب
َ إِن
َ َّك أ
ُ َنت الْ َوَّى
تَا يَػْب َخ ُل٣ََّوَمن يَػْب َخ ْل فَِإ
َعن نػَّ ْف ِس ِو
َو َٓتَ َع فَأ َْو َع َٰى

ম্পদ দান
ওযা, হফনামু নে
ম্পদ হদয়া
ঔযঘওাযী,
ফযয়ওাযী,
দানওাযী

দানীর,
দানওাযী

দাতা,
প্রদানওাযী,
দানওাযী
অতযহধও
দানওাযী
ফযয়ওুণ্ঠ য়া,
ওৃণতা ওযা
অনযনদয না
হদয়া, াংযেণ
হবতয রু হওনয়
যাঔা ৮৪:২৩
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ُمْن ِف ٌق ج ُمْن ِف ُقو َف
ّْؽ
َّ ُم
ٌ صد
،)ص ِّدقىةه
َّ ( يم
ِّؽ ج
صد ه
يمتى ى
ص ِّدقيو ىف
َّ يم
)ات
َّ ( ُم
ٌ َص ّْدق
ٍ م ْؤ
ت ج ُم ْؤتُو َف
ُ

দানফীয,

ওযা; ভননয

(৭০:১৮)

ً
 ييفيءي-َأَفَاء

اب
ٌ َوَّى
يَػْب َخ ُل-ََِب َل
)( يُبٍ هل
يػُ ْو ِعي-أ َْو َعى

এফাং হদয় াভানযই  ালাণ নয়
মায়। (৫৩:৩৪)
ওৃণতা ওনয না এফাং তানদয
ন্থা য় এতদু বনয়য ভধযফতেী।
(২৫:৬৭)
ভানু ল হতা অহতয় ওৃণ।
(১৭:১০০)
আয মঔন ওরযাণপ্রাপ্ত য়, তঔন
ওৃণ নয় মায়। (৭০:২১)
মাযা ভননয ওােণয হথনও ভুক্ত
(৫৯:৯)
তাযা হতাভানদয প্রহত ওুন্ঠানফাধ
ওনয। (৩৩:১৯)
হতহন অদৃ য হফলয় ফরনত ওৃনতা
ওনযন না। (৮১:২৪)

এফাং মাযা হফশ্বা স্থান ওনযনঙ
হফ হফলনয়য উয মা হওঙু
হতাভায প্রহত অফতীণে নয়নঙ
এফাং হফ হফলনয়য উয মা

َوأ َْعطَ َٰى قَلِ ًيَل َوأَ ْك َد َٰى
ِ وََل يػ ْقتػروا وَكا َف بػ
ك
َ ي َٰذَل
َ ْ َ َ ُُ َ ْ َ
قَػ َو ًاما
ِ
نسا ُف قَػتُ ًورا
َ َوَكا َف ْاْل
وعا
ْ َُوإِ َذا َم َّسو
ً ُتَْيػ ُر َمنٙا

ওৃণতা ওযা,
অল্প হদয়া,
হফযত থাওা
ওৃণতা ওযা,
াংওীণেভনা
য়া,
ওৃণ, ফযয়ওুণ্ঠ,
ওৃণ,
হনফাযও,
হননলধওাযী

وؽ ُش َّح نَػ ْف ِس ِو
َ َُوَمن ي

ওৃণতা, হরাব

أ َِش َّحةً َعلَْي ُك ْم

ওৃণ, হরাবী

ِ وَما ُىو َعلَى الْغَْي
ب
َ َ
ٍ ِضن
ي
َ ِب
ِ َّ
ين يػُ ْؤِمنُو َف ِِبَا أُن ِزَؿ
َ َوالذ
ِ
ك
َ ك َوَما أُن ِزَؿ ِمن قَػْبل
َ إِلَْي

ওৃণ,
হভতফাও

হম তয অফতেীণে নয়নঙ।
(৫৭:১৬)

ا٘تَ ّْق
ْ َوَما نَػَزَؿ ِم َن

ور
ٌ ُقَػت
ٌَمنُوع
ُش ّّح
ِ
)يح (ج
ٌ َشح
ٌأ َِش َّحة
ِ
ي
ٌ ضن
َ

নাহভনয় আনা

অফতীণে য়া,
হননভ আা,
হননঘ িা
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 يَػ ْقتُػ ُر-قَػتَػَر

অফতীণে ওযা,

হতাভায ূ ফেফতেীনদয প্রহত অফতীণে
নয়নঙ। (২:৪)

ِ يك-أَ ْك َدى
ْدي
ُ

يػُْن ِزُؿ-أَنْػَزَؿ
يَػْن ِزُؿ-نَػَزَؿ

হতহন আনায প্রহত হওতাফ নাহমর
ওনযনঙন। (৩:৩)
আভযা এই চননদয
অহধফাীনদয উয আওা হথনও
আমাফ নাহচর ওযফ। (২৯:৩৪)
আল্লা ফরনরনঃ হনশ্চয় আহভ হ
ঔািা হতাভানদয প্রহত অফতযণ
ওযফ। (৫:১১৫)
হতাভানদয াামযানথে হতাভানদয
ারনওতো আভান হথনও
অফতীণে হতন াচায হপনযতা
ািানফন। (৩:১২৪)
তাযা হনহশ্চত চানন হম, এহট
আনায প্রহত ারনওয ে
হথনও তয অফতেীনে নয়নঙ।
(৬:১১৪)
আয আনঔযাতনও মাযা হনহশ্চত
ফনর হফশ্বা ওনয। (২:৪)
এ চকনত ৎওাচ ওনয, তানদয
চননয ওরযাণ যনয়নঙ। (১৬:৩০)
হম হওউ ইওার ওাভনা ওনয,
আহভ হফ হরাওনও মা ইচ্ছা
েয হদনয় হদই। (১৭:১৮)

ِ َ نَػَّزَؿ علَي
اب
َْ
َ َك الْكت
ِإِنَّا من ِزلُو َف علَى أَى ِل َٰى ِذه
َ ْ َٰ َ
ُ
الس َم ِاء
َّ الْ َق ْريَِة ِر ْجًزا ّْم َن
تَا َعلَْي ُك ْمُٛقَ َاؿ اللَّوُ إِ ِّْن ُمنَػّْز
تِ َّد ُك ْم َربُّ ُكم بِثَََلثَِة٨ُ أَف
ٍ َآَل
ؼ ّْم َن الْ َم ََلئِ َك ِة
ِ
ي
َ ُم َنزل

ك
َ ّْيَػ ْعلَ ُمو َف أَنَّوُ ُمنَػَّزٌؿ ّْمن َّرب
ا٘تَ ّْق
ْ ِب
َوبِ ْاَل ِخَرةِ ُى ْم يُوقِنُو َف

ِلّْلَّ ِذين أَحسنُوا ِِف َٰى ِذه
َ
َْ َ
ُّ
ٌالدنْػيَا َح َسنَة
ِ يد الْع
َاجلَة
َ ُ َّمن َكا َف يُِر
ِ
َُع َّج ْلنَا لَوُ ف َيها َما نَ َشاء
يد
ُ لِ َمن نُِّر
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িভান্বনয়
নাহচর ওযা
এওনত্র
অফতীণেওাযী,
নাহচরওাযী
িভান্বনয়
অফতীণেওাযী

يػُنَػّْزُؿ-نَػَّزَؿ
ً
)يل
(تىػٍنز ه
ُمْن ِزٌؿ ج ُمْن ِزلُو َف
ُمنَػّْزٌؿ

অফতীণে;
অফতযণস্থর
২৩:২৯

ُمْنػَزٌؿ

অফতীণে

ُمنَػَّزٌؿ
যওার,
আনঔযাত
ইচকত,
ইওার
দু হনয়া,
ইচকত,
ীঘ্রই

ِ
ُاَلخَرة
َالدنْيا
ُ
ِ الع
ٌاجلَة
َ

আয আনঔযাতনও মাযা হনহশ্চত
ফনর হফশ্বা ওনয। (২:৪)
মানত হওতাফীযা দৃ ঢ়হফশ্বাী য়।
(৭৪:৩১)
মানত হ দৃ ঢ় হফশ্বাী নয় মায়।
(৬:৭৫)
এ হফলনয় আভযা হনহশ্চত নই।
(৪৫:৩২)

তানদয ফযাানয নে নর
তানদয ইেত নফ হতন ভা।
(৫:১০৬)
অতঃয তাযা তওেফাণী ম্পনওে
ফাওহফতন্ডা ওনযহঙর। (৫৪:৩৬)
ওানচই হতাভযা হওয়াভনত নে
ওনযা না এফাং আভায ওথা ভান।
(৪৩:৬১)
এভহনবানফ আল্লা
ীভারাংখনওাযী, াংয়ী ফযহক্তনও
থভ্রষ্ট ওনযন। (৪০:৩৪)
ওানচই তুহভ ওহস্ভনওানর
নেওাযী নয়া না। (১০:৯৪)

َوبِ ْاَل ِخَرةِ ُى ْم يُوقِنُو َف

ِ َّ ِ ِ
ين أُوتُوا
َ ليَ ْستَػْيق َن الذ
ِ
اب
َ َالْكت
ِ
ِِ
ِ
ي
َ َوليَ ُكو َف م َن الْ ُموقن
ِِ ِ
ي
َ ت ُن ِبُ ْستَػْيقن١َْ َوَما
ُإِ ِف ْارتَػْبتُ ْم فَعِ َّدتُػ ُه َّن ثَََلثَة
أَ ْش ُه ٍر
فَػتَ َم َارْوا بِالنُّ ُذ ِر
ِ فَ ََل ّتَْتَػر َّف ِِبا واتَّبِع
وف
ُ َ َ ُ
ِ َٰ
ِكي
ض ُّل اللَّوُ َم ْن ُى َو
ُ َ َك َذل
اب
ٌ ُم ْس ِر
ٌ َؼ ُّم ْرت
ِ
ِ
ين
َ فَ ََل تَ ُكونَ َّن م َن الْ ُم ْم ََت
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দৃ ঢ়বানফ
হফশ্বা ওযা
দৃ ঢ়বানফ
হফশ্বা ওযা

يُوقِ ُن-أَيْػ َق َن
يَ ْستَػْي ِق ُن-اِ ْستَػْيػ َق َن

দৃ ঢ়হফশ্বাী

ٍ م
وؽ ج ُموقِنُو َف
ُ

দৃ ঢ়হফশ্বাী

ُم ْستَ ِيق ٌن ج
ُم ْستَػْي ِقنُو َف

নে ওযা,
হদ্রৃধাগ্রস্ত য়া
নে ওযা
৫৩:৫৫;
তওোতহওে ওযা

ِ
ِ
يب
َ َا ْرت
ُ  يَػ ْرت-اب
 يىػتى ىم ىارل-َّتَ َارى

নে ওযা

 ِيىٍىًْتم-ْامتَػَرى

নেওাযী,

اب
ٌ َُم ْرت

হোন
নেওাযী,
হদ্রৃধাগ্রস্ত

تُْتَػ ُرو َفٟ تٍََُْت جٟ

আয তাযাই মথাথে পরওাভ।
(২:৫)

ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف
َ َِوأُوَٰلَئ

পর,
িৃতওামে,
াথেও

তাযাই ওৃতওামে। (২৪:৫২)

এ র হফযাট াপরয। (৪:১৩)

হপযাউননয ঘিান্ত ফযথে য়াযই
হঙর। (৪০:৩৭)

যা ফহিত নয় হপনয মায়।
(৩:১২৭)

ك ُى ُم الْ َفائُِزو َف
َ ِفَأُوَٰلَئ
ِ
ِ
يم
َ َو َٰذَل
ُ ك الْ َف ْوُز الْ َعظ
َوَما َكْي ُد فِْر َع ْو َف إََِّل ِِف
ٍ تَػب
اب
َ
ِ
ِ
ي
َ ِفَػيَن َقلبُوا َخائب

পর,
িৃতওামে,
াথেও
াপরয
ফযথে, হফরু প্ত,
হফপর

ফযথে, অপর,
হনযা, তা,
অেভ

আহন বয় প্রদেন ওরুন আয
নাই ওরুন তানদয চনয উবয়ই
ভান। (২:৬)
এ াহস্ত দ্রৃাযা আল্লা তাোঁয
ফাোনদযনও তওে ওনযন।
(৩৯:১৬)
আল্লা তাোঁয হননচয ম্পনওে
হতাভানদয াফধান ওযনঙন।

َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم أَأَن َذ ْرتَػ ُه ْم أ َْـ
ِ ََُل ت
نذ ْرُى ْم
ْ
ِ
ؼ اللَّوُ بِِو
ُ تَّْو٧ُ ك
َ َٰذَل
ِ
ُعبَ َاده
ُتَ ّْذ ُرُك ُم اللَّوُ نػَ ْف َسو٦َُو

(৩:৩)
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ُم ْفلِ ٌح ج
-ُم ْفلِ ُحو َف (أفْػلَ َح
)يػُ ْفلِ ُح
فَائٌِز ج فَائُِزو َف
 َم َف ٌاز،فَػ ْوٌز
)وز
ُ  يَػ ُف-(فَ َاز

-ب
َّ َاب (ت
ٌ َتَػب
)ب
ُّ ِيَت

ِ
بج
ٌ َخائ
ِ
-اب
َخائبُو َف ( ىخ ى
ً
)يب
ىُي ي

তওে ওযা,
বয় হদঔাননা
বয় হদঔাননা,
হুভহও হদয়া
তওে ওযা,
বয় হদঔাননা

يػُْن ِذ ُر-أنْ َذ َر
ؼ
ُ تَّْو٧ُ -ؼ
َ َخ َّو
)يف
( ىَتٍ ًو ه
تَ ّْذ ُر٦ُ -َح َّذ َر

হমন প্রবাফ নি আল্লায
শুত্রুনদয উয এফাং হতাভানদয
ত্রুনদয উয। (৮:৬০)
তাযা হরাওনদয হঘাঔগুনরানও
ফাহধনয় হদর এফাং বীত-ন্ত্রস্ত ওনয
তুরর। (৭:১১৬)
তনফ ফনর হদনঃ আহভ
হতাভানদযনও হযস্কায বানফ তওে

تُػ ْرِىبُو َف بِِو َع ُد َّو اللَّ ِو
َو َع ُد َّوُك ْم
ِ ي الن
َّاس
َُ َس َح ُروا أ َْع

وى ْم
ُ ُاستَػ ْرَىب
ْ َو
فَػ ُق ْل آ َذنتُ ُك ْم َعلَ َٰى َس َوا ٍء

ওনযহঙ। (২১:১০৯)
ময-আহেয অফওা না যাঔায
চননয অথফা তওে ওযায চননয।
(৭৭:৬)
মানত হ হফশ্বচকনতয চননয
তওেওাযী য়। (২৫:১)
ফরু ন, আহভ হতা এওচন
তওেওাযী ভাত্র। (৩৮:৬৫)
হই তওেওৃতনদয উয ওতই
না ভাযাত্নও হঙর হ ফৃ হষ্ট।
(২৭:৫৮)
মঔন তানদয ভন হথনও বয়-বীহত
দূ য নয় মানফ। (৩৪:২৩)
ু াংফাদ শুহননয় হদন
ঈভনাদাযকণনও। (১০:২)
তানদয চননয যনয়নঙ ু াংফাদ।
(৩৯:১৭)
মাযা হফশ্বা স্থান ওনয এফাং
ৎওভে ম্পাদন ওনয, তানদয
চননয যনয়নঙ ু াংফাদ। (১৩:২৭)

বয় হদঔাননা,
হনফৃ ে ওযা,
ফাধা হদয়া
বয় হদঔাননা,
ভী চাকাননা
তওে ওযা;
চাহননয় হদয়া
৪১:৪৭

عُ ْذ ًرا أ َْو نُ ْذ ًرا
ِ
ِ ِ
ي نَ ِذ ًيرا
َ ليَ ُكو َف ل ْل َعالَم
ِ تَا أَنَا م٣َِّقُل إ
نذٌر
ُ
ْ
ِ
ين
َ فَ َساءَ َمطَُر الْ ُمن َذر
ع َعن قُػلُوِبِِ ْم
َ إِذَا فُػّْز
ِ َّ ِ
ين َآمنُوا
َ َوبَ ّْشر الذ
تُ ُم الْبُ ْشَر َٰىَٛ
ِ َّ
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا
َ الذ
ِ َّ
ِ ا٘ت
تُ ْمَٛ وَب
َٰ َ ُات ط
َ الص
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তওেতা,
বীহতপ্রদেন
তওেওাযী
তওেওাযী,
তওেীওৃত

বয় দূ য ওযা

ِ
ب
ُ يػُْرى-ب
َ ْأرَى
-ب
ْ
َ استَػ ْرَى
ِ
ب
ُ يَ ْستَػ ْرى
يػُ ْؤِذ ُف-آ َذ َف
 نُ ُذٌر،نُ ْذٌر
نَ ِذ ٌير ج نُ ُذٌر
ُمْن ِذٌر ج ُمْن ِذ ُرو َف
ُمْن َذٌر ج ُمْن َذ ُرو َف
يػي ىفِّزعي-ع
َ فَػَّز

ু াংফাদ হদয়া

 يػُبَش ُّْر-بَشََّر

ু াংফাদ

 بُ ْشَرى،بُ ْشٌر

হৌবাকয,
ু াংফাদ

طُْوََب

অতঃয মঔন ু াংফাদদাতা
হৌঁঙর। (১২:৯৬)
হতহন ু াংফাদফাী ফায়ু হপ্রযণ
ওনযন। (৩০:৪৬)

আল্লা তানদয অন্তওযণ এফাং
তানদয ওানভূ  ফন্ধ ওনয
হদনয়নঙন। (২:৭)
আহভ হভায এোঁনট হদনয়হঙ তানদয
অন্তযভূ নয উয। (৭:১০০)
ফযাং হতহন আল্লায যাূ র এফাং
হল নফী। (৩৩:৪০)
তায হভায নফ ওস্তুযী।
(৮৩:২৬)
তানদযনও হভায ওযা হফশুে
ানীয় ান ওযাননা নফ।

ِ
ُفَػلَ َّما أَف َجاءَ الْبَشْي
ٍ الرياح مبشّْر
ِ
ات
َ َُ َ َّْ يػُْرس َل

َختَ َم اللَّوُ َعلَ َٰى قُػلُوِبِِ ْم
َو َعلَ َٰى ٖتَْعِ ِه ْم
َونَطْبَ ُع َعلَ َٰى قُػلُوِبِِ ْم

ِ َ وَٰلَ ِكن َّرس
َوؿ اللَّو َو َخ َاّت
ُ
َ
ي
َ ّْالنَّبِي
ك
ٌ ِختَ ُاموُ ِم ْس
تْتُ ٍوـَّٞ يُ ْس َق ْو َف ِمن َّرِح ٍيق

ু াংফাদদাতা
ু াংফাদদাতা

তানদয ওানভূ  ফন্ধ ওনয
হদনয়নঙন। (২:৭)
অতঃয আহন হওঙু হরানওয
অন্তযনও তানদয প্রহত আওৃষ্ট
ওরুন। (১৪:৩৭)

َختَ َم اللَّوُ َعلَ َٰى قُػلُوِبِِ ْم
َو َعلَ َٰى ٖتَْعِ ِه ْم
ِ اج َع ْل أَفْئِ َد ًة ّْم َن الن
َّاس
ْ َف
تَػ ْه ِوي إِلَْي ِه ْم
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ُمبَشٌّْر ج
ُمبَش ُّْرو َف
)ات
ٌ ( ُمبَشَّْر

হর ভাযা, ফন্ধ
ওনয হদয়া
হর ভাযা,
হভায ভাযা
হরনভায,
আাংহট, ভাহপ্ত
হরওৃত,
হভাযাহিত,
ফেনল
হভাযাহিত

(৮৩:২৫)
আল্লা তানদয অন্তওযণ এফাং

بَ ِش ٌْي

تْتِ ُم٧َ -َختَ َم
طَبَ َع – يَطْبَ ُع
ٌَخ َاّت
ِختَ ٌاـ
وـ
ٌ ُتَْتٞ

অন্তয, হৃদয়

অন্তয, ভন,
হৃদয়

وب
ٌ ُب ج قُػل
ٌ قَػ ْل
ٌفُػ َؤ ٌاد ج أَفْئِ َدة

অতএফ, এহট হৌনঙ হদনত
আনায ভনন হওানরূ াংওীণেতা
থাওা উহঘত নয়। (৭:২)
আল্লা তানদয অন্তওযণ এফাং
তানদয ওানভূ  ফন্ধ ওনয
হদনয়নঙন। (২:৭)
অতঃয তানও ওনয হদনয়হঙ শ্রফণ
 দৃ হষ্টহক্তম্পন্ন। (৭৬:২)
ফর আভায প্রহত ী নাহমর ওযা
নয়নঙ হম, হচননদয এওহট দর
হওাযআন শ্রফণ ওনযনঙ, অতঃয
তাযা ফনরনঙঃ আভযা হফস্ভয়ওয
হওাযআন শ্রফণ ওনযহঙ। (৭২:১)
আহন হও ফহধযনও হানানত
াযনফন। (৪৩:৪০)
তানদয হশ্রাতা ু স্পষ্ট প্রভাণ হননয়
আু ও। (৫২:৩৮)
তুহভ শুনানত েভ নন মাযা
ওফনয আনঙ। (৩৫:২২)
হান, না হানায ভত। (৪:৪৬)
এযয তানদয অহধওাাংই অন্ধ
 ফহধয নয় যইর। (৫:৭১)

ص ْد ِرَؾ َحَر ٌج
َ فَ ََل يَ ُكن ِِف
ِ ّْمْنو لِت
نذ َر بِِو
ُ ُ
َختَ َم اللَّوُ َعلَ َٰى قُػلُوِبِِ ْم
َو َعلَ َٰى ٖتَْعِ ِه ْم
ِ فَجع ْلنَاه َِٖتيعا ب
ص ًْيا
َ ً ُ ََ
ِ قُل أ
استَ َم َع
ََّ ُِوح َي إ
ْ َُل أَنَّو
ْ
ِ
اٗت ّْن فَػ َقالُوا إِنَّا
ْ نػَ َفٌر ّْم َن
َِٖت ْعنَا قُػ ْرآنًا َع َجبًا
الص َّم
ُّ َنت تُ ْس ِم ُع
َ أَفَأ
ِ ْفَػ ْليأ
ت ُم ْستَ ِمعُ ُهم
َ
ٍ َبِس ْلط
ٍ ِاف ُّمب
ي
ُ
َنت ِِبُ ْس ِم ٍع َّمن ِِف
َ َوَما أ
الْ ُقبُوِر
اٖتَ ْع َغْيػَر ُم ْس َم ٍع
ْ َو

ِ
َ ُُثَّ َع ُموا َو
ٌص ُّموا َكثْي
ّْمْنػ ُه ْم
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অন্তয, হৃদয়,
হফনফও, ফুও

শ্রফণহক্ত,
ওণোত
হশ্রাতা, শ্রফণ
হক্তম্পন্ন

ور
ُ ص ْدٌر ج
َ
ٌ ص ُد
-ٖتَْ ٌع ( ىًَس ىع
)يى ٍس ىم يع
ِ
يع
ٌ َٖت

ওান হনত
হানা,
ভননাহননফ
ওযা
হানাননা,
ওানন হদয়া
হশ্রাতা,
শ্রফণওাযী
উৎওণেওাযী,
ওণেকতওাযী
শ্রফণনমাকয,
শ্রফণীয়
ফহধয য়া

يى ٍستى ًم يع-اِ ْستَ َم َع
يي ٍس ًم يع-َٖتَ َع
ْأ
ُم ْستَ ِم ٌع
ُم ْس ِم ٌع
ُم ْس َم ٌع
ص ُّم
ُ َي-ص َّم
َ

অতঃয তানদযনও ফহধয 
দৃ হষ্টহক্তীন ওনযন। (৪৭:২৩)
আভানদয ওনণে আনঙ হফাছা
(১৪:৩৭)

আয হঘাঔভূ নয উয যনয়নঙ
এওহট দো। (২:৭)
এফাং তঔনই তানদয হফনফঘনাহক্ত
চাগ্রত নয় উনি। (৭:২০১)

َص َّم ُه ْم َوأ َْع َم َٰى
َ فَأ
ص َارُى ْم
َ ْأَب
َوِِف آ َذانِنَا َوقْػٌر
ٌصا ِرِى ْم ِغ َش َاوة
َ َْو َعلَ َٰى أَب
ِ فَِإذَا ىم ُّمب
ص ُرو َف
ْ ُ

ফহধয ফানাননা

ফহধযতা,
শ্রফণীনতা

হনরন। (১২:৯৬)
এফাং তাযা হঙর হুহয়ায।
(২৯:৩৮)
এফাং তা নঙ্গ নঙ্গ দেওনদয
হঘানঔ ধফধনফ উজ্জ্বর হদঔানত

ِ فَارتَ َّد ب
ص ًْيا
َ ْ

ِ
ين
َ َوَكانُوا ُم ْستَْبص ِر
ِ ِ فَِإ َذا ِىي بػي
ين
َ َْ َ
َ ضاءُ للنَّاظ ِر

রাকর। (৭:১০৮)
আয হওাযআন তানদয চননয
অন্ধত্ব। (৪১:৪৪)
হনশ্চয় তাযা হঙর অন্ধ। (৭:৬৪)

َوُى َو َعلَْي ِه ْم َع ًمى
ِ
ي
َ َّه ْم َكانُوا قَػ ْوًما َعم
ُ إِنػ

অন্তদৃ েহষ্ট, হঘাঔ
দৃ হষ্টম্পন্ন,
ফুছভান; স্পষ্ট
১০:৬৭
মেনফেও,
েষ্টা
ঘেুষ্মান,
দেনওাযী,
ফুছভান
দেও,
প্রতযেওাযী
অন্ধত্ব, অজ্ঞতা,
ভ্রাহন্ত
ভননয হদও
হদনয় অন্ধ,
ভ্রান্ত
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َوقْػٌر

দৃ হষ্টহক্ত,

২৭:১৩; উজ্জ্বর
অভহন হতহন দৃ হষ্ট হক্ত হপনয

ِ ي-أَص َّم
ص ُّم
ُ َ

ص ٌار
َ ْصٌر ج أَب
َ َب
ِ صر (مب
ِ
)ٌصَرة
ْ ُ ٌ ُمْب
ِ ج مب
ص ُرو َف
ُْ
ِ
ٌبَصْي

ِ مستَب
صٌر ج
ُْْ
ِ مستَب
ص ُرو َف
ُْْ

ً اظر )نى
ِ
اظىرةه( ج
ٌ َن
ً نى
اظ يرك ىف
-َع ًمى ( َع ِم َي
)يَػ ْع َمى
َع ِم ٌي ج َع ُمو َف

আয হঘাঔভূ নয উয যনয়নঙ
এওহট দো। (২:৭)
এঔন হতাভায ওাঙ হথনও মফহনওা
হযনয় হদনয়হঙ। (৫০:২২)
হতাভযা তাোঁয ত্নীকনণয ওানঙ
হওঙু ঘাইনর দোয আিার হথনও
ঘাইনফ। (৩৩:৫৩)
মানদয চননয ূ মেতা হথনও
আত্নযোয হওান আিার আহভ
ৃ হষ্ট ওহযহন। (১৮:৯০)
তাযা ফনর, আভানদয অন্তয
আফযনণ আফৃ ত। (৪১:৫)
ফস্তুতঃ তানদয চনয হনধোহযত
যনয়নঙ বয়াফ আমাফ। (২:৭)
হনশ্চয় হতহন হক্তধয, ওনিায
াহস্তদাতা। (৪০:২২)
তানদয ওৃতওনভেয াচা হননফ
আল্লায ে হথনও াহস্ত।
(৫:৩৮)
আয আল্লা হক্ত-াভনথেয হদও
হদনয় অতযন্ত ওনিায এফাং ওহিন
াহস্তদাতা। (৪:৮৪)
অতএফ হও বীলণ হঙর আভানও
অস্বীওৃহতয হযণাভ। (২২:৪৪)

ٌصا ِرِى ْم ِغ َش َاوة
َ َْو َعلَ َٰى أَب
نك ِغطَاءَ َؾ
َ فَ َك َش ْفنَا َع
وى َّن ِمن َوَر ِاء
ُ ُاسأَل
ْ َف
ٍ ِحج
اب
َ
ِ تم ّْمن دَّٛ تعل٠َ ََّل
وِنَا
ُ
ُ َْ ْ
ِسْتػًرا
َوقَالُوا قُػلُوبػُنَا ِِف أَكِن ٍَّة
ِ
يم
ٌ تُ ْم َع َذََٛو
ٌ اب َعظ
ِ يد الْعِ َق
اب
ّّ إِنَّوُ قَ ِو
ُ ي َش ِد
َجَزاءً ِِبَا َك َسبَا نَ َك ًاَل ّْم َن
اللَّ ِو
َش ُّد
َ َش ُّد بَأْ ًسا َوأ
َ َواللَّوُ أ
ِ َت
نك ًيَل
ف َكا َف نَ ِك ِْي
َ فَ َكْي

দো, আফযণ,
অন্তযার,
ঢাওনা
দো, আফযণ,
অন্তযার
দো, আফযণ,
আিার
আফযণ, দো,
আচ্ছাদন
দো ,আফযণ ,
ঢাওনা
াহস্ত, াচা,
দণ্ড
াহস্ত,
প্রহতনাধ
দৃ ষ্টান্ত ভূ রও
াহস্ত/ দৃ ষ্টান্ত
াহস্ত, ফদরা

ِ
اب
ٌ ح َج
ِسْتػٌر
ٌكِ ّّن ج أَكِنَّة
اب
ٌ َع َذ
ِ
اب
ٌ ع َق
اؿ
ٌ نَ َك
ِ
يل
ٌ تَػْنك

াহস্ত,
অস্বীওৃহতয
হযণাভ
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ٌِغ َش َاوة
ِ
ٌغطَاء

ِ
ٌنَكْي

তাযয আহভ অফতীণে ওনযহঙ
মানরভনদয উয আমাফ। (২:৫৯)
মাযা এওাচ ওনয, তাযা াহস্তয
ম্যু ঔীন নফ। (২৫:৬৮)
আহভ েযই তানও াহস্তয
াানি আনযাণ ওযাফ। (৭৪:১৭)

ِ َّ
ين ظَلَ ُموا
َ فَأ
َ َنزلْنَا َعلَى الذ
ِر ْجًزا
ِ
ك يَػ ْل َق أَثَ ًاما
َ َوَمن يَػ ْف َع ْل ََٰذل
ِ
ودا
ً ُصع
َ َُسأ ُْرى ُقو

াহস্ত, হফদ

ِر ْجٌز

ওনিায াহস্ত

أَثَ ٌاـ

অতযন্ত

ود
ٌ ُصع
َ

ওষ্টওয, ওহিন
াহস্ত/
চাান্নানভয
এওহট ফেত

আয তানদয চনয যনয়নঙ ওনিায
াহস্ত। (২:৭)

ِ
يم
ٌ تُ ْم َع َذََٛو
ٌ اب َعظ

ফি, হফার,
বয়াংওয; হশ্রি;
ু ভান,
ম্যাহনত

ফনর দা, এত দু বনয়য ভনধয
যনয়নঙ ভাা। (২:২১৯)

ِ ِ
ٌقُ ْل في ِه َما إ ُْثٌ َكبِْي

৪৩:৩১
ফি, ভা;
গুরুচন, হনতা
৩৩:৬৭;

আয তাযা অল্প-হফস্তয মা হওঙু ফযয়
ওনয। (৯:১২১)
আয তাযা বয়ানও ঘিান্ত ওযনঙ।
(৭১:২২)
আয তাযা অল্প-হফস্তয মা হওঙু ফযয়
ওনয। (৯:১২১)

ِ
صغِ َْيًة
َ ًَوََل يُنف ُقو َف نَػ َف َقة
ًَوََل َكبِ َْية
َوَم َك ُروا َمكًْرا ُكبَّ ًارا
ِ
صغِ َْيًة
َ ًَوََل يُنف ُقو َف نَػ َف َقة
ًَوََل َكبِ َْية
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ِ
يم
ٌ َعظ
ِ
َُكبْيٌ ج ُكبَػَراء

ভান, হশ্রি
ফি; বীলণ;
ভাা ৪:৩১
অননও ফি,

َكبِ َْيةٌ ج َكبَائُِر

হফার

ُكبَّ ٌار

হঙাট ,েুে ,

ِ
ٌصغِ َْية
َ ،ٌصغْي
َ

তুচ্ছ

আয ভানু নলয ভনধয হওঙু হরাও
এভন যনয়নঙ মাযা ফনর, আভযা
আল্লা  যওানরয প্রহত ঈভান
এননহঙ। (২:৮)
হওান হচন  ভানফ ূ নফে
তানদযনও স্পে ওনযহন। (৫৫:৭৪)
আহভ ভানু ল ৃ হষ্ট ওনযহঙ।
(৫০:১৬)
আভায ৃ ষ্ট চীফচন্তু  অননও
ভানু নলয তৃষ্ণা হনফাযনণয চননয।
(২৫:৪৯)
এঔন হতাভযা ভানু ল, ৃ হথফীনত
ঙহিনয় আঙ। (৩০:২০)
আভায এফাদত ওযায চনযই আহভ
ভানফ  হচন চাহত ৃ হষ্ট ওনযহঙ।
(৫১:৫৬)
অফযই আহভ চাান্নাভনও হজ্বন 
ভানু ল দ্রৃাযা এওনমানক বহতে ওযফ।
(১১:১১৯)
এফাং হচননও ৃ হষ্ট ওনযনঙন
অহিহঔা হথনও। (৫৫:১৫)
চননও তদতয-হচন ফরর।
(২৭:৩৯)
আয হতাভায ারনওতো মঔন
হপনযতাহদকনও ফরনরন। (২:৩০)

ِ َوِم َن الن
وؿ َآمنَّا
ُ َّاس َمن يَػ ُق
بِاللَّ ِو َوبِالْيَػ ْوِـ ْاَل ِخ ِر
ِ ِ
نس قَػْبػلَ ُه ْم
ٌ ََلْ يَطْمثْػ ُه َّن إ
ّّ َوََل َج
اف
ِ
نسا َف
َ َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاْل

تَّا َخلَ ْقنَا أَنْػ َع ًاماِٟ َُونُ ْس ِقيَو
ِ َوأَن
اس َّي َكثِ ًْيا
َ
ُُثَّ إِ َذا أَنتُم بَ َشٌر تَنتَ ِش ُرو َف
ِ ِْ ت
نس
ُ َوَما َخلَ ْق
َ اٗت َّن َو ْاْل
ِ إََِّل لِيػعب ُد
وف
ُْ َ
َّ َْل َْم َْل
اٗتِن َِّة
ْ َّم ِم َن
َ َف َج َهن
ِ ْ َّاس أ
ِ َوالن
ي
َ َٓتَع
َّ َاٗت
اف ِمن َّمارٍِج ّْمن
ْ َو َخلَ َق
نَّا ٍر
ِ
اٗتِ ّْن
ْ يت ّْم َن
ٌ قَ َاؿ ع ْف ِر
ك لِْل َم ََلئِ َك ِة
َ َُّوإِ ْذ قَ َاؿ َرب
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ভানু ল,
ভানু লচাহত

ভানু ল, ভানফ
চাহত
ভানু ল
ভানু ল, ভানফ
চাহত
ভানু ল
জ্বীনচাহত

জ্বীন; াকরাহভ
৭:১৮৪
জ্বীন; ফি া
২৭:১০
হক্তারী
হজ্বন, দানফ

َّاس
ُ الن
اس
ٌ َس ج أُن
ٌ ْإن
ا ِْلنْ َسا ُف
ِ َإِنْ ِسي ج أَن
اس ّّي
ّّ
بَ َشٌر
ِج ّّن
ًجنَّةه
ّّ َج
اف
ِ
ت
ٌ ْع ْف ِري

জ্বীন
হপনযতা

ٌك ج َمَلَئِ َكة
ٌ ََمل

আয ভানু নলয ভনধয হওঙু হরাও
এভন যনয়নঙ মাযা ফনর, আভযা
আল্লা  যওানরয প্রহত ঈভান
এননহঙ। (২:৮)
এফাং তানদয ানথ ভৃ তযা
ওথাফাতো ফরত। (৬:১১১)
আল্লা মানও অনু ভহত হদনফন, হ
ফযহতত হওউ ওথা ফরনত াযনফ
না। (৭৮:৩৮)
হহদন হ তায ফৃ োন্ত ফণেনা
ওযনফ। (৯৯:৪)
হ হম ওথাই উচ্চাযণ ওনয।
(৫০:১৮)
হতাভানদয হও র হম, ওথা ফরঙ
না? (৩৭:৯২)
মানদয ইহতফৃ ে আহভ আনানও
শুহননয়হঙ। (৪:১৬৪)

ِ َوِم َن الن
وؿ َآمنَّا
ُ َّاس َمن يَػ ُق
بِاللَّ ِو َوبِالْيَػ ْوِـ ْاَل ِخ ِر
َوَكلَّ َم ُه ُم الْ َم ْوتَ َٰى
ََّل يَػتَ َكلَّ ُمو َف إََِّل َم ْن أ َِذ َف
ُلَو
ٍ
َخبَ َارَىا
ُ يَػ ْوَمئِذ ُُتَد
ْ ّْث أ
ظ ِمن قَػ ْوٍؿ
ُ َّما يَػ ْل ِف

ِ َما لَ ُكم ََل ت
نط ُقو َف
ْ َ
ك
َ اى ْم َعلَْي
ْص
ُ َصن
َ َقَ ْد ق

ফরা, ওথা
ফরা; ফণেনা
ওযা; ভন্তফয
ওযা
ওথা ফরা,
ওনথাওথন
ওযা
ওথা ফরা

ওথা ফরা,
ফণেনা ওযা,
চানাননা
ফরা, উচ্চাযণ
ওযা

وؿ
ُ  يَػ ُق-قَ َاؿ
) قًٍي هل،(قىػ ٍوهؿ
َكلَّ َم – يُ َكلّْ ُم
ً
)يم
(تىكٍل ه
تَ َكلَّ َم – يَػتَ َكلَّ ُم
ّْث
ُ تَد٦ُ -ث
َ َح َّد
ظ
ُ  يَػ ْل ِف-ظ
َ لََف

ওথা ফরা

 يَػْن ِط ُق-نَطَ َق

ফণেনা ওযা,

يىػ يقص-ص
َّ َق

খটনা ফরা;
দাি
অনু যণ ওযা

হতাভানদয ভুঔ হথনও াধাযনতঃ
হমফ হভথযা হফয নয় আন
হগুনরা ফর না। (১৬:১১৬)
াহিনদয ফযাানয আভানও হওান
ওথা ফরনফন না। (১১:৩৭)

ِ ِ
ف
ُ َوََل تَػ ُقولُوا ل َما تَص
ِ
ِ
ب
َ أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ

ِ َّ ِ ِ
ين
َ َوََل ُِتَاطْب ِِن ِف الذ
ظَلَ ُموا
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২৮:১১
ফণেনা ওযা,
ফরা, ফযক্ত
ওযা
নম্বাধন ওযা,
ওথা ফরা,
ফাদানু ফাদ ওযা

ً
ف
يىص ي-ف
َ ص
َ َو
(ف
صه
ٍ ) ىك
ِ
ب
ُ تَاط٧ُ -ب
َ ََخاط
ً
)اب
(خطى ه

অতঃয ওথা প্রনঙ্গ ঙ্গীনও
ফরর। (১৮:৩৪)
অতঃয মযত আদভ (আঃ) স্বীয়
ারনওতোয ওাঙ হথনও ওনয়ওহট
ওথা হনঔ হননরন।
তাযা আল্লায ওথানও হযফতেন
ওযনত ঘায়। (৪৮:১৫)

অতঃয ঔায়া হনল ঘনর মা,
ওথাফাতোয় ভগুর নয় হমনয়া না।
(৩৩:৫৩)
তানদয ভধয হথনও এওচন ফরর।
(১২:১০)
তাযা আল্লা এফাং ঈভানদাযকণনও
হধাোঁওা হদয়। (২:৯)
োন্তনয তাযা মহদ হতাভানও
প্রতাযণা ওযনত ঘায়। (৮:৬২)
এই ফই হতাভানদযনও আল্লা
ম্পনওে প্রতাহযত ওনযনঙ।
(৫৭:১৪)
মাযা ভনন হফশ্বা খাতওতা হালণ
ওনয তানদয ে হথনও হফতওে
ওযনফন না। (৪:১০৭)
তাযা আল্লায ানথ ইহতূ নফে
প্রতাযণা ওনযনঙ। (৮:৭১)

ِ ِ ِفَػ َق َاؿ ل
ُتَا ِوُره٦ُ صاحبِو َوُى َو
َ
آد ُـ ِمن َّربِّْو
َٰ فَػتَػلَق
َ َّى
ٍ َكلِم
ات
َ
يدو َف أَف يػُبَ ّْدلُوا َك ََل َـ
ُ يُِر
اللَّ ِو
فَِإذَا طَعِ ْمتُ ْم فَانتَ ِش ُروا َوََل
ٍ مستَأْنِ ِسي ِ٘ت ِد
يث
َ َ
ُْ
قَ َاؿ قَائِ ٌل ّْمْنػ ُه ْم
ِ َّ
ِ
ين َآمنُوا
َ تَادعُو َف اللَّوَ َوالذ٧ُ
وؾ
َ ُتْ َدع٧َ يدوا أَف
ُ َوإِف يُِر
ِ ِ
ور
ُ َو َغَّرُكم باللَّو الْغَُر

ِ َّ
ِ
ين
َ َوََل َُتَاد ْؿ َع ِن الذ
تْتَانُو َف أَن ُف َس ُه ْم٧َ
َخانُوا اللَّوَ ِمن قَػْب ُل

াংরা ওযা ,
তওোতহওে ওযা
ওথা, ফাণী,
ফাওয
ওথা, হ

ওথা; াংফাদ
৫৩:৫৯;
ওাহনী
৫১:২৪; স্বপ্ন
ফক্তা,
উহক্তওাযী
হধাোঁওা হদয়া,
প্রতাযণা ওযা
হধাোঁওা হদয়া
প্রতাহযত ওযা,
হধাওা হদয়া
হফশ্বা
খাতওতা ওযা,
প্রতাযণা ওযা
হফশ্বা
খাতওতা ওযা,
আত্মাৎ ওযা
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 يَيىا ًكير-َح َاوَر
َكلِ َمةٌ ج
ِ
 َكلِ ٌم،ات
ٌ َكل َم
َك ََل ٌـ
)يث (ج
ٌ َح ِد
ِ أ
يث
ُ َحاد
َ
قَائِ ٌل
ِ
ُتَادع٧ُ -ع
َ َخ َاد
ُتْ َدع٧َ -ع
َ َخ َد
)ور
ٌ  يَػغُُّر (غُُر-َغَّر
تْتَا ُف٧َ – اِ ْختَا َف
تُو ُف٧َ -َخا َف

আয হওান হফলয় হকান ওনয
যাঔা নফীয ওাচ নয়। (৩:১৬১)
অফযই ভুনানপওযা প্রতাযণা
ওযনঙ আল্লায ানথ অথঘ তাযা
হননচযাই হননচনদয প্রতাহযত
ওনয। (৪:১৪২)
এফাং আল্লা ম্পনওে প্রতাযও
য়তান হমন হতাভানদযনও
প্রতাহযত না ওনয। (৩১:৩৩)
হওফর হভথযাঘাযী, অওৃতজ্ঞ ফযহক্তই
আভায হনদেনাফরী অস্বীওায
ওনয। (৩১:৩২)
আহন হফশ্বাখাতওনদয ে
হথনও হফতওেওাযী নফন না।
(৪:১০৫)
তনফ হওান ম্প্রদানয়য হধাোঁওা
হদয়ায ফযাানয মহদ হতাভানদয
বয় থানও। (৮:৫৮)
হতাভযা স্বীয় ওভভূ নও
যস্পনযয ভানছ হধাোঁওাস্বরূ
ফযফায ওনযা না। (১৬:৯৪)

অথঘ এনত তাযা হননচনদযনও
ঙািা অনয ওাউনও হধাোঁওা হদয় না।
(২:৯)
অতঃয আহভ তায ভনধয আভায
ে হথনও চীফন পুোঁনও

ِ
ِب أَف يَػغُ َّل
ٍّ ََِوَما َكا َف لن

ِِ
تَ ِادعُو َف٧ُ ي
َ إِ َّف الْ ُمنَافق
اللَّوَ َوُى َو َخ ِادعُ ُه ْم
ِ ِ
ور
ُ َوََل يَػغَُّرنَّ ُكم باللَّو الْغَُر
ت َح ُد بِآيَاتِنَا إََِّل ُك ُّل٥َْ َوَما
َختَّا ٍر َك ُفوٍر
ِِ
ي
َ َوََل تَ ُكن لّْْل َخائن
ِ
يما
ً َخص
ًَوإِ َّما َِتَافَ َّن ِمن قَػ ْوٍـ ِخيَانَة

প্রতাযণা ওযা;
ফাোঁধা ৬৯:৩০
প্রফিনাওাযী,
হফশ্বাখাতও

হধাোঁওাফাচ,
ি, প্রতাযও
প্রতাযও,
প্রফিও
হফশ্বাখাতও,
হঔয়ানতওাযী,
আত্মাৎওাযী,
হফশ্বা
খাতওতা

ِ وََل تَػت
تَانَ ُك ْم َد َخ ًَل٨ََّْخ ُذوا أ
َ
بَػْيػنَ ُك ْم

প্রতাযণা,

تْ َدعُو َف إََِّل أَن ُف َس ُه ْم٧َ َوَما

হনচ; ফযহক্ত

ِ فَػنَػ َفخنَا فِ ِيو ِمن ُّر
وحنَا
ْ

হদনয়হঙরাভ। (৬৬:১২)

ِ
ٌَخادع
ور
ٌ َغ ُر
َّار
ٌ َخت
، َخائِنُو َف،ٌَخائِنَة
َخ َّوا ٌف
ٌِخيَانَة

হভথযা,
হধাোঁওা

৫:৩২; আত্মা
৩১:২৮

َد َخ ٌل

س
ٌ س ج أَنْػ ُف
ٌ نَػ ْف

রূ, আত্মা;
ী; হচফযীর
২৬:১৯৩
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يىػغيل-َغ َّل

ُرْو ٌح

অথঘ তাযা তা অনু বফ ওযনত
ানয না। (২:৯)

َوَما يَ ْشعُُرو َف

ফুছা, অনু বফ
ওযা, হটয
ায়া

তাযা ফরর-হ হায়ানয়ফ (আঃ)
আহন মা ফনরনঙন তায অননও
ওথাই আভযা ফুহছ নাই। (১১:৯১)
অতঃয ফুনছ-শুনন তা হযফতেন
ওনয হদত। (২:৭৫)
অতঃয ঈা (আঃ) মঔন ওুপযী
ম্পনওে উরহি ওযনত াযনরন।
(৩:৫২)
তানদয অন্তঃওযণ ফযহধগ্রস্ত।
(২:১০)
মঔন আহভ হযাকািান্ত ই।
(২৬:৮০)
এফাং অু নস্থয উয হনই হওান
ঘা। (৪৮:১৭)
অতঃয ফরর আহভ ীহিত।
(৩৭:৮৯)
হম মেন্ত ভযণন্ন না নয় মান
হওাংফা ভৃ তফযণ না ওনযন।
(১২:৮৫)
হটা হযানকয ু হঘহওৎা এফাং
ভুহভননয চনয যভত। (১৭:৮২)

ُب َما نػَ ْف َقو
ُ قَالُوا يَا ُش َعْي
وؿ
ُ تَّا تَػ ُقّْٟ َكثِ ًْيا
تَّْرفُونَوُ ِمن بَػ ْع ِد َما٦ُ َُُّث

َُع َقلُوه
ِ َّ فَػلَ َّما أَح
يس َٰى ِمْنػ ُه ُم
َ
َ سع
الْ ُك ْفَر

ফুছনত াযা,
উরহি ওযা
ফুছনত াযা,
হফাধম্পন্ন
য়া
হটয ায়া,
ফুছনত াযা,
অনু বফ ওযা

ِِ
ض
ٌ ِِف قُػلُوِبم َّمَر

হযাক, অু স্থতা

ت
ْ َوإِ َذا َم ِر
ُض

অু স্থ য়া

ِ َوََل َعلَى الْ َم ِر
ج
ٌ يض َحَر

অু স্থ

ِ ِ
يم
ٌ فَػ َق َاؿ إ ِّْن َسق

অু স্থ, ীহিত

ضا أ َْو
ً َح َّ ًَٰت تَ ُكو َف َحَر
ِِ ِ
ي
َ تَالكْٛ تَ ُكو َف م َن ا
ٌُى َو ِش َفاءٌ َوَر ْٔتَة
ِِ
ي
َ لّْْل ُم ْؤمن
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ভুভূলুে,

 يَ ْشعُُر-َش َعَر
ِ
ُفَقوَ – يَػ ْف َقو
 يَػ ْع ِق ُل-َع َق َل
 يًَيس-س
َّ َح
َأ
ض
ٌ َمَر
ض
ُ تََْر٨ -ض
َ َم ِر
)يض (ج
ٌ َم ِر
ضى
َ َم ْر
ِ
يم
ٌ َسق

ভযণান্ন

ض
ٌ َحَر

আনযাকয, থয

ِ
ٌش َفاء

হতহনই আনযাকয দান ওনযন।
(২৬:৮০)
আয আহভ ু স্থ ওনয তুহর
চন্মান্ধনও এফাং হশ্বত ওুি
হযাকীনও। (৩:৪৯)
এফাং ফরা নফ, হও ছািনফ?
(৭৫:২৭)
আল্লা তানদয ফযহধ আনযা ফাহিনয়
হদনয়নঙন। (২:১০)
মঔন হতাভযা াংঔযায় অল্প হঙনর
অতঃয হতহন হতাভানদযনও
অহধও ওনযনঙন। (৭:৮৬)
অতঃয হঔানন হফস্তয অাহন্ত
ৃ হষ্ট ওনযহঙর। (৮৯:১২)
দান ঔয়যাতনও ফহধেত ওনযন।
(২:২৭৬)
অতঃয আল্লা তানও হদ্রৃগুণফহুগুণ ফৃ হে ওনয হদনফন (২:২৪৫)
এফাং ুযস্কায ফহধেতরূন হদনফন।
(৬৫:৫)
এফাং হতাভানদযনও হদঔানরন
তানদয হঘানঔ অল্প (৮:৪৪)

ِ فَػ ُهو يَ ْش ِف
ي
َ

ু স্থ ওযা

 يَ ْش ِفي-َش َفى

ص
ُ َوأُبْ ِر
َ ئ ْاْلَ ْك َموَ َو ْاْلَبْػَر

ু স্থ ওযা,

ئ
ُ  يػُ َِْب-َأَبْػَرأ

হনষ্করু ল ওযা

ِوق
يل َم ْن ۖ َر ٍاؽ
َ َ

ছািপুও
োঁ ওাযী,

ضا
ً فَػَز َاد ُى ُم اللَّوُ َمَر

ফাহিনয় হদয়া

إِ ْذ ُكنتُ ْم قَلِ ًيَل فَ َكثػََّرُك ْم

ফৃ হে ওযা,

فَأَ ْكثَػ ُروا فِ َيها الْ َف َس َاد
ِ َالص َدق
ات
َّ َويػُْرِِّب

ِ فَػيض
َض َعافًا
ْ اع َفوُ لَوُ أ
َُ
َكثِ َْيًة
ِ
َجًرا
ْ َويػُ ْعظ ْم لَوُ أ
َويػُ َقلّْلُ ُك ْم ِِف أ َْعيُنِ ِه ْم

হঘহওৎও

অহধও ওযা
হফহ ওযা,
অহধও ওযা
ফহধেত ওযা,
ফাহিনয় হদয়া
হদ্রৃগুন হদয়া,
ফহুগুণ ফাহিনয়
হদয়া
ফাহিনয়
হদয়া, ফি
ওযা
ওভ ওযা, ওভ
হদয়া, হ্রা
ওযা
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َر ٍاؽ
،ٌيد ( ِزيَ َادة
ُ  يَِز-َز َاد
)َم ِزي ٌد
 يُ َكثػ ُّْر-َكثػََّر
 يُكْثُِر-أَ ْكثَػَر
 يػُْرِِّب-أ َْرََب
-ف
َ
َ اع
َض
ِ ي
ف
َُ
ُ ضاع

 يػي ٍع ًظ يم-أ َْعظَ َم
يػُ َقلّْ ُل-قَػلَّ َل

তঔন নাভানম হওঙু টা হ্রা ওযনর
হতাভানদয হওান হকানা হনই
(৪:১০১)
অতঃয তানত হওান ওভহত ওনয
না। (৭:২০২)
হতহন ওঔন হতাভানদয ওভে হ্রা
ওযনফন না। (৪৭:৩৫)
তানদয আভর হফেুভাত্র হ্রা
ওযফ না। (৫২:২১)
মহদ হতাভযা আল্লা  তাোঁয
যূ নরয আনু কতয ওয, তনফ
হতাভানদয ওভে হফেুভাত্র হনস্ফর
ওযা নফ না। (৪৯:১৪)
হফেুভাত্র হফ ওভ না ওনয।
(২:২৮২)
এফাং তায ফয় হ্রা ায় না
(৩৫:১১)
চনন ওভ হদনয়া না। (৫৫:৯)

ফস্তুতঃ তানদয চনয হনধোহযত
যনয়নঙ বয়াফ আমাফ। (২:১০)
আয াওিা ওযরাভ,
হকানাকাযনদযনও হনওৃষ্ট আমানফয
ভাধযনভ। (৭:১৬৫)

اح أَف
ٌ َس َعلَْي ُك ْم ُجن
َ فَػلَْي
الص ََل ِة
َّ ص ُروا ِم َن
ُ تَػ ْق
ِ ُُثَّ ََل يػ ْق
ص ُرو َف
ُ
َولَن يَِ ََتُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
اىم ّْم ْن َع َملِ ِهم
ُ ََوَما أَلَْتػن
ّْمن َش ْي ٍء
َوإِف تُ ِطيعُوا اللَّوَ َوَر ُسولَوُ ََل
يَلِْت ُكم ّْم ْن أ َْع َمالِ ُك ْم َشْيئًا
س ِمْنوُ َشْيئًا
ْ َوََل يَػْب َخ
ِص ِم ْن عُم ِره
ُ َوََل يُن َق
ُ
َوََل ُِتْ ِس ُروا الْ ِم َيزا َف
ِ تم ع َذَٛو
يم
ٌ َ ُْ َ
ٌ اب أَل
ِ َّ
ين ظَلَ ُموا
َ َوأ
َ َخ ْذنَا الذ
ٍ بِع َذ
ٍ اب بَئِْي
س
َ
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হ্রা ওযা,
ওভাননা
ওভ ওযা,
োন্ত য়া
ওভ ওযা,
ওহভনয় হদয়া,
হ্রা ওযা
ওভাননা, হ্রা
ওযা, ওভ হদয়া
ওভাননা, হ্রা
ওযা

ওভাননা, ওভ
হদয়া, েহত
ওযা
নাওঘ ওযা,
ওভাননা, েহত
ওযা
েহতগ্রস্থ ওযা,
ওভ হদয়া
মন্ত্রণাদায়ও,
ভভোহন্তও
প্রঘণ্ড,
মন্ত্রণাদায়ও

ص ُر
ُ  يَػ ْق-صَر
َ َق
ً يػ ٍق-أَقْصر
ص ير
ََ ي
ً
يىْتي-َوتَػَر
ِ
ت
ُ  يَأْل-ت
َ َأَل
ِ ََل
يت
َ
ُ يَل-ت
س
ُ  يَػْب َخ-س
َ َََب
)س
َ
ٌ ْ(َب
ص
ُ  يَػْنػ ُق-ص
َ نَػ َق
)ص
ٌ (نَػ ْق
تْ ِس ُر٧ُ -َخ َسَر
ْأ
أَلِْي ٌم
ِ
يس
ٌ بَئ

তানদয হভথযাঘানযয দরুণ। (২:১০)
অতএফ ভহভা আল্লাহযই মঔন
হতাভযা হফনওর প্রাপ্ত  এফাং
মঔন হতাভযা হবানয হৌঁঙা।
(৩০:১৭)
তানদয হবায নয়হঙর অহনফামে
াহস্তনত। (৫৪:৩৮)
অতঃয হ অনু তা ওযনত
রাকর। (৫:৩১)
মঔন তানদয ওাউনও ওনযা
ন্তাননয ু াংফাদ হদয়া য়, তঔন
তাযা ভুঔ ওার নয় মায়।
(১৬:৫৮)
তাযা ফরনত রাকরঃ আল্লায
ওভ আহন হতা ইউু নপয স্ভযণ
হথনও হনফৃ ত নফন না। (১২:৮৫)
আভযা ওঔননা হঔানন মাফ না,
মতেণ তাযা হঔানন থাওনফ।
(৫:২৪)
আয তাযা হফহবন্ন বানক হফবক্ত
নতা না। (১১:১১৮)
অতএফ আহভ হওঙু নতই এনদ
তযাক ওযফ না (১২:৮০)
তানদয হভথযাঘানযয দরুণ। (২:১০)

ِ ِِبا َكانُوا يك
ْذبُو َف
َ
َ
ِ ِ
ي ّتُْ ُسو َف
َ فَ ُسْب َحا َف اللَّػو ح
ِ
صبِ ُحو َف
َ َوح
ْ ُي ت
اب
ٌ صبَّ َح ُهم بُكَْرًة َع َذ
َ
ُّم ْستَ ِقّّر
ِِ
ِ
ي
َ َصبَ َح م َن النَّادم
ْ فَأ
ِ
َح ُد ُىم بِ ْاْلُنثَ َٰى
َ َوإذَا بُشَّْر أ
ظَ َّل َو ْج ُهوُ ُم ْس َوِّدا
قَالُوا تَاللَّ ِو تَػ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر
ف
َ وس
ُ ُي
إِنَّا لَن نَّ ْد ُخلَ َها أَبَ ًدا َّما
َد ُاموا فِ َيها
ِِ
ي
َ تُْتَلفٞ َوََل يَػَزالُو َف
ض
َ فَػلَ ْن أَبْػَر َح ْاْل َْر
ِ ِِبا َكانُوا يك
ْذبُو َف
َ
َ

য়া, থাওা
য়া, ন্ধযা
ওযা, ন্ধযায়
প্রনফ ওযা
ওার ওযা,
ওানর য়া
য়া, ওানর
য়া

صبِّ يح
يي ى-صبَّ َح
َ
صبً يح
ٍ يي-َصبَ َح
ْأ

য়া; ঘরনত
থাওা ৪২:৩৩

ওযনত থাওা

ওযনত থাওা,
ঘরনত থাওা
ঘরনত থাওা,
োন্ত না য়া
োন্ত য়া,
হযতযাক ওযা
হভথযা ফরা,
হভথযা য়া,
হভথযা ভনন ওযা
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يى يكو يف-َكا َف
ِييٍ ًسي-أ َْم َسى

يىظىل-ظَ َّل
ُيَػ ْفتَأ-فَتِ َئ
َما َد َاـ
ََل يَػَز ُاؿ-َما َز َاؿ
يىػٍبػىر يح-ِح
َ بَر
ِ
ب
ُ يَكْذ-ب
َ َك َذ
ِ
)ب
ٌ ( َكذ

িাৎ তা তানদয অরীও
ওীহতেগুনরানও গ্রা ওযনত রাকর।
(২৬: ৪৫)
তাযা হও ফনর? হ তা যঘনা ওনয
এনননঙন। (১১:৩৫)

ِ
ف َما
ُ فَِإذَا ى َي تَػ ْل َق
يَأْفِ ُكو َف
ُأ َْـ يَػ ُقولُو َف افْػتَػَراه

হভথযা যটাননা;
হফভুঔ ওযা
৪৬:২২
হভথযা উিাফন
ওযা, হভথযা
যঘনা ওযা,
অফাদ হদয়া

হ মহদ আভায নানভ হওান ওথা
যঘনা ওযত। (৬৯:৪৪)
ফরনরন, ীঘ্রই আহভ হদঔফ তুহভ
হও তয ফরঙ। (২৭:২৭)

আয মঔন তানদযনও ফরা য় হম,
দু হনয়ায ফুনও দাঙ্গা-াঙ্গাভা ৃ হষ্ট
ওনযা না। (২:১১)
আয দু হনয়ায ফুনও দাাংকা-াাংকাভা
ওনয হফহি না। (২:৬০)
ইয়াচুচ  ভাচুচ হদন অাহন্ত
ৃ হষ্ট ওনযনঙ। (১৮:৯৪)

হদভয় ফিই অওরযাণ নফ।
(৮:৭৩)

ض
َ َولَ ْو تَػ َق َّوَؿ َعلَْيػنَا بَػ ْع
ْاْلَقَا ِو ِيل

ت
َ َْص َدق
َ قَ َاؿ َسنَنظُُر أ

ِ ِ
تُ ْم ََل تُػ ْف ِس ُدواَٛ يل
َ َوإ َذا ق
ِ ِِف ْاْل َْر
ض
ِ َوََل تَػ ْعثَػ ْوا ِِف ْاْل َْر
ض
ِِ
ين
َ ُم ْفسد
وج ُم ْف ِس ُدو َف
َ وج َوَمأْ ُج
َ يَأْ ُج
ِ ِِف ْاْل َْر
ض
ِ ِِف ْاْل َْر
ٌ ض َوفَ َس
ٌاد َكبِْي
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ফাহননয় ফরা,
হভথযা যঘনা
ওযা
তয ফরা

ِ
ك
ُ  يَأْف-ك
َ َأَف
)ك
(إفٍ ه
يَػ ْف ََِتي-اِفْػتَػَرى
)(افًٍ ىْتاءه
 يَػتَػ َق َّو ُؿ-تَػ َق َّوَؿ
ص ُد ُؽ
ْ َي-ص َد َؽ
َ
ِ
)(ص ْد ٌؽ

হফমেয়,
হফৃ ঙ্খরা ৃ হষ্ট
ওযা
অনযায়, দাাংকাাাংকাভা ৃ হষ্ট
ওযা
হফমেয়
ৃ হষ্টওাযী,
হফৃ ঙ্খরা
ৃ হষ্টওাযী
হফমেয়,
হফফাদ, অহনষ্ট

يػُ ْف ِس ُد-أَفْ َس َد
يَػ ْعثَى-َعثَى
ُم ْف ِس ٌد ج
ُم ْف ِس ُدو َف
-اد (فَ َس َد
ٌ فَ َس
)سد
ُ يَػ ْف

ভানু নলয ভানছ ভীভাাংা ওনয দা
(২:২২৪)

ِ ُوت
ِ ي الن
َّاس
َ ْ صل ُحوا بَػ
ْ َ

হভটভাট ওযা,
াংনাধন ওযা,
আনাল ওযা,

ফস্তুতঃ অভঙ্গরওাভী 
ভঙ্গরওাভীনদযনও আল্লা চাননন।
(২:২২০)
দু হনয়ায ফুনও দাঙ্গা-াঙ্গাভা ৃ হষ্ট
ওনযা না। (২:১১)
মা হওঙু আনঙ আওাভন্ডরীনত 
চহভনন  মা হওঙু এ দু ইনয়য
ভনধয যনয়নঙ আয মা যনয়নঙ
ভাহটয হননঘ হ-ফই তাোঁয।
(২০:৬)
আওানও ঙাদ স্বরূ। (২:২২)
ওভ ওেথহফহষ্ট আওানয।
(৫১:৭)
প্রনতযনওই ওেনথ হফঘযণ ওনয।
(২১:৩৩)
তঔন তাযা ফনর, আভযা হও
ঈভান আনফ হফাওানদযই ভত!
(২:১৩)
এফাং তানদয ানথ মঔন ভুঔেযা
ওথা ফরনত থানও। (২৫:৬৩)

َواللَّوُ يَػ ْعلَ ُم الْ ُم ْف ِس َد ِم َن
صلِ ِح
ْ الْ ُم
ِ ََل تػُ ْف ِس ُدوا ِِف ْاْل َْر
ض

ِ السماو
ِ
ات َوَما
َ َ َّ لَوُ َما ِف
ِ ِِف ْاْل َْر
ض َوَما بَػْيػنَػ ُه َما َوَما
ت الثػََّر َٰى
َ َُْت
ِ َّ و
َ
ًالس َماءَ بنَاء
ِ
ِ
ِ ا٘تب
ك
َّ َو
ُُْ الس َماء ذَات

ٍ َُكلّّ ِِف فَػل
ك يَ ْسبَ ُحو َف
قَالُوا أَنػُ ْؤِم ُن َك َما َآم َن
ُّ
ُالس َف َهاء
ِ اٗت
ِ
اىلُو َف
َْ َوإ َذا َخاطَبَػ ُه ُم
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াহন্তঘুহক্ত ওযা
াংস্কাযও;
ৎওভেীর
১১:১১৭
ৃ হথফী; বূ ৃ ি;
ভাহট, হদ

ভাহট, াতার,

صلِ ُح
ْ َُصلَ َح – ي
ْأ
)إص ىَل هح
ٍ (
صلِ ٌح ج
ْ ُم
صلِ ُحو َف
ْ ُم
ض
ٌ أ َْر
ثػًَرى

যাতর

আওা
ওেথ
আওা,
ওেথ

ات
ٌ َٖتَاءٌ ج َٖتَا َو
ك
ٌ َِحب
ٌ ُاؾ ج ُحب
ك
ٌ َفَػل

হননফোধ, হফাওা,
ভূ ঔে, অজ্ঞ
ভূ ঔে, হননফোধ,
অজ্ঞ

ِ
َُسفيوٌ ج ُس َف َهاء
ِج
اى ٌل ج
َ
ِ
َجاىلُو َف

হনশ্চয় হ চানরভ-অজ্ঞ। (৩৩:৭২)
তানদয ভনধয আনঙ হনযেয।
(২:৭৮)
আল্লায ফাোনদয ভনধয জ্ঞানীযাই
হওফর তাোঁনও বয় ওনয। (৩৫:২৮)
হনশ্চয় হরাওহট হফজ্ঞ-মাদু ওয।
(৭:১০৯)
এফাং হতহনই জ্ঞানভয়, ফেজ্ঞ।
(৬:১৮)
হনশ্চয় তুহভই প্রওৃত জ্ঞানম্পন্ন,
হওভতয়ারা। (২:৩২)
আল্লায আজ্ঞাফ য়কম্বয,
দযনফ  আনরভযা এয ভাধযনভ
ইহুদীনদযনও পয়ারা হদনতন।
(৫:৪৪)
এয ওাযণ এই হম, তানদয ভনধয
আনরভ যনয়নঙ। (৫:৮২)

প্রওৃতনে তাযাই হফাওা, হওন্তু
তাযা তা হফানছ না। (২:১৩)
হও হতাভানদয চননয অহধও
উওাযী হতাভযা চান না। (৪:১১)

ِ
وما َج ُه ًوَل
ً ُإنَّوُ َكا َف ظَل

হননযট ভূ ঔে,
অহতয় হফাওা

َوِمْنػ ُه ْم أ ُّْميُّو َف

হনযেয, আযফ

ِتْشى اللَّو ِمن ِعب ِاده٧َ تَا٣َِّإ
َ ْ َ َ

হফদ্রৃান, জ্ঞানী,

ُالْعُلَ َماء
ِ ِ
ِ
يم
ٌ إ َّف ََٰى َذا لَ َساحٌر َعل
ِ ْ ا٘تَ ِكيم
ُتَبْيٙا
ُ ْ َوُى َو

ِ ْ َّك أَنت الْعلِيم
ِ
يم
ُ ا٘تَك
ُ َ َ َ إن
ِ َّ ِ ِ
ين
َ ت ُك ُم ِبَا النَّبيُّو َف الذ٦َْ
ِِ
ادوا
ُ ين َى
ْأ
َ َسلَ ُموا للَّذ
ِ َّ و
َحبَ ُار
ْ الربَّانيُّو َف َو ْاْل
َ
ِ
ِ ِ ِ َّ ك بِأ
ي
َ ََٰذل
َ َف مْنػ ُه ْم ق ّْسيس
الس َف َهاءُ َوَٰلَ ِكن
ُّ َّه ْم ُى ُم
ُ إِنػ
ََّل يَػ ْعلَ ُمو َف
ب لَ ُك ْم
ُ ََل تَ ْد ُرو َف أَيػُّ ُه ْم أَقْػَر
نػَ ْف ًعا
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চাহত

দে, হফজ্ঞ
হফজ্ঞ, দে,
জ্ঞানী, জ্ঞাত
ূ ণেজ্ঞাত,
ফেজ্ঞ, হফজ্ঞ,
জ্ঞানী
প্রজ্ঞাভয়,
হফঘাযও,
ইহুদী আনরভ,
ােী, হণ্ডত

وؿ
ٌ َج ُه
أ ُّْم ّّي (ج) أ ُّْميُّػ ْو َف
ِع
،اَلٌ ج َعالِ ُمو َف
َ

ُعُلَ َماء
ِ
 َع ََّل ٌـ،يم
ٌ عل
ٌَخبِْي

َح ِكْي ٌم
ِ
َحبَ ٌار
ْ حْبػٌر ج أ

ধভেমাচও

ِ
يس ج
ٌ ق ّْس
يسو َف
ُّ قِ ّْس

চানা

يَػ ْعلَ ُم-َعلِ َم

হণ্ডত,

চানা

يى ٍد ًرم-َد َرى

অতঃয মহদ চানা মায় তাযা
উবয়ই ান হরপ্ত নয়নঙ।
(৫:১০৭)
আহন ফেদা তানদয হওান না
হওান প্রতাযণা ম্পনওে অফকত
নত থানওন। (৫:১৩)
হম হফলনয় হতাভযা হওঙু ই চান না,
হ হফলনয় হওন হফফাদ ওযঙ।
(৩:৬৬)
তায ফৃ োন্ত আহভ ভযও অফকত
আহঙ। (১৮:৯১)
এফাং তানও হদনয়হঙরাভ প্রজ্ঞা।
(৩৮:২০)
আভযা হতাভানও হননফোধ হদঔনত
াহচ্ছ। (৭:৬৬)
হতাভানদয ভনধয হম হওউ
অজ্ঞতাফতঃ হওান ভে ওাচ
ওনয। (৬:৫৪)

আয তাযা মঔন ঈভানদাযনদয
ানথ হভন, তঔন ফনর, আভযা
ঈভান এননহঙ। (২:১৪)
হই হদফনয ম্যু ঔীন য়া মেন্ত,
হম হদফনয য়াদা তানদয ানথ
ওযা নচ্ছ। (৭০:৪২)

ِ
َّه َما
ُ فَِإ ْف عُثَر َعلَ َٰى أَنػ
استَ َحقَّا إِْْتًا
ْ
َوََل تَػَز ُاؿ تَطَّلِ ُع َعلَ َٰى َخائِنَ ٍة

ّْمْنػ ُه ْم
ِ ُّ ُُت
س لَ ُكم بِِو
َ
َ اجو َف ف
َ يما لَْي
ِع ْل ٌم
ِ
َحطْنَا ِِبَا
َ َك ََٰذل
َ ك َوقَ ْد أ
لَ َديْ ِو ُخْبػًرا
ِْ وآتَػيػنَاه
َْمة
ُ ْ َ
َ ا٘تك
اى ٍة
َ إِنَّا لَنَػَر َاؾ ِِف َس َف
َم ْن َع ِم َل ِمن ُك ْم ُسوءًا
ِِبَ َهالٍَة
ِ َّ
ِ
ين َآمنُوا قَالُوا
َ َوإ َذا لَ ُقوا الذ
َآمنَّا
َح َّ ًَٰت يََُلقُوا يَػ ْوَم ُه ُم الَّ ِذي
وع ُدو َف
َ ُي
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অফহত য়া,
জ্ঞাত য়া
অফকত য়া;
উোঁহও হদনয়
হদঔা
জ্ঞান, হো,
তথয
জ্ঞান, উরহি,
অহবজ্ঞতা

يىػ ٍعثىػ ير-َع َثر
يىطَّلً يع-اطَّلَ َع
ِع ْل ٌم
ُخْبػٌر

প্রজ্ঞা, ূ ক্ষ্ম
জ্ঞান,
হফঘাযহক্ত
হনফুেহেতা,
অজ্ঞতা
ভূ ঔেতা,
হফাওাহভ,
আাম্যহও,
ফফেযতা

ِ
ٌْمة
َ حك
ٌاىة
َ  َس َف،ٌَس َفو
ِ
)ُيس َفو
ْ -َ( َسفو
-َج َهالَةٌ ( َج ِه َل
ً  ج،)تهل٥َ
اىلًيَّةه
َْ ُ ى

াোৎ ওযা;
হদঔনত ায়া
ম্যু ঔীন য়া,
াোৎ ওযা

 يَػ ْل َقى-لَِق َي
ييىَلقًي-ََلقَى
)(لًىقاءه

হমহদন ম্যু ঔীন নয় মায় উবয়
হনাদর। (৮:৪১)
মানত হ াোনতয হদন ম্পনওে
ওরনও তওে ওনয। (৪০:১৫)
মাযা এওথা হঔয়ার ওনয হম,
তানদযনও ম্যু ঔীন নত নফ স্বীয়
যয়াযনদকানযয। (২:৪৬)
মানও আহভ উেভ প্রহতশ্রুহত
হদনয়হঙ, মা হ ানফ, হ হও ঐ
ফযহক্তয ভান। (২৮:৬১)
তাযা বাই বাইনয়য ভত াভনাাভহন আনন ফনফ। (১৫:৪৭)

ِ اٗتمع
اف
َ ْ َْ يَػ ْوَـ الْتَػ َقى

ِ لِي
نذ َر يَػ ْوَـ الت َََّل ِؽ
ُ

ِ َّ
َّهم ُّم ََلقُو
ُ ين يَظُنُّو َف أَنػ
َ الذ
َرِّْبِ ْم

أَفَ َمن َو َع ْدنَاهُ َو ْع ًدا َح َسنًا
فَػ ُه َو ََلقِ ِيو
ِ
ي
َ إِ ْخ َوانًا َعلَ َٰى ُس ُرٍر ُّمتَػ َقابِل

ম্যু ঔীন য়া,
ভুনঔাভুহঔ য়া
াোৎ
ভুনঔাভুহঔ,
াোৎওাযী
ভুনঔাভুহঔ,
াোৎওাযী
এনও অনযয
ভুনঔাভুহঔ,
াভনাাভহন

আফায মঔন তানদয য়তাননদয
ানথ এওানন্ত াোৎ ওনয, তঔন
ফনর, আভযা হতাভানদয ানথ
যনয়হঙ। (২:১৪)
অতঃয মঔন তাযা তাোঁয ওাঙ
হথনও হনযা নয় হকর, তঔন
যাভনেয চননয এঔানন ফর।
(১২:৮০)
আফায মঔন তানদয য়তাননদয
ানথ এওানন্ত াোৎ ওনয, তঔন
ফনর, আভযা হতাভানদয ানথ
যনয়হঙ। (২:১৪)

ِ وإِذَا خلَوا إِ َ ََٰل َشي
اطينِ ِه ْم
َ
َْ َ
قَالُوا إِنَّا َم َع ُك ْم
ِ فَػلَ َّما استَػيأ
َُسوا مْنو
ُ ْْ
تيِّا٠َِ صوا
ُ ََخل
ِ وإِ َذا خلَوا إِ َ ََٰل َشي
اطينِ ِه ْم
َ
َْ َ
قَالُوا إِنَّا َم َع ُك ْم

تَ ََل ٍؽ

ُمَلَ ٍؽ ج ُمَلَقُو َف
ََل ٍؽ
ُمتَاقَبِ ٌل ج
ُمتَاقَبِلُو َف

এওানন্ত ফা;
অতীত য়া
২:১৪১
হনচেনন ফা,

تْلُو٧َ -ََخَل

এওাগ্রতা
অফরম্বন ওযা

ص
 ىُيٍلي ي-ص
َ ََخل

অৎ, ভে
ঙ্গী ফা হক্ত;
য়তান
৪:১১৭; হজ্বন
২১:৪২;
ইফহর ১৯:৪৪
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يىػ ٍلتى ًقي-اِلْتَػ َقى

َشْيطَا ٌف ج
ِ
ي
ُ َشيَاط

আভযা হতা (ভুরভাননদয ানথ)
উা ওহয ভাত্র। (২:১৪)
এফাং আহভ িাট্টা-হফদ্রুওাযীনদয
অন্তবূ েক্ত হঙরাভ। (৩৯:৫৬)

ফযাং আল্লাই তানদয ানথ
উা ওনযন। (২:১৫)
হওউ হমন ওাউনও উা না
ওনয (৪৯:১১)
তাযা মঔন হওান হনদেন হদনঔ
তঔন হফদ্রূ ওনয। (৩৭:১৪)
এটা এচননয হম, হতাভযা আল্লায
আয়াতভূ নও িাট্টারূন গ্রণ
ওনযহঙনর। (৪৫:৩৫)
আভযা হও অনতুও তানদযনও
িাট্টায াত্র ওনয হননয়হঙরাভ।

ت ُن ُم ْستَػ ْه ِزئُو َف١َْ تَا٣َِّإ

উাওাযী,

ِ َّ وإِف ُكنت لَ ِمن
ين
َ
َ الساخ ِر
َ ُ

উাওাযী,

ئ ِبِِ ْم
ُ اللَّوُ يَ ْستَػ ْه ِز

উা ওযা,

ََل يَ ْس َخ ْر قَػ ْوٌـ ّْمن قَػ ْوٍـ

َوإِذَا َرأ َْوا آيَةً يَ ْستَ ْس ِخ ُرو َف

ِ ََٰذلِ ُكم بِأَنَّ ُكم َّاِتَ ْذ ُّت آي
ات
َ ْ
ُ
اللَّ ِو ُى ُزًوا
اى ْم ِس ْخ ِريِّا
ُ َأ ََِّتَ ْذن

হফদ্রুওাযী

হফদ্রুওাযী

উায
ফানাননা
িাট্টা ওযা,
উা ওযা,
িাট্টা ওযনত
ঘায়া, উা
ওযা,
উা, হফদ্রু

উানয ফস্তু

(৩৮:৬৩)
আয তানদযনও হতহন হঙনি
হদনয়নঙন হমন তাযা হননচনদয
অাংওায  ওুভতরনফ য়যান 
হনযান থানও। (২:১৫)
আহন আভানও ুনরুত্থান হদফ
মেন্ত অফওা হদন। (৩৮:৭৯)

ُّى ْم ِِف طُ ْغيَاِنِِ ْم
ُ تَُد٨َو
يَػ ْع َم ُهو َف
ِ فَأ
َنظ ْرِِن إِ َ ََٰل يَػ ْوِـ يػُْبػ َعثُو َف

ِ
ئ
ُ يَ ْستَػ ْه ِز-َا ْستَػ ْهَزأ
يَ ْس َخ ُر-َس ِخَر
-اِ ْستَ ْس َخَر
يَ ْستَ ْس ِخ ُر
ُى ُزٌو
ي
ّّ ِس ْخ ِر

অফওা হদয়া;
হফস্তৃত ওযা
(১৯:৩);
প্রাহযত ওযা
অফওা
হদয়া, ঙাি
হদয়া
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ئج
ٌ ُم ْستَػ ْه ِز
ُم ْستَػ ْه ِزئُو َف
ِس
اخٌر ج
َ
ِس
اخ ُرْو َف
َ

)ّّ(مد
َ تَُُّد٨-َم َّد
يػُْن ِظ ُر-أَنْظََر

ওানপযযা হমন ভনন না ওনয হম
আহভ হম, অফওা দান ওহয।
(৩:১৭৮)
অতএফ, ওানপযনদযনও অফওা
হদন, তানদযনও অফওা হদন,
হওঙু হদননয চননয। (৮৬:১৭)
অতএফ, ওানপযনদযনও অফওা
হদন, তানদযনও অফওা হদন,
হওঙু হদননয চননয। (৮৬:১৭)
তাযা ফরর, আহন তানও  তায
বাইনও অফওা দান ওরুন।

ِ َّ َّ تس٦َ وََل
ين َك َف ُروا
ََ ْ َ
َ َب الذ
تُْلِي٣ تَا٣ََّأ
ِ
ين أ َْم ِه ْل ُه ْم
َ فَ َم ّْه ِل الْ َكاف ِر
ُرَويْ ًدا

ِ
ين أ َْم ِه ْل ُه ْم
َ فَ َم ّْه ِل الْ َكاف ِر
ُرَويْ ًدا
ِ
َ قَالُوا أ َْرج ْو َوأ
َُخاه

হদনয়নঙন হমন তাযা হননচনদয
অাংওায  ওুভতরনফ য়যান 
হনযান থানও। (২:১৫)
াভুদ ম্প্রদায় অফাধযতা ফতঃ
হভথযানযা ওনযহঙর। (৯১:১১)
া  ীভারঙ্ঘননয ফযাানয
এনও অননযয ায়তা ওনযা না।
(৫:২)
তনফ তা অতযন্ত কহেত ওাচ নফ।
(১৮:১৪)
মায ওামে ওরা নচ্ছ ীভা
অহতিভ ওযা। (১৮:২৮)

অফওা দান
ু নমাক হদয়া,
অফওা দান
ু নমাক হদয়া,
অফওা দান

অফওা হদয়া,
ভুরতহফ যাঔা,
হফরম্ব ওযা

(৭:১১১)
আয তানদযনও হতহন হঙনি

ু নমাক হদয়া,

ُّى ْم ِِف طُ ْغيَاِنِِ ْم
ُ تَُد٨َو
يَػ ْع َم ُهو َف
ود بِطَ ْغ َو َاىا
ْ ََك َّذب
ُ ُت َْت
ِْ َوََل تَػ َع َاونُوا َعلَى
اْل ُِْث
َوالْعُ ْد َو ِاف
لََّق ْد قُػ ْلنَا إِ ًذا َشطَطًا
َوَكا َف أ َْم ُرهُ فُػ ُرطًا

ِييىِّه يل-َم َّه َل
ِييٍ ًه يل-أ َْم َه َل
ً
يػيٍرجوي-َأ َْر َجو

ীভারঙ্ঘন,
অফাধযতা

অফাধযতা,
ীভারঙ্ঘন,
া
ীভারঙ্ঘন,
ফািাফাহি

ীভাহতহযক্ত,
ফািাফাহি
ভাত্রাহধওয,
ফািাফাহি,
ীভারঙ্ঘন
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ِييٍلًي-أ َْملَى

-طُ ْغيَا ٌف (طَغَى
)يَطْغَى
ِ
 طَ ْغ َوى،ٌطاغيَة
 َع ْد ٌو،عُ ْد َوا ٌف
) يَػ ْع ُدو-( َع َدا
ط
ٌ ََشط
-ط (فَػَر َط
ٌ فُػ ُر
)ط
يىػ ٍف ير ي

এফাং তায ীভা অহতিভ ওনয।
(৪:১৪)
এফাং গুরুতয অফাধযতায় হভনত
উনিনঙ। (২৫:২১)
তায ঙ্গী য়তান ফরনফঃ হ
আভানদয ারনওতো, আহভ তানও

َ َويَػتَػ َع َّد ُح ُد
ُوده
َو َعتَػ ْوا عُتُػ ِّوا َكبِ ًْيا
ُقَ َاؿ قَ ِرينُوُ َربػَّنَا َما أَطْغَْيتُو

অফাধযতায় হরপ্ত ওহযহন। (৫০:২৭)
আয তানদযনও হতহন হঙনি
হদনয়নঙন হমন তাযা হননচনদয
অাংওায  ওুভতরনফ য়যান 
হনযান থানও। (২:১৫)
তাযা বুৃ নি উদভ্রান্ত নয়
হপযনফ। (৫:২৬)
ঐ ফযহক্তয ভত, মানও য়তানযা
ফনবুহভনত হফথকাভী ওনয
হদনয়নঙ-হ উদভ্রান্ত নয়
হখাযানপযা ওযনঙ। (৬:৭১)
তুহভ হও হদঔ না হম, তাযা প্রহত
ভয়দাননই উদভ্রান্ত নয় হপনয?
(২৬:২২৫)
তাযা হ ভস্ত হরাও, মাযা
হদানয়নতয হফহনভনয় হকাভযাী
ঔহযদ ওনয। (২:১৬)

ীভারঙ্ঘন
ওযা
ফািাফাহি ওযা,
অফাধয য়া,
হফনো ওযা
ীভারঙ্ঘন
ওযাননা,

يَػتَػ َعدَّى-تَػ َعدَّى
)يىػ ٍعتيو-عُتُػ ٌو ( ىعتىا
ييطٍغًي-أَطْغَى

অফাধয ফানাননা

ُّى ْم ِِف طُ ْغيَاِنِِ ْم
ُ تَُد٨َو
يَػ ْع َم ُهو َف
ِ يَتِ ُيهو َف ِِف ْاْل َْر
ض
ِ
ُاستَػ ْه َوتْو
ْ َكالَّذي
ِ الشَّي
ِ اطي ِِف ْاْل َْر
ض
َ
َحْيػَرا َف
َّه ْم ِِف ُك ّْل َو ٍاد
ُ أَ ََلْ تَػَر أَنػ
ِ
يمو َف
ُ يَه
ِ َّ ِأُوَٰلَئ
ين ا ْشتَػَرُوا
َ
َ ك الذ
تَُد َٰىْٛ ََّللَةَ بِا
َ الض
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উদ্ভ্রান্ত নয়
হখাযা,
হদনাযা
য়া, অনন্ধয
ভত হখাযা
উদ্ভ্রান্ত নয়
হখাযানপযা
ওযা
তবম্ভ,
হনযান,

ِ
َُعموَ – يَػ ْع َمو
ً
يىتيوي-َتَاه
َحْيػَرا ُف

হওাংওতেফযহফভূ ঢ়
তৃষ্ণায় হখাযা,
তৃষ্ণাতে নয়

ً
يم
يىه ي-َى َاـ

ঙু টাঙু হট ওযা
িয় ওযা;
হফহনভয় ওযা

 يَ ْش ََِتي-اِ ْشتَػَرى

মাযা াহথেফ চীফননও আনঔযানতয
হযফনতে হফহি ওনয হদয়।
(৪:৭৪)
হতাভযা িয়-হফিনয়য ভয় ােী
যাঔ। (২:২৮২)
ু তযাাং হতাভযা আনহেত  হ
হরন-হদননয উয, মা হতাভযা
ওযঙ তাোঁয ানথ। (৯:১১১)
হওন্তু মহদ ওাযফায নকদ য়,
যস্পয ানত ানত আদান-প্রদান
ওয। (২:২৮২)
ফস্তুতঃ তাযা তানদয এ ফযফায়
রাবফান নত ানযহন। (২:১৬)
হনঃনেন েহতগ্রস্ত নয়নঙ মাযা
হভথযা প্রহতন্ন ওনযনঙ আল্লায
ানথ াোতনও (১০:৪৫)
হনশ্চয়ই ভানু ল েহতয ভনধয
হনহতত। (১০৩:২)

ِ َّ
ُّ َا٘تَيَاة
الدنْػيَا
ْ ين يَ ْش ُرو َف
َ الذ
ِبِ ْاَل ِخرة
َ
َوأَ ْش ِه ُدوا إِذَا تَػبَايَػ ْعتُ ْم
استَْب ِش ُروا بِبَػْيعِ ُك ُم الَّ ِذي
ْ َف
بَايَػ ْعتُم بِِو
ِ إََِّل أَف تَ ُكو َف َِتارةً ح
اضَرًة
َ ََ
تُ ِد ُيرونَػ َها بَػْيػنَ ُك ْم
فَ َما َرِِبَت َّْتَ َارتُػ ُه ْم
ِ َّ ِ
ين َك َّذبُوا
َ قَ ْد َخسَر الذ
بِلِ َق ِاء اللَّ ِو

ِ ِ
نسا َف لَِفي ُخ ْس ٍر
َ إ َّف ْاْل

হফিয় ওযা;
িয় ওযা
হওনানফঘা ওযা

আনু কনতযয
থ ওযা

রাবফান নত ানযহন। (২:১৬)

নকদ হরননদন
ওযা, আদান
প্রদান ওযা
রাবচনও
য়া
েহতগ্রস্থ য়া

েহত,

يُ ِديْػ ُر-أَ َد َار
َربِ َح – يَػ ْربَ ُح
 ىُيٍ ىس ير-َخ ِسَر

হঔাযত,

ফেনা

ِ تٙا
اس ُرو َف
َ ِأُوَٰلَئ
َْ ك ُى ُم

েহতগ্রস্থ

فَ َما َرِِبَت َّْتَ َارتُػ ُه ْم

ফযফা
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بَايَ َع – يػيبىايً يع

৪৮:১০

হরাওান,

ফস্তুতঃ তাযা তানদয এ ফযফায়

تَػبَايَ َع – يَػتَبَايَ ُع

হরননদন ওযা;

ধ্বাং,

যা মথাথেই েহতগ্রস্ত। (২:২৭)

 يَ ْش ِري-َشَرى

، َخ َس ٌار،ُخ ْسٌر
 َِتْ ِس ٌْي،ُخ ْسَرا ٌف
ِ اسر (خ
ِ
)ٌاسَرة
َ ٌ َخ
ِخ
اس ُرو َف
َ
ٌَِتَ َارة

হফঘানওনা ফন্ধ ওয।
(৬২:৯)
তানদয উদাযণ হ ফযহক্তয ভত,
হম হরাও হওাথা আগুন
জ্বারানরা। (২:১৭)
মানদয ভান হক্ত  ফরফীনমে
াযা হফনশ্বয যভূ ন হওান
হরাও ৃ হচত য়হন। (৮৯:৮)
এফাং আঙ্গু নযয ফাকান, ময়তুন,
আনায যস্পয াদৃ যমু ক্ত এফাং
াদৃ যীন। (৬:৯৯)

এফাং আঙ্গু নযয ফাকান, ময়তুন,
আনায যস্পয াদৃ যমু ক্ত এফাং
াদৃ যীন। (৬:৯৯)

এ ধযননয আয হওঙু াহস্ত
আনঙ। (৩৮:৫৮)
এফাং তা দ্রৃাযা আহভ হফহবন্ন প্রওায
উহিদ উৎন্ন ওনযহঙ। (২০:৫৩)
তায হট হথনও হফহবন্ন যনগ
ানীয় হনকেত য়। (১৬:৬৯)

َوذَ ُروا الْبَػْي َع
َمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي
استَػ ْوقَ َد نَ ًارا
ْ
تْلَ ْق ِمثْػلُ َها ِِف٧ُ ْالَِِّت ََل
الْبِ ََل ِد
ٍ وجن
ٍ ََّات ّْمن أ َْعن
اب
ْ
ََ
الرَّما َف ُم ْشتَبِ ًها
َّ َو
ُّ الزيْػتُو َف َو
َو َغْيػَر ُمتَ َشابٍِو
ٍ وجن
ٍ ََّات ّْمن أ َْعن
اب
ْ
ََ
الرَّما َف ُم ْشتَبِ ًها
َّ َو
ُّ الزيْػتُو َف َو
َو َغْيػَر ُمتَ َشابٍِو
ِِ
ِ و
اج
َ َ
ٌ آخ ُر من َشكْلو أ َْزَو

ِِ
اجا ّْمن
ْ فَأ
ً َخَر ْجنَا بو أ َْزَو
ٍ نػَّب
ات َش َّ ًَٰت
َ
ِ
ِ
اب
ٌ تُْر ُج من بُطُوِنَا َشَر٧َ
ِ
ف
ٌ تْتَلُّٞ
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হফঘানওনা

بَػْي ٌع

াদৃ য,
উদাযণ
াদৃ যূ ণে,
এওই, ভত
অনু রূ,
াদৃ যমু ক্ত;
রূও, দ্রৃযথে
হফাধও (৩:৭)

اؿ
ٌ ََمثَ ٌل ج أ َْمث
اؿ
ٌ َِمثْ ٌل ج أ َْمث
ُمتَ َشابِوٌ ج
ِ
)ات
ٌ َ(متَ َشاِب
ُ

াদৃ যূ ণে

ٌُم ْشتَبِو
অনু রূ,
ভরূ
হবন্ন,
তফাদৃ যূ ণে
হফহবন্ন,
নানাযওভ

ْل
ٌ َشك
ِ
يت ج َش ًَّت
ٌ َشت
ِ
فج
ٌ تُْتَلٞ
تُْتَلِ ُفو َفٞ

তানদয উদাযণ হ ফযহক্তয ভত,
হম হরাও হওাথা আগুন জ্বারানরা।
(২:১৭)
তাযা মঔনই মু নেয আগুন প্রজ্জ্বহরত
ওনয। (৫:৬৪)
হতাভযা হম অহি প্রজ্জ্বহরত ওয, হ
ম্পনওে হবনফ হদনঔঙ হও?
(৫৬:৭১)
মঔন চাান্নানভয অহি প্রজ্বহরত
ওযা নফ। (৮১:১২)
মঔন ভুেনও উোর ওনয হতারা
নফ। (৮১:৬)

َمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي
استَػ ْوقَ َد نَ ًارا
ْ

আগুন জ্বারাননা

ُكلَّ َما أ َْوقَ ُدوا نَ ًارا لّْْل َح ْر ِب

আগুন জ্বারাননা

ورو َف
ُ َُّار الَِِّت ت
َ أَفَػَرأَيْػتُ ُم الن

আগুন জ্বারাননা

ِ ْ وإِ َذا
ت
ْ يم ُس ّْعَر
َ
ُ اٗتَح

আগুন জ্বারাননা

ت
ْ َوإِذَا الْبِ َح ُار ُس ّْجَر

আগুন ধহযনয়
হদয়া/ বহতে
ওযা হমন

অতএফ, আহভ হতাভানদযনও
প্রজ্বহরত অহি ম্পনওে তওে ওনয
হদনয়হঙ। (৯২:১৪)
তাযা জ্বরন্ত আগুনন হতত নফ।
(৮৮:৪)
এটা আল্লায প্রজ্জ্বহরত অহি।
(১০৪:৬)
আল্লা তা হনফোহত ওনয হদন।
(৫:৬৪)
মঔনই হনফোহত র। (১৭:৯৭)
হল মেন্ত আহভ তানদযনও ওনয
হদরাভ হমন ওহতেত য 
হনফোহত অহি। (২১:১৫)

فَأَن َذ ْرتُ ُك ْم نَ ًارا تَػلَظَّ َٰى
ًصلَ َٰى نَ ًارا َح ِاميَة
ْ َت
ُنَ ُار اللَّ ِو الْ ُموقَ َدة

يُوِري-أ َْوَرى
 يُ َس ّْع ُر-َسعََّر
يُ َس ّْج ُر-َس َّجَر

উনঘ নি
দাউ দাউ ওনয
জ্বরা, প্রজ্বহরত
য়া

يَػتَػلَظَّى-تَػلَظَّى

দনীর,
উেপ্ত আগুন,
অহিকবে
প্রজ্বহরত

ُأَطْ َفأ ََىا اللَّو

হনহবনয় হদয়া

ت
ْ َُكلَّ َما َخب
ِ ح َّ ًَٰت جع ْلنَاىم ح
يدا
ًص
َ ْ ُ ََ َ
ِِ
ين
َ َخامد

হননব মায়া
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يَ ْستَػ ْوقِ ُد-اِ ْستَػ ْوقَ َد
يُوقِ ُد-أ َْوقَ َد

হনফোহত,
হস্তহভত

ٌَح ِاميَة
ٌُموقَ َدة
يُطْ ِف ُئ-َأَطْ َفأ
تْبُو٧َ -َخبَا
َخ ِام ٌد ج
َخ ِام ُدو َف

তানদয উদাযণ হ ফযহক্তয ভত,
হম হরাও হওাথা আগুন জ্বারানরা।
(২:১৭)
ওঔনই নয়। হনশ্চয় এটা হরহরান
অহি। (৭০:১৫)
আয হতহন হচননও ৃ হষ্ট ওনযনঙন
আগুননয হঔা হদনয়। (৫৫:১৫)
তানও অহঘনযই হননে ওযা নফ
স্ফুহরঙ্গ ম্পন্ন অহিনত। (১১১:৩)

َمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي
استَػ ْوقَ َد نَ ًارا
ْ
َك ََّل ۖ إِنػ ََّها لَظَ َٰى

َّ َاٗت
اف ِمن َّمارٍِج ّْمن
ْ َو َخلَ َق
نَّا ٍر
ٍ َتَٛ ات
ب
َ صلَ َٰى نَ ًارا َذ
ْ ََسي

আগুন;
চাান্নাভ
২২:৭২
হরহরান হঔা,

نَ ٌار

জ্বরন্ত আগুন,

لَظَى

অহিহঔা

ِج
ٌ َمار

অহিহঔা,
স্ফুহরঙ্গ,

ب
ٌ َتَٛ

অহিস্ফুহরঙ্গ
হতাভাহদনকয উনয ািাননা নফ
আগুননয হঔা। (৫৫:৩৫)
এটা হননে ওযনফ অট্টাহরওাভ
অহিস্ফুহরঙ্গ। (৭৭:৩২)
অতঃয েুযাখানত অহিহফচ্ছুযও
অশ্বভূ নয। (১০০:২)
আস্বাদন ওয জ্বরন্ত আগুননয
আমাফ। (৩:১৮১)

ظ ّْمن
ٌ يػُْر َس ُل َعلَْي ُك َما ُش َوا
نَّا ٍر
ِ
ص ِر
ْ إِنػ ََّها تَػ ْرمي بِ َشَرٍر َكالْ َق
ِ فَالْموِري
ات قَ ْد ًحا
َ ُ
ا٘تَ ِر ِيق
ْ اب
َ ذُوقُوا َع َذ

স্ফুহরঙ্গ, হঔা
অহিহঔা,
অহিস্ফুহরঙ্গ,
অহিস্ফুহরঙ্গ,
েুযাখানত

নরা। (২:১৭)
ৃ হথফী তায ারনওতোয নূ নয
উিাহত নফ। (৩৯:৬৯)

ْ ََضاء
َ فَػلَ َّما أ
ُت َما َح ْولَو
ِ
ض بِنُوِر
ُ َوأَ ْشَرقَت ْاْل َْر
َربػّْ َها
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َشَرٌر
قَ ْد ٌح

প্রজ্জ্বহরত অহি
বস্ভওাযী,
দগ্ধওাযী,
প্রজ্জ্বরনওাযী

মঔন তায ঘাযহদও আনরাহওত

ظ
ٌ ُش َوا

َح ِريْ ٌق

আনরাহওত
ওযা
আনরাহওত
য়া,
ঘভওাননা

ِ
َأ
ُ يُضيء-ََضاء
أَ ْشَر َؽ – يُ ْش ِر ُؽ

থ প্রবাতওানরয মঔন তা
আনরানওািাহত য়। (৭৪:৩৪)
আয যাহত্রনও মঔন হফকত নয়
মায়। (৮১:১৭)
আফায মঔন অন্ধওায নয় মায়,
তঔন িাোঁয় দাোঁহিনয় থানও। (২:২০)
হতহন এয যাহত্রনও ওনযনঙন
অন্ধওাযাচ্ছন্ন এফাং এয ূ নমোনরাও
প্রওা ওনযনঙন। (৭৯:২৯)
আল্লা আনরানও উহিনয় হননরন।
(২:১৭)
অতঃয হ কৃ ন হকর। (৫১:২৬)

হ ফররঃ আহভ আভায ারনওতোয
হদনও ঘররাভ। (৩৭:৯৯)
মাযা ম্যাহনত কৃ  অহবভুনঔ মানচ্ছ,
মাযা স্বীয় ারনওতোয অনু গ্র 
ন্তুহষ্ট ওাভনা ওনয। (৫:২)
এফাং আনায ারনওতো 
হপনযতাকণ াহযফেবানফ
উহস্থত নফন। (৮৯:১২)

َس َفَر
ُّ َو
ْ الصْب ِح إِذَا أ
ِ ِ َّ
س
َ َواللْيل إ َذا َع ْس َع
َوإِذَا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا
َخَر َج
ْ ش لَْيػلَ َها َوأ
َ ََوأَ ْغط
اىا
ُ
َ ض َح
ب اللَّوُ بِنُوِرِى ْم
َ ذَ َى
غ إِ َ ََٰل أ َْىلِ ِو
َ فَػَرا
ِ ِ
ب إِ َ ََٰل َرِّّْب
ٌ َوقَ َاؿ إ ِّْن َذاى
ا٘تََر َاـ يَػْبتَػغُو َف
ْ ت
َ ّْآم
َ ي الْبَػْي
ض َوانًا
ْ َف
ْ ض ًَل ّْمن َّرِّْبِ ْم َوِر
صفِّا
ُ َك َوالْ َمل
َ َُّو َجاءَ َرب
َ ك
صفِّا
َ

আনরাওভয়
য়া
অন্ধওায দূ য
য়া, অন্ধওায
য়া
অন্ধওায য়া
আোঁধাযভয় ওযা

ِ
ش
ُ  يػُ ْغط-ش
َ َأَ ْغط
হননয় মায়া;
মায়া ২০:৯৭,
ঘনর মায়া;
ঘুহানয
প্রনফ ওযা,
মায়া
কভনওাযী,
কভনীর
কভননচ্ছুও,
আওাঙ্ক্ষী
আা; হৌঁঙা
১০:৪৯; হননয়
আা ৬:১৬০;
ম্পাদন ওযা
১৮:৭১
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يُ ْس ِف ُر-َس َفَر
ْأ
-س
َ َع ْس َع
ِ
س
ُ يػُ َع ْسع
يُظْلِ ُم-أَظْلَ َم

ب
 يى ٍذ ىى ي-ب
َ ذَ َى
)اب
(ذى ىى ه
 يىػ يركغي-غ
َ َرا
ِ
ب
ٌ َذاى
آمو َف
ُّ آـ ج
ٍّ
ِ
ُتيء٥َ -ََجاء

হমহন আভায নয আকভন
ওযনফন। তাোঁয নাভ আভদ।
(৬১:৬)
এঔানন ফেপ্রওায পর-ভূ র
আভদানী য়। (২৮:৫৭)
এভনহও, হতাভযা ওফযস্থানন হৌনঙ
মা। (১০২:২)
হমঔানন আভযা হঙরাভ এফাং ঐ
ওানপরানও, মানদয ানথ আভযা
এনহঙ। (১২:৮২)
হওয়াভত অফযই আন্ন।
(১৫:৮৫)
তাযা মঔন তানদয উতযওা
আকভনওাযী হদঔর, তঔন ফরর,
এ হতা হভখ, আভানদযনও ফৃ হষ্ট
হদনফ। (৪৬:২৪)
থ আওানয এফাং যাহত্রনত
আকভনওাযীয। (৮৬:১)
আল্লা আনরানও উহিনয় হননরন।
(২:১৭)
অথফা আওানয ফৃ হষ্টয ভত মানত
থানও আোঁধায। (২:১৯)
তানদয ভুঔভন্ডর হমন হঢনও হদয়া
নয়নঙ আধাোঁয যানতয টুওনযা
হদনয়।
(১০:২৭)

ْ يَأِِْت ِمن بَػ ْع ِدي
ُاٖتُو
َٔتَ ُد
ْأ
ِ
ات ُك ّْل َش ْي ٍء
ُ ت َ ََٰب إِلَْيو َْتََر٥ُْ

َح َّ ًَٰت ُزْرُّتُ الْ َم َقابَِر
ُكنَّا فِ َيها َوالْعِ َْي الَِِّت أَقْػبَػ ْلنَا
فِ َيها
ٌاعةَ ََلتِيَة
َّ َوإِ َّف
َ الس
ضا ُّم ْستَػ ْقبِ َل
ً فَػلَ َّما َرأ َْوهُ َعا ِر
ِِ
ض
ٌ أ َْوديَت ِه ْم قَالُوا ََٰى َذا َعا ِر
تْ ِط ُرنَاُّٟ
الس َم ِاء َوالطَّا ِرِؽ
َّ َو
ب اللَّوُ بِنُوِرِى ْم
َ َذ َى

ٍ ّْصي
الس َم ِاء
َّ ب ّْم َن
َ أ َْو َك
ِِ
ات
ٌ فيو ظُلُ َم
ِ
وى ُه ْم
ْ َتَا أُ ْغشي٣َََّكأ
ُ ت ُو ُج
قِطَ ًعا ّْم َن اللَّْي ِل ُمظْلِ ًما
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আা, খহননয়
আা, ওনয

 يَأِِْت-أَتَى

আা; হননয়
আা ২৬:৮৯
আনা, হননয়
আা
াোৎ ওযা,
মায়া, আা
াভনন আা;
অহবভুঔী য়া
২৮:৩১
আন্ন, আকত,
আকভনওাযী
আকভনওাযী,
আকন্তও,

تِِب٥َْ -َج ََب
كر
 يىػ يز ي-َز َار
 يػي ٍقبً يل-أَقْػبَ َل
ٍ
ٌ آتِيَة،آت
ُم ْستَػ ْقبِ ٌل

আকত

যানত
আকভনওাযী
আনরা
অন্ধওায

অন্ধওায

طَا ِر ٌؽ
ور
ٌ ُن
ات
ٌ ظُْل َمةٌ ج ظُلُ َم
ُمظْلِ ٌم

আয তানদয ভুঔভন্ডরনও আফৃ ত
ওযনফ না ভহরনতা। (১০:২৬)
ূ মে ঢনর িায ভয় হথনও যাহত্রয
অন্ধওায মেন্ত নাভাম ওানয়ভ
ওরুন।
(১৭:৭৮)
এফাং তানদযনও অন্ধওানয হঙনি
হদনরন। (২:১৭)

وى ُه ْم قَػتَػٌر
َ َوََل يَػ ْرَى ُق ُو ُج
ِ ُالص ََل َة لِ ُدل
وؾ
َّ أَقِ ِم

ِ َّم
س إِ َ ََٰل َغ َس ِق اللَّْي ِل
ْ الش
ٍ وتَػرَكهم ِِف ظُلُم
ات
ُْ َ َ
َ

ধূ রা, ভহরনতা
অন্ধওাযাচ্ছন্ন,
অন্ধওায

(৭৪:৫)

الر ْجَز فَ ْاى ُج ْر
ُّ َو

হযতযাক ওযা,
ফচেন ওযা,
দূ নয থাওা;
আনচফানচ

এফাং ু নদয হম ভস্ত ফনওয়া আনঙ,
তা হযতযাক ওয। (২:২৭৮)

الربَا
ّْ َو َذ ُروا َما بَِق َي ِم َن

ফওা ২৩:৬৭
হযতযাক ওযা,
হঙনি হদয়া,
ভুক্ত যাঔা,

এ হম হঙাট ফি হওান হওঙু ই ফাদ
হদয়হন-ফই এনত যনয়নঙ।
(১৮:৪৯)
তনফ তানদয থ হঙনি দা। (৯:৫)
আনায ারনওতো আনানও
তযাক ওনযহন। (৯৩:৩)
মঔন দ ভানয কবেফতী উষ্ট্রীভূ 
উনহেত নফ। (৮১:৪)

ِ
ًصغِ َْيةً َوََل َكبِ َْية
َ ََل يػُغَاد ُر
اىا
َص
ْ إََِّل أ
َ َح
فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُه ْم
ك َوَما قَػلَ َٰى
َ ُّك َرب
َ َما َوَّد َع
ِ
ت
ْ ََوإِذَا الْع َش ُار عُطّْل
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ِ  َغ،َغسق
اس ٌق
ٌَ

হঙনি মায়া,
ফচেন ওযা

এফাং অহফত্রতা হথনও দূ নয থাওুন।

ٌ قَػتَػَرة،قَػتَػٌر

 يَػْتػ ُرُؾ-تَػَرَؾ
 يَػ ْه ُج ُر-َى َجَر
)( ىى ٍجهر
يَ َذ ُر-وِذ َر/
َ َو َذ َر

হযনঔ মায়া
ফাদ হদয়া,
হঙনন হপরা,
হঙনি হদয়া
হঙনি হদয়া,
ঔাহর ওযা
হফদায় ওযা,
হঙনি হদয়া,
হযতযাক ওযা
উনো ওযা,
হঙনি হদয়া

 يػُغَ ِاد ُر-َغ َاد َر
تَلّْي٧ُ -َخلَّى
ُ يػُ َوّْدع-ع
َ َوَّد
 يػُ َعطّْ ُل-َعطَّ َل

আয মহদ হতহন হতাভানদয াাময না
ওনযন। (৩:১৬০)
আভযা হতাভায ওথায় আভানদয
হদফ-হদফীনদয ফচেন ওযনত াহয
না।
(১১:৫৩)
য়তান ভানু লনও হফদওানর
হধাোঁওা হদয়। (২৫:২৯)
আনর-হওতাফ  ভুনযওনদয
ভনধয মাযা ওানপয হঙর তাযা
প্রতযাফতেন ওযত না (৯৮:১)

পনর, তাযা হওঙু ই হদঔনত ায়
না। (২:১৭)
হ ফররঃ আহভ হদঔরাভ মা অননযযা
হদনঔহন। (২০:৯৬)
অনন্তয মঔন যচনীয অন্ধওায তায
উয ভাচ্ছন্ন র, তঔন হ এওহট
তাযওা হদঔনত হর। (৬:৭৬)

تْ ُذلْ ُك ْم٧َ َوإِف
تَتِنَا َعنٛت ُن بِتَا ِركِي ِآ١َْ َوَما
ِ
ك
َ قَػ ْول
ِ وَكا َف الشَّيطَا ُف لِ ِْْلنس
اف
ْ
َ
َ
َخ ُذ ًوَل
ِ َّ
ين َك َف ُروا ِم ْن
َ ََلْ يَ ُك ِن الذ
ِ
ِ َأ َْى ِل الْ ِكت
ي
َ اب َوالْ ُم ْش ِرك
ي
َ ُمن َف ّْك
ِ ََّل يػب
ص ُرو َف
ُْ

ِ قَ َاؿ بصر
ص ُروا
ُ ُْ َ
ُ ت ِبَا ََلْ يَػْب
بِِو
َى
َٰ فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل َرأ
َك ْوَكبًا

হযতযাক ওযা ,
ায়তা না
ওযা

 ىُيٍ يذ يؿ-َخ َذ َؿ

ফচেনওাযী

تَا ِرٌؾ
প্রনয়াচননয
ভয় তযাক
ওনয হম
ফচেনওাযী,
োন্ত, হনযস্ত

হদঔা,
অনু ধাফন ওযা
হদঔা, অনু ধাফন
ওযা

وؿ
ٌ َخ ُذ
كج
ّّ ُمْنػ َف
ُمْنػ َف ُّكو َف

ِ يػب-أَبصر
ص ُر
ُْ َ َ ْ
ص ُر
ُ يَػْب-صَر
ُ َب

দৃ হষ্টনকাঘয
য়া, প্রতযে
ওযা; ভনন
ওযা; ভত

)م
يَػَرى ( ىرأٍ ه-َرأَى

হদয়া; হফনফঘনা
তঔন হ তুয ফেনতয হদও হথনও
আগুন হদঔনত হর। (২৮:২৯)

ِ ِآنَس ِمن َجان
ب الطُّوِر
َ
نَ ًارا
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ওযা
হদঔা, আোঁঘ
ওযনত াযা

ِ
س
ُ يُأْن-س
َ َآن

অথঘ হতাভযা হদঔহঙনর। (২:৫০)

মঔন উবয় দর যস্পযনও হদঔর।
(২৬:৬১)
এফাং হতাভানদযনও তাোঁয হনদেণ
ভূ  প্রদেন ওনযন। (২:৭৩)

َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َف
ِ اٗتمع
اف
َ ْ َْ فَػلَ َّما تَػَراءَى
َويُِري ُك ْم آيَاتِِو

তাওাননা, রেয
ওযা, প্রতযে
ওযা
ম্যু হঔন য়া,
এনও অযনও
হদঔা
হদঔাননা, দৃ হষ্ট
আওলেণ ওযা;
অফকত ওযা

এনও অযনও হদঔনত ানফ।
(৭০:১১)
হম ফযহক্ত দয়াভয় আল্লায স্ভযণ
হথনও হঘাঔ হপহযনয় হনয়।
(৪৩:৩৬)
 দৃ হষ্টহক্তীন ওনযন। (৪৭:২৩)

তাযা ফহধয, ভূ ও  অন্ধ। ু তযাাং
তাযা হপনয আনফ না। (২:১৮)

মহদ হদ্রৃতীয় স্বাভী তারাও হদনয় হদয়,
তানর তানদয উবনয়য চনযই
যস্পযনও ুনযায় হফনয় ওযানত
হওান া হনই। (২:২৩০)
মহদ আভযা হতাভানদয ধনভে
প্রতযাফতেন ওহয। (৭:৮৯)

ص ُرونَػ ُه ْم
َّ َيػُب
ش َعن ِذ ْك ِر
ُ َوَمن يَػ ْع
َٰ ْ الر
ٔتَ ِن
َّ

হদঔাননা,
প্রদেন ওযা
অন্ধ য়া, না
হদঔা, উদাীন
থাওা

ص َارُى ْم
َ َْوأ َْع َم َٰى أَب

অন্ধ ওনয হদয়া

ْم عُ ْم ٌي فَػ ُه ْم ََل
ُ
ٌ ص ّّم بُك
يَػ ْرِجعُو َف

হপনয আা,
প্রতযাফতেন
ওযা

ِ
اح
َ َفَإف طَلَّ َق َها فَ ََل ُجن
اج َعا
َ َعلَْي ِه َما أَف يَػتَػَر

হনয়া, ুনযায়

إِ ْف عُ ْدنَا ِِف ِملَّتِ ُكم

হপনয আা,

প্রতযাায ওনয
হপযত আা

আনকয অফস্থায়
হপযত মায়া
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يَػْنظُُر-نَظََر
)(نىظىهر
 يىػتىػىراءىل-تَػَراءَى
ييًرم-أ ََرى

ص ير
َّ َب
ِّ يػيبى-صَر
ً (تىػب
)صىرةه
ٍ

 يىػ ٍع يشو-َع َشا
يػُ ْع ِمي-أ َْع َمى
يَػ ْرِج ُع-َر َج َع
، ير ٍج ىعى،( ىر ٍج هع
)ىم ٍرًج هع
اج يع
يىػتىػىر ى-اج َع
َ تَػَر
ود
يىػعي ي-َع َاد

হ ভনন ওযত হম, হ ওঔন হপনয
মানফ না। (৮৪:১৪)
মহদ হপনয আন, তনফ হতাভযা
তানদয ভনধয নযায়ানু ক ন্থায়
ভীভাাংা ওনয হদনফ। (৪৯:৯)
তাোঁযই হদনও হতাভযা প্রতযাফহতেত
নফ। (২৯:২১)
তাযা মঔন তানদয হযফাযহযচননয ওানঙ হপযত। (৮৩:৩১)
হওন তানদয হপহযনয় হদর তানদয
ঐ হওফরা হথনও, মায উয তাযা
হঙর? (২:১৪২)

শুনন যাঔ, আল্লা তা’আরায ওানঙই
ফ হফলনয় হৌঁনঙ। (৪২:৫৩)
আভযা হতাভায হদনও প্রতযাফতেন
ওযহঙ। (৭:১৫৬)
হঘন্তা-বাফনা তাযাই ওনয, মাযা
আল্লায হদনও রুচু থানও।
(৪০:১৩)
অতঃয প্রতযাফতেন ওয, হমঔান
হথনও ভানু ল প্রতযাফতেন ওনয এফাং
আল্লায ওানঙ েভা প্রাথেনা ওয।
(২:১৯৯)

تُ َور٦َ إِنَّوُ ظَ َّن أَف لَّن
َصلِ ُحوا
ْ َفَِإف فَاء
ْ ت فَأ
بَػْيػنَػ ُه َما بِالْ َع ْد ِؿ
َوإِلَْي ِو تُػ ْقلَبُو َف
َوإِذَا ان َقلَبُوا إِ َ ََٰل أ َْىلِ ِه ُم
َما َوََّل ُى ْم َعن قِْبػلَتِ ِه ُم الَِِّت
َكانُوا َعلَْيػ َها

হপনয আা
প্রতযাফতেন
ওযা
উরনট মায়া,
হপনয আা,
খুযা
প্রতযাফতেন
ওযা; য়া
৭:১১৯
খুযাননা; হপনয
মায়া;
ারাননা, হঙু

ك
َ إِنَّا ُى ْدنَا إِلَْي

হপনয আা;
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لب
ُ ب – يَػ ْق
َ َقَػل
ِ
ِ
ب
ُ  يَػْنػ َقل-ب
َ َانْػ َقل
يػُ َوَّْل-َوََّل

টা ৪৮:২২
হপনয মায়া,

ِ
ث
ُ يضوا ِم ْن َحْي
ُ ُُثَّ أَف
استَػ ْغ ِف ُروا
َ َأَف
ْ َّاس َو
ُ اض الن
َاللَّو

ِ
ُ يَفيء-َفَاء

হপযাননা,

ِ ِ ِ
ور
ُ إ ََل اللَّو تَصْيُ ْاْل ُُم

ِ
ِ
يب
ُ َوَما يَػتَ َذ َّك ُر إََّل َمن يُن

ور
 ىَيي ي-َح َار

মায়া
ইহুদী য়া
৬:১৪৬
প্রতযাফতেন
ওযা, হপনয
আা

ِ  ي-صار
ص ُْي
َ ََ
ود
يىػ يه ي-َى َاد
ِ
يب
َ َأَن
ُ  يُن-اب

প্রতযাফতেন ওযা;
প্রফাহত ওযা,
হঢনর হদয়া
৭:৫০; হরপ্ত
য়া, যত
য়া ১০:৬১

ً
يض
َ َأَف
ييف ي-اض

তঔন হ ভুঔ হপহযনয় হফযীত হদনও
ারানত রাকর এফাং হঙন হপনয
হদঔর না। (২৮:৩১)
হতহনই ৃ হষ্টনও ূ ঘনা ওনযনঙন
অত:য তানও ুনরুজ্জীহফত

ِ
ّْب
ْ َوَّ ََٰل ُم ْدبًرا َوََلْ يػُ َعق

হঙন হপযা,
হপনয ঘায়া

ِّب
 يػي ىعق ي-َّب
َ َعق

ْ ُإِنَّوُ يَػْب َدأ
ُ ِتَْل َق ُُثَّ يُعٙا
ُيده

হপযত

يد
ييعً ي-َع َاد
َأ

ওযনফন। (১০:৪)

ািাননা,
হপহযনয় আনা,
ুনযাফৃ হে

অতঃয আহভ তানও চননীয ওানঙ
হপহযনয় হদরাভ। (২৮:১৩)

فَػَرَد ْدنَاهُ إِ َ ََٰل أ ُّْم ِو

খটাননা
হপহযনয় হদয়া,
হপযত
ািাননা;
প্রহতনযাধ ওযা;

হ চাভাহট তাোঁয ভুনঔ যাঔর। অভহন
হতহন দৃ হষ্ট হক্ত হপনয হনরন।
(১২:৯৬)

হনশ্চয় তানদয প্রতযাফতেন আভাযই
হনওট। (৮৮:২৫)
অথফা আওানয ফৃ হষ্টয ভত।
(২:১৯)
হতাভানদয হওান হকানা হনই মহদ
ফৃ হষ্টয ওাযনণ হতাভানদয ওষ্ট য়।
(৪:১০২)
মহদ এভন প্রফর ফৃ হষ্টাত না য়,
তনফ ারৃা ফলেণই মনথষ্ট। (২:২৬৫)

أَلْ َقاهُ َعلَ َٰى َو ْج ِه ِو فَ ْارتَ َّد
ِب
ص ًْيا
َ

চফাফ হদয়া
ূ ফোফস্থায়
হপযত আা;
হঙন হপযা
১৮:৬৪; হপনয
প্রতযাফতেন

ٍ ّْصي
الس َم ِاء
َّ ب ّْم َن
َ أ َْو َك

ফৃ হষ্ট, প্রফর
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يَػ ْرتَ ُّد-اِْرتَ َّد

মায়া

إِ َّف إِلَْيػنَا إِيَابَػ ُه ْم

اح َعلَْي ُك ْم إِف َكا َف
َ ََوََل ُجن
بِ ُك ْم أَ ًذى ّْمن َّمطَ ٍر
ِ فَِإف ََّل ي
صْبػ َها َوابِ ٌل
ُْ
فَطَ ّّل

،يَػ ُرُّد ( ىرد-َرَّد
)ىمىرد

ফলেণ
ফৃ হষ্ট, চরধাযা,
অনছাযধাযা
প্রফরফলেণ

اب
ٌ َإي
ب
َ
ٌ ّْصي
َمطٌَر
َوابِ ٌل

মহদ এভন প্রফর ফৃ হষ্টাত না য়,
তনফ ারৃা ফলেণই মনথষ্ট। (২:২৬৫)
অতঃয তুহভ হদঔ হম, তায ভধয
হথনও ফাহযধাযা হনকেত য়।
(২৪:৪৩)
ভানু ল হনযা নয় মায়ায নয
হতহন ফৃ হষ্ট ফলেণ ওনযন এফাং স্বীয়
যভত ঙহিনয় হদন। (৪২:২৮)

মানত থানও আোঁধায, কচেন 
হফদু যৎঘভও। (২:১৯)
অতএফ, তানদয উয ফজ্রাত
নয়নঙ তানদয ানয দরুন।
(৪:১৫৩)
মানত থানও আোঁধায, কচেন 
হফদু যৎঘভও। (২:১৯)

ভৃ তুযয বনয় কচেননয ভয় ওানন
আঙ্গু র হদনয় যো হনত ঘায়।
(২:১৯)

ِ فَِإف ََّل ي
صْبػ َها َوابِ ٌل
ُْ
فَطَ ّّل
تُْر ُج ِم ْن٧َ فَػتَػَرى الْ َوْد َؽ
ِخ ََللِِو
ِ
ث
َ َوُى َو الَّذي يػُنَػّْزُؿ الْغَْي
ِ
نش ُر
ُ َِمن بَػ ْعد َما قَػنَطُوا َوي
َُر ْٔتَتَو
ِِ
ات َوَر ْع ٌد َوبَػ ْر ٌؽ
ٌ فيو ظُلُ َم
ِ الص
َّ َخ َذتْػ ُه ُم
ُاع َقة
َ فَأ
بِظُْل ِم ِه ْم
ٍ ّْصي
الس َم ِاء
َّ ب ّْم َن
َ أ َْو َك
ِِ
ات َوَر ْع ٌد َوبَػ ْر ٌؽ
ٌ فيو ظُلُ َم
َصابِ َع ُه ْم ِِف
َ ت َعلُو َف أ٥َْ
ِِ
ِ الصو
اع ِق
َ َّ آ َذاِنم ّْم َن
ِ ح َذر الْمو
ت
َْ َ َ

হছযহছনয
ারওা ফৃ হষ্ট,
হহয
ফৃ হষ্ট

ফৃ হষ্ট

ফজ্রধ্বহন
ফজ্রাখাত;
ফজ্রধ্বহন,
হফওট ব্দ

ّّطَل
َوْد ٌؽ
يث
ٌ َغ

َر ْع ٌد
ِص
اع َقةٌ ج
َ
ِ صو
اع ُق
ََ

হফচরী

بَػ ْر ٌؽ
যাঔা; ওযা; ৃ হষ্ট
ওযা ৬:১; হনভোণ
ওযা; হযণত
ওযা; ধামে ওযা
১৮:৯৪; হনধোযণ
ওযা ১৬:৫৭;
স্থান ওযা
৫৭:২৭; হনমু ক্ত
ওযা
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ت َع ُل٥َْ -َج َع َل

আহভ ৃ হথফীনত এওচন প্রহতহনহধ
ফানানত মাহচ্ছ। (২:৩০)

ভৃ তুযয বনয় কচেননয ভয় ওানন
আঙ্গু র হদনয় যো হনত ঘায়।
(২:১৯)

আয মঔন তানদয ওনঙ হৌঁনঙ
হওান াংফাদ াহন্ত-াংিান্ত হওাংফা
বনয়য, তঔন তাযা হগুনরানও
যহটনয় হদয়। (৪:৮৩)
হওাংফা বীহত প্রদেননয য
তানদযনও াওিা ওযনফন।
(১৬:৪৭)
তৎেণাৎ তানদয ভনধয এওদর
হরাও ভানু লনও বয় ওযনত আযম্ভ
ওযর, হমভন ওনয বয় ওযা য়
আল্লানও। (৪:৭৭)
তাযা আা  বীহত ওানয
আভানও ডাওত। (২১:৯০)
হনশ্চয় হতাভযা তানদয অন্তনয
আল্লা তা’আরা অনো অহধওতয
বয়াফ। (৫৯:১৩)

ِ إِ ِّْن ج
ِ اع ٌل ِِف ْاْل َْر
ض
َ
ًَخلِي َفة
َصابِ َع ُه ْم ِِف
َ ت َعلُو َف أ٥َْ
ِِ
ِ الصو
اع ِق
َ َّ آ َذاِنم ّْم َن
ِ ح َذر الْمو
ت
َْ َ َ
َوإِ َذا َجاءَ ُى ْم أ َْمٌر ّْم َن
ِ توٙا
ؼ أَذَاعُوا
َْْ ْاْل َْم ِن أَ ِو
بِِو
ٍ أَو يأْخ َذىم علَى َِت ُّو
ؼ
َ َٰ َ ْ ُ ُ َ ْ
تْ َش ْو َف٧َ يق ّْمْنػ ُه ْم
ٌ إِذَا فَ ِر
َّاس َك َخ ْشيَ ِة اللَّ ِو
َ الن

হযওল্পও,
স্মষ্টা, স্থাও,
ভননানীতওাযী,
হযণতওাযী
বয়; তওেতা,
াফধানতা
৬৩:৪

বয়, আিা,
অহননষ্টয
আিা

বয়, বীহত
প্রদেন
বয়, আতি,
আাংওা,
ভী

َويَ ْدعُونَػنَا َر َغبًا َوَرَىبًا

বয়, আিা,

َش ُّد َرْىبَةً ِِف
َ َْلَنتُ ْم أ
ص ُدوِرِىم ّْم َن اللَّ ِو
ُ

বয়, আিা,
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ِج
اع ٌل ج
َ
ِج
اعلُو َف
َ

ভী

ভী

-َح َذٌر ( َح ِذ َر
)ت َذ ُر٦َْ

ٌ َخ ْو
ٌ ِخي َفة،ؼ
– اؼ
َ ( َخ
)اؼ
ُ َت٧َ
ؼ
ٌ َِتَُّو
ٌَخ ْشيَة
)تْ َشى٧َ -( َخ ِش َي

ِ
-ب
ٌ َرَى
َ ب ( َرى
)ب
ُ يَػ ْرَى
ٌ َرْىبَة،ب
ٌ َرْى

এফাং হহদন তাযা গুরুতয
অহস্থযতা হথনও হনযাদ থাওনফ।
(২৭:৮৯)
মাযা ঈভানদায, তাযা এভন হম,
মঔন আল্লায নাভ হনয়া য় তঔন
বীত নয় নি তানদয অন্তয।
(৮:২)
এফাং তানদয বনয় আতাংও গ্রস্ত
নয় িনত। (১৮:১৮)
অতঃয মঔন ইব্রাীভ (আঃ) এয
আতি দূ য র এফাং হতহন ু াংফাদ
প্রাপ্ত নরন। (১১:৭৪)
তনফ মহদ হতাভযা তানদয ে
হথনও হওান অহননষ্টয আিা ওয।
(৩:২৮)
ভুহভনকণ, হতাভযা আল্লা
তা’আরানও বয় ওয। (৫৯:১৮)

َوُىم ّْمن فَػَزٍع يَػ ْوَمئِ ٍذ
ِآمنُو َف
ِ َّ ِ
َِّ
ين إِذَا
َ تَا الْ ُم ْؤمنُو َف الذ٣إ
ِ
ِ
ت قُػلُوبػُ ُه ْم
ْ َذُكَر اللَّوُ َوجل
ِ
ت ِمْنػ ُه ْم ُر ْعبًا
َ َولَ ُملْئ

ِ ِ
يم
َ فَػلَ َّما َذ َى
َ ب َع ْن إبْػَراى
الرْوعُ َو َجاءَتْوُ الْبُ ْشَر َٰى
َّ
إََِّل أَف تَػتَّػ ُقوا ِمْنػ ُه ْم
ۖ ًتُػ َقاة
ِ َّ
ين َآمنُوا اتَّػ ُقوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
َاللَّو

অহস্থযতা,
বীহত, ত্রা
বয় ায়া,

)يىػ ٍفىزعي-ع
فَػَزعٌ (فى ًز ى

দু যদু য ওযা

يىػ ٍو ىج يل-َوِج َل

বয়, আতি

ب
ٌ ُر ْع

বয়, িা

বয়;
আল্লাবীহত
৩:১০২

ٌَرْوع
ٌتُػ َقاة

বয় ওযা,
আিা ওযা;
আল্লাবীহত
অচেন ওযা;

يىػت ًَّقي-اتَّػ َقى

আত্মযো ওযা;
এহিনয় ঘরা
হতাভযা হও ওানওথা ফরায ূ নফে
দওা প্রদান ওযনত বীত নয়
হকনর। (৫৮:১৩)
ভনন ভনন তাোঁনদয ম্পনওে বয়
অনু বফ ওযনত রাকনরন। (১১:৭০)
অথঘ তাযা হতাভানদয অন্তবূ েক্ত নয়,
অফয তাযা হতাভানদয বয় ওনয।
(৯:৫৬)

ي
َ ْ ّْموا بَػ
ُ أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَف تُػ َقد
ٍ َتوا ُكم ص َدق٠َْ ي َدي
ات
َ ْ َ ْ َ
ًس ِمْنػ ُه ْم ِخي َفة
َ َوأ َْو َج
ِ َٰ
َّه ْم
ُ َوَما ُىم ّْمن ُك ْم َولَكنػ
قَػ ْوٌـ يَػ ْفَرقُو َف
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বীত য়া,
আতহিত
য়া
বয় ায়া,
আিা ওযা
হফনচ্ছনদয
আিা ওযা,
বয় ওযা

 يُ ْش ِف ُق-أَ ْش َف َق
ِ
س
ُ  يُوج-س
َ أ َْو َج
يىػ ٍفىر يؽ-فَ ِر َؽ

ভৃ তুযয বনয় কচেননয ভয় ওানন
আঙ্গু র হদনয় যো হনত ঘায়।
(২:১৯)

তঔন আহভ অফযই আনানও
ইচীফনন  যচীফনন হদ্রৃগুণ
াহস্তয আস্বাদন ওযাতাভ।
(১৭:৭৫)
এযয হনত নয়নঙ অথফা ভনয
হকনঙ। (২২:৫৮)
এফাং হতহনই ভানযন  ফাোঁঘান।
(৫৩:৪৪)
আল্লা হতাভানদযনও ৃ হষ্ট ওনযনঙন
এযয হতাভানদয ভৃ তুযদান ওনযন।
(১৬:৭০)
আয স্ভযণ ওয, মঔন আল্লা
ফরনফন, হ ঈা! আহভ হতাভানও
হননয় হননফা। (৩:৫৫)
হওভন ওনয হতাভযা আল্লায
ফযাানয ওুপযী অফরম্বন ওযঙ?
অথঘ হতাভযা হঙনর হনষ্প্রাণ, এযয
হতহনই হতাভানদয চীফন দান
ওনযনঙন। (২:২৮)
হতহন চীহফতনও ভৃ ত হথনও হফয
ওনযন (৬:৯৫)
এফাং প্রাণফন্ত ফহওঙু আহভ াহন
হথনও ৃ হষ্ট ওযরাভ। (২১:৩)

َصابِ َع ُه ْم ِِف
َ ت َعلُو َف أ٥َْ
ِِ
ِ الصو
اع ِق
َ َّ آ َذاِنم ّْم َن
ِ ح َذر الْمو
ت
َْ َ َ
ِا٘تياة
ِ َ َإِ ًذا َّْلَ َذقْػن
َ اؾ ض ْع
ََْ ف
ِ و ِضعف الْمم
ات
ََ َ ْ َ
ُُثَّ قُتِلُوا أ َْو َماتُوا

ভৃ তুয

ٌ َم ْوتَة،ت
ٌ َم ْو
ভৃ তুয, যওার

ات
ٌ ََتٟ
ভাযা মায়া

َحيَا
َ َوأَنَّوُ ُى َو أ ََم
ْ ات َوأ

وت
ُ َُت٨ -ات
َ َم

ভৃ তুয খটাননা,

ََّواللَّوُ َخلَ َق ُك ْم ُُث
يَػتَػ َوفَّا ُك ْم
ِ َّ
ِ
يس َٰى إِ ِّْن
َ إ ْذ قَ َاؿ اللوُ يَا ع
يك
َ ُّْمتَػ َوف
ف تَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّ ِو
َ َكْي
َحيَا ُك ْم
ْ َوُكنتُ ْم أ َْم َواتًا فَأ

ভৃ তুয দান ওযা,

ِ
يت
َ أ ََم
ُ ت٨ُ-ات

ِ ّْا٘تي ِمن الْمي
ت
ُ تْر٧ُ
َ َ َّ َْ ِج
َو َج َع ْلنَا ِم َن الْ َم ِاء ُك َّل
َش ْي ٍء َح ٍّي
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ভযণ হদয়া
চীফনওার ূ ণে
ওযা
ূ ণেওাযী,
ভৃ তুযদানওাযী
ভৃ ত

ভৃ ত; নশ্বয
চীহফত;
প্রাণফন্ত;
হঘযচীফী

يتَػ َو ََّف-تَػ َو ََّف
يمتىػ ىوؼ
،ات
ٌ ت ج أ َْم َو
ٌ َمْي
َم ْوتَى
ت ج َميّْتُو َف
ٌ َّْمي
ْ َح ّّي ج أ
ٌَحيَاء

হওভন ওনয হতাভযা আল্লায
ফযাানয ওুপযী অফরম্বন ওযঙ?
অথঘ হতাভযা হঙনর হনষ্প্রাণ, এযয
হতহনই হতাভানদয চীফন দান
ওনযনঙন। (২:২৮)
অতঃয আল্লা তানও ভৃ ত
অফস্থায় যাঔনরন এও ফঙয।
তাযয তানও উিানরন। (২:২৫৯)
এযয মঔন ইচ্ছা ওযনফন তঔন
তানও ুনরুজ্জীহফত ওযনফন।
(৮০:২২)
এভহনবানফ নফ ুনরুত্থান।
(৩৫:৯)
হনশ্চয় হমহন এনও চীহফত ওনযন,
হতহন চীহফত ওযনফন
ভৃ তনদযনও। (৪১:৩)
হমহন ৃ হষ্ট ওনযনঙন ভযণ  চীফন,
মানত হতাভানদযনও যীো ওনযন
(৬৭:২)
এফাং মানদয ফাোঁঘায হঙর, তাযা
হফোঁনঘ থানও প্রভাণ প্রহতিায য।
(৮:৪২)
যওানরয কৃ ই প্রওৃত চীফন
(২৯:৬৪)
আহন ফরু নঃ আভায নাভাম,
আভায হওাযফাণী এফাং আভায
চীফন  ভযন হফশ্ব-প্রহতারও
আল্লাযই চননয। (৬:১৬২)

ف تَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّ ِو
َ َكْي
َحيَا ُك ْم
ْ َوُكنتُ ْم أ َْم َواتًا فَأ
َّفَأ ََماتَوُ اللَّوُ ِمائَةَ َع ٍاـ ُُث
ُبَػ َعثَو
َ ُُثَّ إِ َذا َشاءَ أ
َُنشَره
ِ
ور
ُ ك الن
َ َك ََٰذل
ُ ُّش
ِ
اىا لَ ُم ْحيِي
َ ََحي
ْ إِ َّف الَّذي أ
الْ َم ْوتَ َٰى
ِ
ت
َ الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو
ا٘تَيَا َة لِيَْبػلَُوُك ْم
ْ َو
ت َ َٰي َم ْن َح َّي َعن بَػيّْػنَ ٍة٦ََْو
ِ
تِ َيَٛ َّار ْاَل ِخَرَة
َ َوإ َّف الد
ا٘تَيَػ َوا ُف
ْ
ص ََلِِت َونُ ُس ِكي
َ قُ ْل إِ َّف
ب
ّْ تََ ِاِت لِلَّ ِو َرٟاي َو
َ َتيََْٝو
ِ
ي
َ الْ َعالَم
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চীহফত ওযা;
চীফন দান
ওযা, ঞ্জীহফত
ওযা
ুনরুত্থান
খটাননা; হপ্রযণ
ওযা ৩:১৬৪
ুনচেীহফত
ওযা, হচফ
ওযা
ুনরুত্থান
চীফন
দানওাযী
চীফন, প্রাণ,
ইচীফন

تيِي٦ُْ -َح َي
ْأ

ث
ُ ث – يَػْبػ َع
َ بَػ َع
)ث
(بىػ ٍع ه

يػُْن ِش ُر-أَنْ َشر
ور
ني يش ه
ت ٍيُْٝ
ٌَحيَاة

হফোঁনঘ থাওা

تَ ُّي٦َ -َح َّي

আর চীফন

َحيَػ َوا ٌف

চীফন, হফোঁনঘ

تيَاَْٝ

থাওা

অথঘ ভস্ত ওানপযই আল্লা
ওতৃেও হযনফহিত। (২:১৯)
মায হফষ্টনী তানদয হও হযনফষ্টন
ওনয থাওনফ। (১৮:২৯)
আহন হপনযতাকণনও হদঔনফন,
তাযা আযনয ঘায া হখনয
তানদয ারনওতোয হফত্রতা
হখালনা ওযনঙ। (৩৯:৭৫)
এ দু ’হটনও ঔচুয
ে ফৃ ে দ্রৃাযা
হযনফহষ্টত ওনযহঙ। (১৮:৩২)
আয হম হফলনয় তাযা িাট্টা-হফদ্রু
ওযত, তা তানদযনও হখনয হননফ।
(৩৯:৪৮)
আভায যভত ফহওঙু নও
হযনফষ্টন ওনয আনঙ। (৭:১৫৬)
হফদু যতানরাও আনরাও হমন তানদয
দৃ হষ্টনও হঙহননয় হনয়। (২:২০)

হফদু যতানরাও আনরাও হমন তানদয
দৃ হষ্টনও হঙহননয় হনয়। (২:২০)
এফাং মায ওাঙ হথনও ইচ্ছা যাচয
হঙহননয় না । (৩:২৫)
আহভ তা হথনও হদননও অাহযত
ওহয। (৩৬:৩৭)

ِ ِ ٌ تيُِٝ واللَّو
ين
ُ َ
َ ط بالْ َكاف ِر
َحا َط ِبِِ ْم ُسَر ِادقُػ َها
َأ

ِ
ي
َ َّْوتَػَرى الْ َم ََلئ َكةَ َحاف
ِم ْن َح ْوِؿ الْ َع ْر ِش
يُ َسبّْ ُحو َف ِِبَ ْم ِد َرِّْبِ ْم
تَا بِنَ ْخ ٍل٤ا
ُ ََو َح َف ْفن

اؽ ِبِِم َّما َكانُوا بِِو
َ َو َح
يَ ْستَػ ْه ِزئُو َف
ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء
ْ َوَر ْٔتَِِت َوس َع

ف
ُ َتْط٧َ اد الْبَػ ْر ُؽ
ُ يَ َك
ص َارُى ْم
َ ْأَب
ف
ُ َتْط٧َ اد الْبَػ ْر ُؽ
ُ يَ َك
ص َارُى ْم
َ ْأَب
ِ وتن ِزع الْم ْلك
اء
ش
ت
َّن
تٟ
َ
َ
َ ُ ُ ََ
ُ
ِ
َّه َار
َ نَ ْسلَ ُخ مْنوُ النػ

হযনফষ্টনওাযী,
আয়েফান,
হনয়ন্ত্রও
হখনয যাঔা;
আয়নে হনয়া
হযনফষ্টনওাযী,
প্রদহেণওাযী

ّّ َح
اؼ ج َحافُّو َف

হখনয যাঔা,

ف
ُّ ُت٦َ -ف
َّ َح

হযনফষ্টন ওযা
হখনয হনয়া,

হখনয যাঔা,
হযনফষ্টন ওযা

ِ َ ح
يق
ُ ت٦َ -اؽ
َ
يَ َس ُع-َو ِس َع

প্রায়, উিভ
য়া

হওনি হনয়া,
যণ ওযা
হওনি হনয়া;
হটনন হফয ওযা
হটনন হফয
ওযা, ঘাভিা
হঙনর আনা
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ٌ تيُِٝ
ٌتيطَةُِٝ ،ط
ط
ُ تي٦ُِ -َحا َط
َأ

اد
ُ  يَ َك- َك َاد
ِ
ف
ُ َتْط٧َ -ف
َ َخط
)( ىخطٍ ىفةه
يىػٍن ًزعي-ع
َ نَػَز
يى ٍسلى يخ-َسلَ َخ

আয ভাহঙ মহদ তানদয ওাঙ হথনও
হওান হওঙু হঙহননয় হনয়, তনফ তাযা
তায ওাঙ হথনও তা উোয ওযনত
াযনফ না। (২২:৭৩)
বীত-স্ত্রস্ত্র হঙনর হম, হতাভানদয না
অননযযা হঙাোঁ হভনয হননয় মায়।
(৮:২৬)
মঔন াভানয আনরাহওত য়, তঔন
হওঙু টা থ ঘনর। (২:২০)
দু ই ভুনেয ঙ্গভস্থনর না হৌঙা
মেন্ত আহভ আফ না অথফা আহভ
মু ক মু ক ধনয ঘরনত থাওফ।
(১৮:৬০)
এফাং ফেতভারা নফ ঘরভান।
(৫২:১০)
... অতএফ তাযা নকযভূ ন হফঘযণ
ওযত (৫০:৩৬)

ُّ َوإِف يَ ْسلُْبػ ُهم
اب
ُ َالذب
ُ
ِ ِ
َُشْيئًا ََّل يَ ْستَنق ُذوهُ مْنو
َِتَافُو َف أَف يَػتَ َخطََّف ُك ُم
َّاس
ُ الن
تُم َّم َش ْوا فِ ِيوَٛ ََضاء
َ ُكلَّ َما أ

হঙহননয় হনয়া

ب
ُ ُيَ ْسل-ب
َ ََسل
হঙাোঁ হভনয
হনয়া, হঙহননয়
হনয়া
াটা, এহকনয়
মায়া, ঘরা

ت َم َعَْٜ ََل أَبْػَر ُح َح َّ ًَٰت أَبْػلُ َغ
ِ الْبحري ِن أَو أَم
ض َي ُح ُقبًا
ْ ْ َْ ْ َ

ঘরা, অহতিভ

اؿ َسْيػًرا
ْ َُوتَ ِسْي
ُ َاٗتِب

ঘরভান য়া;

فَػنَػقَّبُوا ِِف الْبِ ََل ِد

ف
يىػتى ىخطَّ ي-ف
َ ََِّتَط

কভন ওযা,
ওযা

পয ওযা
৬:১১
হফঘযণ ওযা,
তন্ন তন্ন ওনয

تَْ ِشي٨-َم َشى
)( َم ْش ٌي

ِ َْت٨-ضى
ضي
َ َم
ِ (م
)ض ّّي
ُ
ِ
ُيَسْي-َس َار
)( َسْيػٌر
ِّب
يػينىػق ي-َّب
َ نَػق

হঔাোঁচা
অতঃয তাযা ঘরর হপহপ ওনয
ওথা ফরনত ফরনত। (৬৮:২৩)
এফাং আন ারনওতোয উম্যু ক্ত
থ ভূ ন ঘরভান । (১৬:৬৯)

فَانطَلَ ُقوا َوُى ْم يَػتَ َخافَػتُو َف
ِ ّْفَاسلُ ِكي سبل رب
ك
ْ
َ َ ُُ
ذُلًَُل

ঘরা, ঘনর
মায়া
ঘরা, অনু যণ
ওযা; প্রনফ
ওযাননা
৭৪:৪২;
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يَػْنطَلِ ُق-اِنْطَلَ َق
ك
ُ ُيَ ْسل-ك
َ ََسل

আফায মঔন অন্ধওায নয় মায়,
তঔন িাোঁয় দাোঁহিনয় থানও। (২:২০)

َوإِذَا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا

দাোঁিাননা;
দন্ডায়ভান
য়া;
প্রহতহিত
য়া, ম্পন্ন

এফাং তানদযনও থাভা, তাযা
হচজ্ঞাহত নফ। (৩৭:২৪)
মঔন ফরা য়ঃ উনি মা, তঔন
উনি হমনয়া। (৫৮:১১)
মঔন তানদয ফনঘনয় ইতয
হরাওহট দাোঁহিনয় হকর। (৯১:১২)
মঔন হতহন ওাভযায হবতনয নাভানম
দাোঁহিনয়হঙনরন। (৩:৩৯)

স্ভযণ য়ায য চানরভনদয
ানথ উনফন ওযনফন না।

ِ
َّهم َّم ْسئُولُو َف
ُ َوق ُف
ُ وى ْم إِنػ

ِ ِ
انش ُزوا
ُ َانش ُزوا ف
ُ يل
َ َوإ َذا ق
ِ
اىا
َ إِذ انبَػ َع
َ ث أَ ْش َق

য়া
দাি ওযাননা,
থাভাননা
উোঁঘু য়া,
উনি দািাননা
উিা, দাোঁিাননা,
ুনরুহত্থত
য়া

ِ
صلّْي ِِف
َ َُوُى َو قَائ ٌم ي
ِ الْ ِم ْحر
اب
َ

অটর, ু হস্থয;

ّْ فَ ََل تَػ ْقعُ ْد بَػ ْع َد
الذ ْكَر َٰى

ফা, ফন

ب
َ َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ لَ َذ َى
ِ
صا ِرِى ْم
َ ْبِ َس ْمع ِه ْم َوأَب
ِا٘تياة
َ تَػْبتَػغُو َف َعَر
ََْ ض
ُّ
الدنْػيَا

ঘায়া, ইচ্ছা

দাোঁিাননা;
প্রহতহিত
৩:১১৩
থাওা

(৬:৬৮)
মহদ আল্লা ইচ্ছা ওনযন, তানর
তানদয শ্রফণহক্ত  দৃ হষ্টহক্ত
হঙহননয় হননত ানযন । (২:২০)
হতাভযা াহথেফ চীফননয ম্পদ
অনন্বলণ ওয। (৪:৯৪)

74

ওযা
ওাভনা ওযা,
ন্ধান ওযা

)وـ (قِيَ ٌاـ
ُ يَػ ُق-قَ َاـ
ِ َوق
ف
ُ يَق-ف
َ َ

يَػْن ُش ُز-نَ َشَز
ِ
ث
يىػٍنبىعً ي-ث
َ انْػبَػ َع
)اث
(انٍبً ىع ه
قَائِ ٌم (قَائِ َمةٌ) ج
قَائِ ُمو َف
يَػ ْقعُ ُد-قَػ َع َد
)ود
ٌ ُ(قُػع
ُيَ َشاء-ََشاء
يَػْبتَغِي-اِبْػتَػغَى
)ٌ(اِبْتِغَاء

অথঘ হফফা ফন্ধনন আফে ওযায
ফানা যাঔ। (৪:১২৭)

ِ
وى َّن
ُ َوتَػ ْر َغبُو َف أَف تَنك ُح

আা ওযা,
ওাভনা ওযা;
ভননাহননফ
ওযা, হফনয়ী
য়া ৯৪:৮;
অনী য়া,

ِ
ب
ُ  يَػ ْر َغ-ب
َ َرغ
)ب
ٌ ( َر َغ

ভুঔ হপহযনয়
এফাং তথায় যনয়নঙ ভনন মা ঘায়
এফাং নয়ন মানত তৃপ্ত য়।
(৪৩:৭১)
আয মহদ তাযা হফয ফায াংওল্প
হনত, তনফ অফযই হওঙু যঞ্জাভ
প্রস্তুত ওযনতা। (৯:৪৬)
হতাভযা ওঔন নাযীনদযনও ভান
যাঔনত াযনফ না, মহদ এয
আওাঙ্ক্ষী । (৪:১২৯)
এফাং হঔানন হতাভানদয চননয
আনঙ হতাভযা দাফী ওয। (৪১:৩১)
আল্লা মাফতীয় হফলনয়য উয
ফেভয় েভতাীর। (২:২০)
হতহনই হ ো হমহন ৃ হষ্ট ওনযনঙন
হতাভানদয চনয মা হওঙু চভীনন
যনয়নঙ হ ভস্ত। (২:২৯)
এফাং চনকনণয ভনধয হখালণা ওযা
র, হতাভযা ভনফত ।
(২৬:৩৯)

ِ
ِِ
س
ُ َوف َيها َما تَ ْشتَهيو ْاْلَن ُف
ي
ُُ َوتَػلَ ُّذ ْاْل َْع
َع ُّدوا
ْ َولَ ْو أ ََر ُادوا
َ وج َْل
َ تُُرٙا
ًلَوُ عُ َّدة
َولَن تَ ْستَ ِطيعُوا أَف تَػ ْع ِدلُوا
ِ بػي الن
صتُ ْم
ْ ّْساء َولَ ْو َحَر
َ َ َْ
َولَ ُك ْم فِ َيها َما تَدَّعُو َف
إِ َّف اللَّوَ َعلَ َٰى ُك ّْل َش ْي ٍء
قَ ِد ٌير
ُى َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما
َِ ض
ِ ِِف ْاْل َْر
ٓت ًيعا
ِ َوقِيل لِلن
َّاس َى ْل أَنتُم
َ
تتَ ِمعُو َفُّْٜ

75

হনয়া ২:১৩০
ঘায়া,
আওাঙ্ক্ষা ওযা
ইচ্ছা ওযা,
ঘায়া, ভনস্থ
ওযা

 يَ ْشتَ ِهي-اِ ْشتَػ َهى
يد
ُ يُِر-أ ََر َاد

আওাঙ্ক্ষা ওযা,
হরাব ওযা
দাহফ ওযা;
ঘায়া

ص
 ىٍَي ير ي-ص
َ َحَر
َّاد َعى – يىدِّعيو

প্রনতযও, ওর

ওনর,
এওনত্র, ফ,
হম্যহরত
এওত্র, হভহরত

ُك ّّل
ِ
َٓتَعُو َف
ْ يع ج أ
ٌ َٓت
تتَ ِم ٌعُْٜ

এফাং হতাভযা ভৃ নতয তযাচয ম্পহে
ম্পূ ণেরূন ওুহেকত ওনয হপর।
(৮৯:১৯)
অতঃয হগুনরায হদনয
এনওওহট অাং হফহবন্ন াানিয
উয হযনঔ দা। (২:২৬০)
অতঃয হতহন হগুনরানও ঘূ ণেহফঘুণে ওনয হদনরন। (২১:৫৮)
তনফ হও হতাভযা গ্রনন্থয হওয়দাং
হফশ্বা ওয এফাং হওয়দাং অহফশ্বা
ওয। (২:৮৫)
মাযা হওাযআননও ঔন্ড ঔন্ড
ওনযনঙ। (১৫:৯১)
তা হফদীণে নয় হকর এফাং প্রনতযও
বাক হফার ফেতদৃ  নয় হকর।
(২৬:৬৩)
এওচন ুরুনলয অাং দু চন
নাযীয অাংনয ভান। (৪:১১)
আনঔযানত তানদয হওন অাং
হনই। (৩:৭৭)
আয হদননয দু ই প্রানন্তই নাভাম
হিও যাঔনফ, এফাং যানতয
প্রান্তবানক। (১১:১১৪)
হতা-ভাতা  আত্নীয়-স্বচননদয
হযতযক্ত ম্পহেনত ুরুলনদয
অাং আনঙ। (৪:৭)

اث أَ ْك ًَل
َ َوتَأْ ُكلُو َف التػَُّر
لَّ ِّما

اج َع ْل َعلَ َٰى ُك ّْل َجبَ ٍل
ْ َُُّث
ّْمْنػ ُه َّن ُج ْزءًا
فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذا ًذا

ِ َض الْ ِكت
ِ أَفَػتُػ ْؤِمنُو َف بِبَػ ْع
اب
ٍ َوتَ ْك ُف ُرو َف بِبَػ ْع
ض
ِ َّ
ين َج َعلُوا الْ ُق ْرآ َف
َ الذ
ِِ
ي
َ عض
فَان َفلَ َق فَ َكا َف ُك ُّل فِْرٍؽ
َكالطَّْوِد الْ َع ِظي ِم
َّ ِل
ّْ لذ َك ِر ِمثْل َح
ظ
ُ
ِ ْ ْاْلُنثَػيَػ
ي
تُ ْم ِِفَٛ ك ََل َخ ََل َؽ
َ ِأُوَٰلَئ
ِْاَل ِخرة
َ
َّها ِر
َّ َوأَقِ ِم
َ الص ََل َة طََر َِِف النػ
َوُزلًَفا ّْم َن اللَّْي ِل
ِ ِ
تَّا تَػَرَؾّْٟ يب
ٌ لّْ ّْلر َجاؿ نَص
الْ َوالِ َد ِاف َو ْاْلَقْػَربُو َف
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ফটুওু,
ুনযাটা
অাং হফনল,
টুওনযা, ঔণ্ড
ঘূ ণেহফঘূ ণে,
টুওনযা, অাং
ওতও, হওঙু ,
হওান, হওউ

ََّّل
ٌُج ْزء
ٌُج َذا َذةٌ ج ُج َذاذ
ض
ٌ بَػ ْع

ঔন্ড ঔন্ড

ِ
ِ ضةٌ ج ِع
ي
ٌض
َع

হবন্নাাং, ঔণ্ড,

فِْر ٌؽ

টুওযা, অাং
অাং; হৌবাকয
২৮:৭৯
অাং, প্রায,
বাক
প্রথভাাং;
হনওটফতেী;
ভয় ৬৭:২৭
অাং

ّّ َح
ظ
َخَلَ ٌؽ
ف
ٌ َُزلْ َفةٌ ج ُزل
ِ
ب
ٌ نَصْي

আয হম হরাও ু াহয ওযনফ ভে
ওানচয চননয হ তায হফাছায
এওহট অাং ানফ। (৪:৮৫)
তনফ আওানয হওান টুওনযা
আভানদয উয হপনর দা।
(২৬:১৮৭)
অতঃয ভানু ল তানদয হফলয়নও
ফহুধা হফবক্ত ওনয হদনয়নঙ।
(২৩:৫৩)
এফাং মহভনন হফহবন্ন য হেত্র
যনয়নঙ। (১৩:৪)
অতএফ, এই মানরভনদয প্রায
তাই, মা নদয অতীত ঘযনদয
প্রায হঙর। (৫১:৫৯)
হতাভযা ঐ ভহরায ভত নয়া না,
হম হযশ্রনভয য ওাটা ূ তা
টুওনযা টুওনযা ওনয হঙনি হপনর।
(১৬:৯২)
হ আভানদয যয়াযনদকায,
আভানদয প্রায অাং হাফ
হদফনয আনকই হদনয় দা।
(৩৮:১৬)
আল্লা মাফতীয় হফলনয়য উয
ফেভয় েভতাীর। (২:২০)

ًاعةً َسيّْئَة
َ َوَمن يَ ْش َف ْع َش َف
يَ ُكن لَّوُ كِ ْف ٌل ّْمْنػ َها
َس ِق ْط َعلَْيػنَا كِ َس ًفا ّْم َن
ْ فَأ
الس َم ِاء
َّ
فَػتَػ َقطَّعُوا أ َْمَرُىم بَػْيػنَػ ُه ْم
ُزبػًُرا
ِ َوِِف ْاْل َْر
ض قِطَ ٌع
ات
ٌ ُّمتَ َجا ِوَر
ِِ ِ
ين ظَلَ ُموا ذَنُوبًا
َ فَإ َّف للَّذ
ِ ُّْمثْل َذن
َص َحاِبِِ ْم
ْ وب أ
َ
ت
ْض
َ َوََل تَ ُكونُوا َكالَِِّت نػَ َق
تَا ِمن بَػ ْع ِد قُػ َّوةٍ أَن َكاثًاََٛغ ْز
َربػَّنَا َع ّْجل لَّنَا قِطَّنَا قَػْب َل
ِ
ِ ا٘تِس
اب
َ ْ يَػ ْوـ
إِ َّف اللَّوَ َعلَ َٰى ُك ّْل َش ْي ٍء
قَ ِد ٌير
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অাং

টুওযা, অাং

ঔণ্ড, টুওযা

টুওযা, ঔণ্ড,
অাং
ানয াহস্ত,
প্রায, অাং
টুওযা টুওযা,
ঔণ্ড ঔণ্ড

আভরনাভা,
প্রায, অাং,

كِ ْف ٌل
سف ج
ٌ ِك
ف
ٌ كِ َس

 ُزبَػٌر،ُز َبرةٌ ج ُزبػٌُر

 قِطْ َعةٌ ج،قِطْ ٌع
قِطَ ٌع
ب
ٌ ذَنػُ ْو

اث
ٌ ْث ج أَنْ َك
ٌ نِك
ّّ ِق
ط

হযহচও

হওঙু

َُش ْيءٌ ج أَ ْشيَاء

আল্লা মাফতীয় হফলনয়য উয
ফেভয় েভতাীর। (২:২০)
তফু তানদয উয আভায ূ ণে
েভতা যনয়নঙ। (৪৩:৪২)
আহভ তানদযনও হম হফলনয়য য়াদা
হদনয়হঙ, তা আনানও হদঔানত
অফযই েভ। (২৩:৯৫)
এফাং আহভ এওানচ হক্তফান,
হফশ্বস্ত। (২৭:৩৯)
আহন তানদয াও নন।
(৮৮:২২)

إِ َّف اللَّوَ َعلَ َٰى ُك ّْل َش ْي ٍء
قَ ِد ٌير
فَِإنَّا َعلَْي ِهم ُّم ْقتَ ِد ُرو َف
ك َما
َ ََوإِنَّا َعلَ َٰى أَف نُِّري
نَعِ ُد ُى ْم لََق ِاد ُرو َف
ِ ّّ وإِ ِّْن علَي ِو لََق ِو
ي
ٌ ي أَم
َْ َ
ِ
صْي ِط ٍر
َ لَّ ْس
َ ُت َعلَْي ِهم ِب

েভতাীর,
হক্তফান
েভতাীর

েভ,
েভতাফান
হক্তারী,
াভথেফান

গ্রণওাযী নন। (৩৯:৩৭)

س اللَّوُ بِ َع ِزي ٍز ِذي
َ أَلَْي
انتِ َق ٍاـ

قَ ِادٌر ج قَ ِاد ُرو َف
ي
ّّ قَ ِو

তোফধায়ও,
হক্ত
প্রনয়াকওাযী,

আল্লা হও যািভারী, প্রহতনাধ

قَ ِد ٌير
ُم ْقتَ ِدٌر ج
ُم ْقتَ ِد ُرو َف

ِ مص
يطٌر
َُ

প্রযী, াও
যািভারী;
ম্যাহনত
১১:৯১; াও

ِ ع ِزيز ج أ
ٌَعَّزة
ٌَ

১২:৩০;
ফস্তুতঃ আভযা তানদয উয প্রফর।
(৭:১২৭)
এফাং আভযা এনদযনও ফীবূ ত
ওযনত েভ হঙরাভ না। (৪৩:১৩)
মহদ আল্লা হতাভানদয ায়তা
ওনযন, তানর হওউ হতাভানদয
উয হফচয়ী নত াযনফ না।
(৩:১৬০)

ِ َوإِنَّا فَػوقَػهم ق
اى ُرو َف
ُْ ْ َ
ِ
ي
َ َوَما ُكنَّا لَوُ ُم ْق ِرن
نص ْرُك ُم اللَّوُ فَ ََل
ُ َإِف ي
ِ
ب لَ ُك ْم
َ َغال

78

হচাযদায
প্রফর,
হক্তারী,
হফচয়ী
ৃ ঙ্খরা
ফেওাযী,
ফীবূ তওাযী
হফচয়ী,
প্রবাফারী

ِ َق
 قَػ َّه ٌار ج،اىٌر
ِ َق
اى ُرو َف
ُم ْق ِر ٌف ج ُم ْق ِرنُو َف
ِ
بج
ٌ َغال
َغالِبُو َف

আয হচনন হযনঔা, হতাভযা
আল্লানও যাবূ ত ওযনত াযনফ
না। (৯:২)
আল্লা নযাৎ ওনয হদনফন
ওানপযনদয ভস্ত ওরা-হওৌর।
(৯:১৮)
এফাং মাযা আভানদয
হনদেনভূ নও ফযথে ওযনত
হদৌিানদৌহি ওনয। (২২:৫১)
আহভ অেভ, অতএফ, তুহভ
প্রহতহফধান ওয। (৫৪:১০)
এফাং আভযা অেভ নই। (৫৬:৬০)

এনেনত্র ফহু ফাহনীয ভনধয
নদয এও ফাহনী আনঙ, মা
যাহচত নফ। (৩৮:১১)
অতঃয রটাযী (ু যহত) ওযানর
হতহন হদালী াফযস্ত নরন।
(৩৭:১৪১)
দূ ফের, রুি, ফযয়বায ফনন অভথে
হরাওনদয চনয হওান অযাধ হনই।
(৯:৯১)

তাযা ফনরঃ এ বূ ঔনন্ড আভযা
অায় হঙরাভ। (৪:৯৭)

َو ْاعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم َغْيػ ُر
ُم ْع ِج ِزي اللَّ ِو
ِ ِ ِ
ين
َ اللَّوَ ُموى ُن َكْيد الْ َكاف ِر
ِ َّ
ين َس َع ْوا ِِف آيَاتِنَا
َ َوالذ
ِ
ين
َ ُم َعاج ِز
ِ ََِن م ْغلُوب فَانت
ص ْر
ٌ َ ّْ أ
ِ ِ
ي
َ ت ُن ِبَ ْسبُوق١َْ َوَما
ِ
وـ
َ ُجن ٌد َّما ُىنَال
ٌ ك َم ْه ُز
ِ َحز
اب
َ ْ ّْم َن ْاْل
اى َم فَ َكا َف ِم َن
َ فَ َس
ِ
ي
َ الْ ُم ْد َحض
َّ
ُّع َف ِاء َوََل
َ س َعلَى الض
َ لْي
ض َٰى َوََل َعلَى
َ َعلَى الْ َم ْر
ِ َّ
ت ُدو َف َما٥َِ ين ََل
َ الذ
ِ
ج
ٌ يُنف ُقو َف َحَر
ِ ْ قَالُوا ُكنَّا مست
ي ِِف
َْ ُ
َ ض َعف
ِ ْاْل َْر
ض

79

যাবূ তওাযী,
অেভওাযী
দূ ফেরওাযী,
অেভওাযী

অেভ,
যাহচত
যাহচত,
ফীবূ ত
শ্চাদ্রৃতেী,
যাহচত
যাহচত,
অাযক
ফযথে, ফাহতর,
স্থানঘুযত,
যাহচত
দু ফের, অেভ,
েভতাীন,
ওভনচায

দূ ফের,
হনমোহতত,
হনকৃ ীত

ُم ْع ِجٌز ج
ُم ْع ِج ُزو َف
ُم ْوِى ٌن
ِ مع
اجٌز ج
َُ
ِ
عن
َ ُم َعاج ُز
وب
ٌ َُم ْغل
)وؽ (ج
ٌ َُم ْسب
َم ْسبُوقُو َف
وـ
ٌ َم ْه ُز
ضج
ٌ ُم ْد َح
ضو َف
ُ ُم ْد َح
يف ج
ٌ ِضع
َ
اؼ
ٌ  ِض َع،ُض َع َفاء
ُ
فج
ْ َُم ْست
ٌ ِضع
ضعِ ُفو َف
ْ َُم ْست

ফস্তুতঃ আল্লা ফদনযয মু নে
হতাভানদয াাময ওনযনঙন, অথঘ
হতাভযা হঙনর দু ফের। (৩:১২৩)
হ ভানফ ভাচ! হতাভযা
হতাভানদয ারনওতোয এফাদত
ওয, হমহন হতাভাহদকনও ৃ হষ্ট
ওনযনঙন। (২:২১)
হওন্তু তা চকত ৃ হষ্টয ূ নফেই
হওতানফ হরহফে আনঙ। (৫৭:২২)
আহভ এও ভুঔী নয় স্বীয় আনন ঐ
োয হদনও ওনযহঙ, হমহন
ননবাভন্ডর  বুভন্ডর ৃ হষ্ট
ওনযনঙন। (৬:৭৯)
হতহনই মভীন নত হতাভানদযনও
য়দা ওনযনঙন। (১১:৬১)
আয আহভ ৃ হষ্ট ওনযহঙ হদামনঔয
চনয ফহু হজ্বন  ভানু ল। (৭:১৭৯)
আয তফযাকযফাদ হতা তাযা
হননচযাই উিাফন ওনযনঙ; আহভ
এটা তানদয উয হননদে ওহযহন।
(৫৭:২৭)
তুহভ চাননা না, য়ত আল্লাহ এয
নয হওাননা ু নমাক ৃ হষ্ট ওনয
হদনফন। (৬৫:১)

صَرُك ُم اللَّوُ بِبَ ْد ٍر
َ ََولََق ْد ن
ٌَوأَنتُ ْم أ َِذلَّة
َّاس ْاعبُ ُدوا
ُ يَا أَيػُّ َها الن
َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم
ٍ َإََِّل ِِف كِت
اب ّْمن قَػْب ِل أَف
نػَّْبػَرأ ََىا
ت َو ْج ِه َي لِلَّ ِذي
ُ إِ ِّْن َو َّج ْه
ِ َّ فَطَر
ض
َ الس َم َاوات َو ْاْل َْر
َ
َحنِي ًفا
ِ َنشأَ ُكم ّْم َن ْاْل َْر
ض
َ ُى َو أ
ِ
َّم َكثِ ًْيا
َ َولََق ْد َذ َرأْنَا ٗتَ َهن
ِْ اٗتِ ّْن َو
ِ اْل
نس
ْ ّْم َن
ِ
وىا َما
َ َُوَرْىبَانيَّةً ابْػتَ َدع
اىا َعلَْي ِه ْم
َ ََكتَْبػن
ِ
ث
ُ تد٦ُْ َََل تَ ْد ِري لَ َع َّل اللَّػو
ِ
ك أ َْمًرا
َ بَػ ْع َد ََٰذل
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দু ফের;
অভাহনত

ِ
ٌيل ج أ َِذلَّة
ٌ َذل

ৃ হষ্টওযা, কিন
ওযা, রূ
হদয়া, যঘনা
ওযা
ৃ হষ্ট ওযা

تْلُ ُق٧َ -َخلَ َق
)( َخ ْل ٌق
ُيَػْبػَرأ-َبَػَرأ

ৃ হষ্ট ওযা

 يَػ ْفطُُر-فَطََر
ৃ হষ্ট ওযা,
ততহয ওযা,
কিন ওযা
ৃ হষ্ট ওযা;
হফস্তায ওযা
৪২:১১
উিাফন ওযা,

ِ
ُ يػُْنشيء-َأَنْ َشأ
)ٌ(إنْ َشاء
ُ يَ ْذ َرأ-َذَرأ
ِ
ً
يىػٍبتىدعي-ع
َ ابْػتَ َد

প্রফতেন ওযা
নতুনবানফ ৃ হষ্ট
ওযা, আহফষ্কায
ওযা, খটাননা

ً
ث
 يٍَيد ي-ث
ىح ىد ى
ٍأ

হম হফত্রো হতাভানদয চনয
বূ হভনও হফঙানা ওনয হদনয়নঙন।
(২:২২)
আহভ হও ওহযহন বূ হভনও হফঙানা।
(৭৮:৬)
আল্লা তা’আরা হতাভানদয চননয
বূ হভনও ওনযনঙন হফঙানা। (৭১:১৯)
তানদয াশ্বে মযা হথনও আরাদা
থানও। (৩২:১৬)
তাযা হাংানন ভাীন নফ।
(১৮:৩১)
এফাং তানদয কৃ নয চননয দযচা
হদতাভ এফাং ারাংও হদতাভ মানত
তাযা হরান হদনয় ফত। (৪৩:৩৪)
এফাং হতহন হতা-ভাতানও
হাংাননয উয ফানরন এফাং
তাযা ফাই তাোঁয াভনন
হচদাফনত র। (১২:১০০)
আহভ হারায়ভাননও যীো
ওযরাভ এফাং হযনঔ হদরাভ তায
হাংাননয উয এওহট হনস্প্রাণ
হদ। (৩৮:৩৪)
এফাং আওানও ঙাদ স্বরূ স্থান
ওনয হদনয়নঙন। (২:২২)

ِ
ض
َ الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر
ِ
اشا
ً فَر
ض ِم َه ًادا
َ ت َع ِل ْاْل َْر٠َْ ْأَ ََل
ض
َ َواللَّوُ َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر
بِ َساطًا
اَف ُجنُوبػُ ُه ْم َع ِن
ََٰ تَػتَ َج
ِ الْمض
اج ِع
َ َ
ِِ
ي فِ َيها َعلَى
َ ُّمتَّكئ
ِ ِْاْلَرائ
ك
َ
َولِبُػيُوِتِِ ْم أَبْػ َوابًا َو ُس ُرًرا
ِ علَيػها يػت
َّكئُو َف
َ َْ َ
َوَرفَ َع أَبَػ َويْ ِو َعلَى الْ َع ْر ِش
َو َخُّروا لَوُ ُس َّج ًدا

হফঙানা, আন,
হফস্তৃত
হফঙানা, হফস্তৃত;
অফস্থানস্থর
৩:১২
হফঙানা, হফস্তৃত,
ভান
মযা

হাংান,
ভনদ
ঔাট, হাংান

اد
ٌ ِم َه
ط
ٌ بِ َسا
ض َج ٌع ج
ْ َم
ِ مض
اج ُع
ََ
ك
ُ ِأَ ِري َكةٌ ج أ ََرائ
َس ِر ٌير ج ُس ُرٌر

হাংান;
ঙাদ ২২:৪৫;
আল্লায আয

وش
ٌ ش ج عُُر
ٌ َع ْر

১৩:২

َولََق ْد فَػتَػنَّا ُسلَْي َما َف َوأَلْ َقْيػنَا
َعلَ َٰى ُك ْرِسيّْ ِو َج َس ًدا

আল্লায ওুযহ

ِ َّ و
َ
ًالس َماءَ بنَاء

ঙাদ, ঘারা
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ِ
ش
ٌ اش ج فُػ ُر
ٌ فَر

হাংান;
২:২৫৫

ُك ْرِس ّّي
ِ
ٌبنَاء

আহভ আওানও ু যহেত ঙাদ
ওনযহঙ। (২১:৩২)
হতহন এনও উচ্চ ওনযনঙন 
ু হফনযস্ত ওনযনঙন। (৭৯:২৮)
হতাভানদয চনয পর-পর
উৎাদন ওনযনঙন হতাভানদয ঔাদয
হানফ। (২:২২)
এফাং হননচনদয গুপ্তধন উোয
ওরুও। (১৮:৮২)
আনায াত আনায ফকনর
ঢুহওনয় হদন। (২৭:১২)
আল্লা যাহত্রনও হদননয ভনধয এফাং
হদননও যাহত্রয ভধয দাহঔর ওনয

الس َماءَ َس ْق ًفا
َّ َو َج َع ْلنَا
ت ُفوظًاَّْٝ
َرفَ َع ٖتَْ َك َها فَ َس َّو َاىا

ِ فَأَخرج بِِو ِمن الثَّمر
ات
ََ َ َ َ ْ
ِرْزقًا لَّ ُك ْم
تَا٤َُويَ ْستَ ْخ ِر َجا َك َنز
ك
َ َِوأ َْد ِخ ْل يَ َد َؾ ِِف َجْيب

ঙাদ, ঙাউহন,
ঘারা

ف
ٌ ف ج ُس ُق
ٌ َس ْق

উচ্চতা, ঙাদ

ك
ٌ َْٖت

হফয ওযা,

ِج
ْأ
ُ تْر٧ُ – َخَر َج
)اج
ٍ (
إخىر ه
-استَ ْخَر َج
ْ
ًج
يى ٍستى ٍخر ي
يُ ْد ِخ ُل-أ َْد َخ َل

ফহষ্কায ওযা,
প্রওা ওযা
হফয ওনয
হনয়া, হনকেত
ওযা
প্রনফ ওযাননা

ِ
َّه َار ِِف اللَّْي ِل
َ َويُول ُج النػ

প্রনফ ওযাননা

َند ًادا
َ فَ ََل ََْت َعلُوا لِلَّ ِو أ

ভওে,

أ َْو ََلَ – يُولِ ُج

হদন। (২২:৬১)
অতএফ, আল্লায ানথ হতাভযা
অনয ওানও ভওে ওনযা না।
(২:২২)
আল্লা এও দৃ ষ্টান্ত ফণেনা ওনযনঙনঃ
এওহট হরানওয উয যস্পয
হফনযাধী ওয়চন ভাহরও যনয়নঙ।
(৩৯:২৯)
এফাং তায ভতুরয হওউ হনই।
(১১২:৪)

ب اللَّوُ َمثَ ًَل َّر ُج ًَل فِ ِيو
َ
َ ضَر
ُشَرَكاءُ ُمتَ َشاكِ ُسو َف
َح ٌد
َ َوََلْ يَ ُكن لَّوُ ُك ُف ًوا أ
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ভতুরয
অাংীদায

نِ ّّد ج أَنْ َد ٌاد
ٌ َش ِر
ُيك ج ُشَرَكاء

ভতুরয, ভনতা,
অনু রু

ُك ُف ٌؤ

যীওনদয অনননওই এনও অনযয
প্রহত চুরুভ ওনয থানও। (৩৮:২৪)

তানর এয ভত এওহট ূ যা যঘনা
ওনয হননয় এ। (২:২৩)
হফ াামযওাযীনদযনও হডনও
না-এও আল্লানও ঙািা। (২:২৩)

تُلَطَ ِاءٙا
ْ َوإِ َّف َكثِ ًْيا ّْم َن
ِ
ض ُه ْم َعلَ َٰى
ُ لَيَْبغي بَػ ْع
ٍ بَػ ْع
ض
فَأْتُوا بِ ُس َورةٍ ّْمن ّْمثْلِ ِو
َو ْادعُوا ُش َه َداءَ ُكم ّْمن
ِ د
وف اللَّ ِو
ُ

হভশ্রণওাযী,
অাংীদায,
যীও

ওুয’আননয
ু যা

দাোঁহিনয়হঙনরন, তঔন হপনযতাযা
তাোঁনও হডনও ফরনরন (৩:৩৯)
ওানর তাযা এনও অযনও হডনও
ফরর। (৬৮:২১)
অতঃয মঔন হতহন ভৃ হেওা হথনও
উিায চননয হতাভানদয ডাও হদনফন
(৩০:২৫)
হঔানন তানদয প্রাথেনা র ‘হফত্র
হতাভায ো হ আল্লা’। (১০:১০)
এফাং আল্লায আনদিনভ তাোঁয
হদনও আফায়ওরূন এফাং উজ্জ্বর
প্রদীরূন। (৩৩:৪৬)

فَػنَ َادتْوُ الْ َم ََلئِ َكةُ َوُى َو
ِ قَائِم يصلّْي ِِف الْ ِم ْحر
اب
ٌَُ
َ
ِ فَػتَػنَادوا م
ي
َ صبِح
ْ ُ َْ
ُُثَّ إِذَا َد َعا ُك ْم َد ْع َوةً ّْم َن
ِ ْاْل َْر
ض
ِ
ك
َ ََد ْع َو ُاى ْم ف َيها ُسْب َحان
اللَّ ُه َّم
ِ ود
اعيًا إِ ََل اللَّ ِو بِِإ ْذنِِو
ََ
ِ
اجا ُّمنِ ًْيا
ً َوسَر
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ُس ْوَرةٌ ج ُس َوٌر

ডাওা, আহ্বান
ওযা, নম্বাধন
ওযা, আভন্ত্রণ
ওযা, প্রাথেনা
ওযা, পহযয়াদ

মঔন হতহন ওাভযায হবতনয নাভানম

ٌ َخلِي
ُط ج ُخلَطَاء

ওযা, ঘায়া
আহ্বান ওযা;
হখালণা ওযা
ডাওাডাহও ওযা

ডাও, আহ্বান;
প্রাথেনা ২:১৮৬
প্রাথেনা;
আতেনাদ
২১:১৫
আফায়ও,
আহ্বানওাযী

 يَ ْدعُو-َد َعا
)ٌ( ُد َعاء
يػُنَ ِادي-نَ َادى
)ٌ(نِ َداء
 يىػتىػنى ىادل-تَػنَ َادى
)(تىػنى واد
ٌَد ْع َوة
َد ْع َوى
َد ٍاع

হ আভানদয ারনওতো! আভযা
হনহশ্চতরূন শুননহঙ এওচন

َّربػَّنَا إِنػَّنَا َِٖت ْعنَا ُمنَ ِاديًا

হখালও,
আহ্বানওাযী

আফানওাযীনও। (৩:১৯৩)
হফ াামযওাযীনদযনও হডনও
না-এও আল্লানও ঙািা।
(২:২৩)

এফাং াামযওাযী হানফ
আল্লাই মনথষ্ট। (৪:৪৫)
এফাং আভায হযফাযফনকেয ভধয
হথনও আভায এওচন াামযওাযী
ওনয হদন। (২০:২৯)
আহভ হতাভাহদকনও াাময ওযফ
ধাযাফহওবানফ আকত াচায
হপনযতায ভাধযনভ। (৮:৯)
এফাং আহভ এভন নই হম, হফভ্রান্ত
ওাযীনদযনও াামযওাযীরূন গ্রণ
ওযনফা। (১৮:৫১)
এফাং তানদয হওউ আল্লায
ায়ও নয়। (৩৪:২২)
অতএফ, তানও আভায ানথ
াানমযয চননয হপ্রযণ ওরুন। হ
আভানও ভথেন চানানফ। (২৮:৩৪)
তাযা আল্লা ফযতীত অনযানয ইরা
গ্রণ ওনযনঙ, মানত তাযা তানদয
চননয াামযওাযী য়। (১৯:৮১)

َو ْادعُوا ُش َه َداءَ ُكم ّْمن
ِ د
وف اللَّ ِو
ُ

াামযওাযী,
ােী ২৪:৪;
উহস্থত
২:১৩০; ীদ
৩:১৪০

ِ َوَك َف َٰى بِاللَّ ِو ن
ص ًْيا
َ

াামযওাযী,

اج َعل َّْل َوِز ًيرا ّْم ْن أ َْىلِي
ْ َو

াামযওাযী,

ٍ ْتِ ُّد ُكم بِأَلُٟ َِن
ف ّْم َن
ّْ أ
ِِ ِ ِ
ي
َ الْ َم ََلئ َكة ُم ْردف
ِ وما ُكنت مت
َّخ َذ
ُ ُ ََ
ِ
ض ًدا
ُ ي َع
َ ّْالْ ُمضل
َوَما لَوُ ِمْنػ ُهم ّْمن ظَ ِه ٍْي

فَأ َْرِس ْلوُ َمعِ َي ِرْدءًا
ص ّْدقُِِن
َ ُي
ِ و َّاِتَ ُذوا ِمن د
ًتَةٛوف اللَّ ِو ِآ
ُ
َ
تُ ْم ِعِّزاَٛ لّْيَ ُكونُوا
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ُمنَ ٍاد

ৃ িনালও

ভন্ত্রী
াামযওাযী,
াামযদাতা
ফাহু, হক্ত,
াামযওাযী
াামযওাযী,
যোওাযী
ওাযী,
াামযওাযী
াামযওাযী,
হক্ত

ِ
َُشهي ٌد ج ُش َه َداء
ِ َ ن،اصر
ِ
صْيٌ ج
ٌ َن
ِ
ص ٌار
َ ْ أَن،نَاص ُرو َف
َوِز ٌير
تِ ّّدُٟ
ض ٌد
ُ َع
ٌظَ ِهْي
ٌِرْدء
ِ
)يَعُِّز-(عَّز
َ عّّز

তঔন হতাভযা আভায হফরুনে এ
হফলনয় াামযওাযী ওাউনও ানফ
না। (১৭:৬৯)
আহভ হতাভানদয উোনয
াামযওাযী নই। (১৪:২২)
হতাভযা মা ফণেনা ওযঙ, হ হফলনয়
এওভাত্র আল্লাই আভায াাময
স্থর। (১২:১৮)
এফাং হতহন ফযতীত তানদয হওান
াামযওাযী হনই। (১৩:১১)
মহদ হতাভযা তযফাদী নয় থানওা।
(২:২৩)

আয তায চননী এওচন রী।
(৫:৭৫)
হম মেন্ত না আনায ওানঙ
হযষ্কায নয় হমত তযফাদীযা
এফাং হচনন হননতন হভথযাফাদীনদয।
(৯:৪৩)
ফযাং হ এওচন হভথযাফাদী,
দাহম্ভও। (৫৪:২৫)
তাযা অফতীণে য় প্রনতযও
হভথযাফাদী, হকানাকানযয উয।
(২৬:২২২)
হতাভযা ফাই হভথযা আনযা
ওযঙ। (১১:৫০)

ُُثَّ ََل ََِت ُدوا لَ ُك ْم َعلَْيػنَا بِِو
تَبِ ًيعا
ِ
ص ِرِخ ُك ْم
ْ َُّما أَنَا ِب
َواللَّوُ الْ ُم ْستَػ َعا ُف َعلَ َٰى َما
ِ َت
ص ُفو َف
تُم ّْمن ُدونِِو ِمن َو ٍاؿَٛ َوَما

াামযওাযী,
অনু াযী,
ওাযী
উোযওাযী;
আতেনাদ
াানমযয
আধায,
বযাস্থর
াামযওাযী,
যেও

ِ ِ إِف ُكنتم
ي
َ صادق
َ ُْ

তযফাদী

ٌَوأ ُُّموُ ِصدّْي َقة

তযফাদী,

ِ َّ َح ًَّت يػتبػ َّي ل
ين
َ َ َََ َٰ َ
َ ك الذ
ِ
ي
َ ِص َدقُوا َوتَػ ْعلَ َم الْ َكاذب
َ
اب أ َِشٌر
ٌ بَ ْل ُى َو َك َّذ
ٍ َّتَػنَػَّزُؿ علَى ُك ّْل أَف
اؾ أَثِي ٍم
َٰ َ
إِ ْف أَنتُ ْم إََِّل ُم ْفتَػ ُرو َف
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ূ ণযফান
হভথযাফাদী

হভথযাফাদী
ঘযভ হভথু যও

হভথযা যঘহয়তা,
অফাদদাতা

يع
ٌ ِتَب
يخ
ٌ ص ِر
ٌ صر
ْ ُم
َ ،ِخ
ُم ْستَػ َعا ٌف
َو ٍاؿ
ص ِاد ٌؽ ج
َ
ص ِادقُو َف
َ
ِ (
)ات
ٌ َصادق
َ
)ٌِص ّديِ ٌق ( ِص ّْدي َقة
ج ِص ّْدي ُقو َف
ِ
ٌ َك ِاذبَة،ب
ٌ َكاذ
ج َك ِاذنُو َف
اب
ٌ َك َّذ
اؾ
ٌ َّأَف
ُم ْف ٍََت ج ُم ْفتَػ ُرو َف

আয মহদ তা না ায-অফয তা
হতাভযা ওঔন াযনফ না। (২:২৪)
এফাং হম হফশ্বা স্থান ওনয 
ৎওভে ওনয। (১৮:৮৮)
মাযা দু স্কভে উাচেন ওনযনঙ তাযা
হও ভনন ওনয হম, আহভ তানদযনও
হ হরাওনদয ভত ওনয হদফ।
(৪৫:২১)
তাযা ঔুফই ভে ওাচ ওযনঙ।
(৫:৬৩)

فَِإف ََّلْ تَػ ْف َعلُوا َولَن تَػ ْف َعلُوا
َوأ ََّما َم ْن َآم َن َو َع ِم َل
ِص
ا٘تًا
َ
ِ َّ أَـ ح ِس
اجتَػَر ُحوا
ْ ين
َ ب الذ
َ َ ْ
ِ السيّْئ
ت َعلَ ُه ْم٠َّْ ات أَف
َ َّ
ِ
صنَػعُو َف
ْ َس َما َكانُوا ي
َ لَبْئ

ওযা, ম্পাদন
ওযা, খটাননা
ওযা, ওাচ
ওযা
ওযা, উাচেন

হযফায-হযচননয ওানচ ফযস্ত
হঙরাভ। (৪৮:১১)
আহন হওান ওানচয হফলনয়
ফরনফন না হম, হহট আহভ আকাভী
ওার ওযফ। (১৮:২৩)
হ আভায ম্প্রদায়, হতাভযা
স্বস্থানন ওাচ ওনয মা, আহভ
ওাচ ওহয। (৬:১৩৫)
তাযা এনও ঙে ওনয হনয় এফাং
মানত ঐফ ওাচ ওনয, মা তাযা
ওযনঙ। (৬:১১৩)
অতএফ, মঔন অফয ন তঔন
াধনা ওরুন (৯৪-৭)

َشغَلَْتػنَا أ َْم َوالُنَا َوأ َْىلُونَا
َوََل تَػ ُقولَ َّن لِ َش ْي ٍء إِ ِّْن
ِ ِ َف
ك َغ ًدا
َ اع ٌل َٰذَل
يَا قَػ ْوِـ ْاع َملُوا َعلَ َٰى
َم َكانَتِ ُك ْم إِ ِّْن َع ِام ٌل
ِ
ض ْوهُ َولِيَػ ْق ََِتفُوا َما ُىم
َ َوليَػ ْر
ُّم ْق ََِتفُو َف
ب
َ فَِإ َذا فَػَر ْغ
َ َت ف
ْ انص

ت ََِت ُح٥َْ -اِ ْجتَػَر َح

ওযা; হনভোণ

صنَ ُع
ْ َي-صنَ َع
َ
)صٍن هع
(ي
يى ٍشغى يل-ىشغى ىل
)( ُشغُ ٌل
ِ َف
اؿ ج
ٌ َّ فَػع،اع ٌل
ِ َف
اعلُو َف
ِ
(ع ِاملَةٌ) ج
َ َعام ٌل
َع ِاملُو َف
ؼج
ٌ ُم ْق ََِت
ُم ْق ََِتفُو َف

ওযা ১১:৩৮;

ওাচ ওযা,
ফযস্ত থাওা
ওতো, াংখটও

আভরওাযী,
ারনওাযী,
ওভেী, হযশ্রভী
অচেনওাযী,
উাচেনওাযী
অফয য়া,
ঔাহর য়া,
ওাচ হল
য়া
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)اؿ
ٌ ( َع َم ٌل ج أ َْع َم

ওযা

ততহয ওযা
আভযা আভানদয ধন-ম্পদ 

 يَػ ْف َع ُل-فَػ َع َل
)ٌ فَػ ْعلَة،(فِ ْع ٌل
يَػ ْع َم ُل-َع ِم َل

ُيَػ ْف ُرغ-غ
َ فَػَر

তানর হ হদামনঔয আগুন হথনও
যো ায়ায হঘষ্টা ওয, মায
জ্বারানী নফ ভানু ল  াথয।
(২:২৪)
হগুনরা হদামনঔয ইন্ধন। (২১:৯৮)
আয মাযা অনযায়ওাযী, তাযা হতা
চাান্নানভয ইন্ধন। (৭২:১৫)
তাযা প্রাঘীনয হিওাননা ওািদৃ য।
(৬৩:৪)
অথফা হওান জ্বরন্ত ওািঔন্ড আননত
াহয। (২৮:২৯)
ম্ভফতঃ আহভ তা হথনও হতাভানদয
ওানঙ হওঙু আগুন চাহরনয় আননত

ود َىا
ُ َُّار الَِِّت َوق
َ فَاتَّػ ُقوا الن
ْ َّاس َو
ُا٘تِ َج َارة
ُ الن

জ্বারানী

َّم
َ َح
ُص
َ ب َج َهن
ِ وأ ََّما الْ َق
اسطُو َف فَ َكانُوا
َ
ِ
َّم َحطَبًا
َ ٗتَ َهن
ٌب ُّم َسن ََّدة
ُ َكأَنػ
ٌ َّه ْم ُخ ُش

ইন্ধন, জ্বারানী,

أ َْو َج ْذ َوةٍ ّْم َن النَّا ِر

ٍ َلَّ َعلّْي آتِي ُكم ّْمْنػ َها بَِقب
س

ওাি
ইন্ধন, জ্বারানী,
ওাি
ওাি

জ্বরন্ত ওয়রা,
জ্বরন্ত অঙ্গায
জ্বরন্ত অঙ্গায,
আগুননয হঔা

াযফ। (২০:১০)
তানর হ হদামনঔয আগুন হথনও
যো ায়ায হঘষ্টা ওয, মায
জ্বারানী নফ ভানু ল  াথয।
(২:২৪)
এফাং াভুদ হকানত্রয ানথ, মাযা
উতযওায় াথয হওনট কৃ  হনভোণ
ওনযহঙর। (৮৯:৯)
অতএফ, এ ফযাহক্তয দৃ ষ্টান্ত এওহট
ভৃ ণ াথনযয ভত মায উয হওঙু
ভাহট নিহঙর। (২:২৬৪)

ود َىا
ُ َُّار الَِِّت َوق
َ فَاتَّػ ُقوا الن
ْ َّاس َو
ُا٘تِ َج َارة
ُ الن
ِ َّ ُوَْت
ين َجابُوا
َ َ
َ ود الذ
الص ْخَر بِالْ َو ِاد
َّ

ص ْف َو ٍاف َعلَْي ِو
َ فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل
اب
ٌ تُػَر
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ود
ٌ َُوق

ب
َ َح
ٌص
ب
ٌ ََحط
بج
ٌ َخ َش
ب
ٌ ُخ ُش
ٌَج ْذ َوة
س
ٌ َقَػب

াথয

ফি াথয

ভৃ ণ াথয

ِح َج َارةٌ ج َح َجٌر
ٌص ْخَرة
َ ،ص ْخٌر
َ
ص ْف َوا ٌف
َ

মা প্রস্তুত ওযা নয়নঙ ওানপযনদয
চনয। (২:২৪)
আহভ চানরভনদয চননয অহি প্রস্তুত
ওনয হযনঔহঙ। (১৮:২৯)
আয মহদ তাযা হফয ফায াংওল্প
হনত, তনফ অফযই হওঙু যঞ্জাভ
প্রস্তুত ওযনতা। (৯:৪৬)
হ হম ওথাই উচ্চাযণ ওনয, তাই
গ্রণ ওযায চননয তায ওানঙ দা
প্রস্তুত প্রযী যনয়নঙ। (৫০:১৮)
এফাং াংযহেত ানাত্র। (৮৮:১৪)

এফাং ু াংফাদ হদন তানদয মাযা
ঈভান এনননঙ  তওভে ওনযনঙ।
(২:২৫)
ভান নয় বার  ভে। (৪১:৩৪)

আহভ তাোঁনদয প্রহত ী নাহমর
ওযরাভ ৎওভে ওযায। (২১:৭৩)
আয েভা ওযায অবযা কনি হতার,
ৎওানচয হননদে দা। (৭:১৯৯)
হতাভযা হও ভানু লনও ৎওনভেয
হননদে দা এফাং হননচযা
হননচনদযনও বূ নর মা। (২:৪৪)

ِ ِ أ ُِعد
ين
ْ
َ َّت ل ْل َكاف ِر
ِِ ِ
ي نَ ًارا
َ إِنَّا أ َْعتَ ْدنَا للظَّالم
َع ُّدوا
ْ َولَ ْو أ ََر ُادوا
َ وج َْل
َ تُُرٙا
ًلَوُ عُ َّدة
ظ ِمن قَػ ْوٍؿ إََِّل
ُ َّما يَػ ْل ِف
ِ ِ
يب َعتِي ٌد
ٌ لَ َديْو َرق
ٌوعة
ُ اب َّم ْو
َ ض
ٌ َوأَ ْك َو

ِ َّ
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا
َ َوبَ ّْش ِر الذ
ِ َّ
ِ ا٘ت
ات
َ الص
ا٘تَ َسنَةُ َوََل
ْ َوََل تَ ْستَ ِوي
َّ
ُالسيّْئَة
َوأ َْو َحْيػنَا إِلَْي ِه ْم فِ ْع َل
ِ تيػرٙا
ات
َ َْْ
ِ خ ِذ الْع ْفو وأْمر بِالْعر
ؼ
ُْ ْ ُ َ َ َ ُ
َّاس بِالِْ َّْب
َ أَتَأْ ُم ُرو َف الن
نس ْو َف أَن ُف َس ُك ْم
َ ََوت
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প্রস্তুত ওযা
প্রস্তুত ওযা,
ততহয ওযা

 يُعِ ُّد-َع َّد
َأ

يػُ ْعتِ ُد-أ َْعتَ َد

প্রস্তুহত,
প্রনয়াচনীয়
যঞ্জাভ,

ٌعُ َّدة

ানথয়
প্রস্তুত,
উহস্থত,
স্থাহত
স্থাহত, যহেত

বানরা ওাচ

বার ওাচ;
ুণয ১৬:৩০;
উেভ ৩৩:২১
বার ওাচ;
উেভ
ৎওভে;
ু হফহদত,
হযহঘত
ততা, ওরযাণ,
ুণয

َعتِي ٌد
ٌوعة
ُ َم ْو
َ ض
ِص
ا٘تَةٌ ج
َ
ِ
ات
ٌ َصا٘ت
َ

َح َسنَةٌ ج
ات
ٌ ََح َسن

ات
ٌ َخْيػَرةٌ ج َخْيػَر
ؼ
ٌ عُْر
)يىػبىػر-بِّّر (بىػَّر

আয হতাভানদয ভনধয এভন এওটা
দর থাওা উহঘত মাযা আফান
চানানফ ৎওনভেয প্রহত, হননদে
হদনফ বার ওানচয। (৩:১০৪)
অতঃয তানও তায অৎওভে 
ৎওনভেয জ্ঞান দান ওনযনঙন।
(৯১:৮)
এফাং তানদয ৎওভেীর ফা-দাদা,
স্বাভী-স্ত্রী  ন্তাননযা। (১৩:২৩)
াোঁ, হম ফযহক্ত া অচেন ওনযনঙ
(২:৮১)
হনশ্চয় আল্লা ভস্ত হকানা ভাপ
ওনযন। (৩৯:৫৩)
আহভ ঘাই হম, আভায া  হতাভায
া তুহভ হননচয ভাথায় ঘাহনয়
না। (৫:২৯)
আহন ফনর হদন আহভ মহদ যঘনা
ওনয এনন থাহও, তনফ হ অযাধ
আভায। (১১:৩৫)
হনশ্চয় তানদযনও তযা ওযা ভাযাত্নও
অযাধ। (১৭:৩১)
তানদয হকানাভূ নয দরুন
তানদযনও হনভহজ্জত ওযা নয়নঙ।

َولْتَ ُكن ّْمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َف
تَِْْي َويَأْ ُم ُرو َفٙا
ْ إِ ََل
ِ بِالْمعر
وؼ
ُْ َ
تََم َها فُ ُج َورَىا َوتَػ ْق َو َاىاْٛ َفَأ
صلَ َح ِم ْن آبَائِ ِه ْم
َ َوَمن
َوأ َْزَو ِاج ِه ْم َوذُّْريَّاِتِِ ْم
ًب َسيّْئَة
َ بَػلَ َٰى َمن َك َس
ُّ إِ َّف اللَّوَ يَػ ْغ ِفر
وب
َ ُالذن
ُ
َِ
ٓت ًيعا
يد أَف تَػبُوءَ بِِإْْتِي
ُ إِ ِّْن أُ ِر
ك
َ َِوإِْْت
قُ ْل إِ ِف افْػتَػَريْػتُوُ فَػ َعلَ َّي
إِ ْجَر ِامي

ৎওভে; উেভ;
হযহঘত

আল্লাবীহত,
ধাহভেওতা
বার ওাচ ওযা,
ৎওভেীর
য়া
া; হফদ,
দূ বোকয ৪:৭৯;
ভে ৪:৮৫
া, অযাধ,
হদাল,
অনযায়, গুনা,
া, অযাধ
া, অযাধ

إِ َّف قَػْتػلَ ُه ْم َكا َف ِخطْئًا َكبِ ًْيا

বুর, া

تَّا َخ ِطيئَاِتِِ ْم أُ ْغ ِرقُواّْٟ

বুর, া

(৭১:২৫)
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ٌ َم ْع ُر
ٌ َم ْع ُروفَة،وؼ
تَػ ْق ًوى
صلُ ُح
ْ َي-صلَ َح
َ
 َسيّْئَةٌ ج،َسيّْ ٌئ
ات
ٌ ََسيّْئ

وب
ٌ ُب ج ذُن
ٌ َْذن

ٌإِ ُْث
ِ
-ىجىرىـ
ٍ ا ْجَر ٌاـ (أ
)يٍُي ًريـ
ِخطْ ٌئ
َخ ِطيئَةٌ ج
ِ
،ات
ٌ ََخطيئ
َخطَايَا

তনফ যস্পয হওান ভীভাাংা ওনয
হননর তানদয উবনয়য হওান হকানা
নাই। (৪:১২৮)
হনশ্চয় এটা ফিই ভে ওাচ। (৪:২)
এফাং ফাযণ ওযনফ অনযায় ওাচ
হথনও। (৩:১০৪)
তাযা দাফেদা হখাযতয াওনভে
ডুনফ থাওত। (৫৬:৪৬)
হমফ চন্তুয উয আল্লায নাভ
উচ্চাহযত য় না, হগুনরা হথনও
বেণ ওনযা না; এ বেণ ওযা
হকানা। (৬:১২১)
অতঃয তানও তায অৎওভে 
ৎওনভেয জ্ঞান দান ওনযনঙন।

اح َعلَْي ِه َما أَف
َ َفَ ََل ُجن
ِ ي
ص ْل ًحا
ُْ
ُ صل َحا بَػْيػنَػ ُه َما
إِنَّوُ َكا َف ُحوبًا َكبِ ًْيا
َويَػْنػ َه ْو َف َع ِن الْ ُمن َك ِر

ِ وَكانُوا ي
صُّرو َف َعلَى
ُ َ
ِ ِا٘ت
نث الْ َع ِظي ِم
ْ
تَّا ََلْ يُ ْذ َك ِرِٟ َوََل تَأْ ُكلُوا
ِ ِ
ُاس ُم اللَّو َعلَْيو َوإِنَّو
ْ
لَِف ْس ٌق
تََم َها فُ ُج َورَىا َوتَػ ْق َو َاىاْٛ َفَأ

া, েহত,
অযাধ,
হদালানযা
ভে, া
অনযায়; ভে;
অজ্ঞাত; চখনয
াাঘায,
অযাধ, ওভ
বঙ্গ
া, অনযায়,
অওভে

ভনধয মাযা ফযহবঘানয হরপ্ত য়ায
ফযাানয বয় ওনয। (৪:২৫)
আয হম অৎওভে ওনয, তা তায
উযই ফতোনফ। (৪১:৪৬)
তানদয চনয হফননতয। (২:২৫)

অতঃয তা দ্রৃাযা আহভ ভননাযভ
ফাকান ৃ হষ্ট ওনযহঙ। (২৭:৬০)

ِ ََِٰذل
ِ
ت
َ
َ َك ل َم ْن َخش َي الْ َعن
ِمن ُك ْم
َساءَ فَػ َعلَْيػ َها
َ َوَم ْن أ

ٍ تم جنَٛ أَ َّف
َّات
َ ُْ
ِ ِ
ات
َ فَأَنبَْتػنَا بِو َح َدائ َق َذ
بَػ ْه َج ٍة
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ب
ٌ ُح ْو
ُمْن َكٌر ج ُمْن َك ُرْو َف
ث
ٌ ِحْن

وؽ
ٌ  فُ ُس،فِ ْس ٌق
)يىػ ٍف يس يق-(فى ىس ىق

দু ষ্কৃহত

-ور (فى ىجىر
ٌ فُ ُج
)يىػ ٍف يج ير

ওষ্ট, া,

ت
ٌ ََعن

া, অনযায়,

(৯১:৮)
এ ফযফস্থা তানদয চননয, হতাভানদয

اح
ٌ َُجن

ফযহবঘায
অনযায় ওযা,
াওাচ ওযা

ً
َأ
ييسيءي-ََساء

চান্নাত,
হফনত;
ফাকান
ফাকান

َّات
ٌ َجنَّةٌ ج َجن
َح ِدي َقةٌ ج
َح َدائِ ُق

তাযা চান্নানত ভাদৃ ত নফ।
(৩০:১৫)
তানদয অবযথেনায চননয আনঙ
চান্নাতুর হপযদাউ। (১৮:১০৭)
হ আভায ারনওতো, আভানদয
ওাঙ হথনও চাান্নানভয াহস্ত হটনয়
দা। (২৫:৬৫)
তায হিওানা নফ চাান্নাভ।
(৭৯:৩৯)
অহিয ঔাদয আস্বাদন ওয। (৫৪:৪৮)
এওদর চান্নানত এফাং এওদর
চাান্নানভ প্রনফ ওযনফ। (৪২:৭)

তায হিওানা নফ াহফয়া। (১০১:৯)
হ অফযই হনহেপ্ত নফ হষ্টওাযীয
ভনধয। (১০৪:৪)

تبَػ ُرو َف٦ُْ ض ٍة
َ فَػ ُه ْم ِِف َرْو
َّات
ْ ََكان
ُ تُ ْم َجنَٛ ت
الْ ِف ْرَد ْو ِس نػُُزًَل
اب
ْ اص ِر
ْ َربػَّنَا
َ ؼ َعنَّا َع َذ
َّم
َ َج َهن
ِ ْ فَِإ َّف
يم ِى َي الْ َمأْ َو َٰى
َ اٗتَح
س َس َقَر
َّ ذُوقُوا َم
ِ ْ فَ ِريق ِِف
يق ِِف
ٌ اٗتَنَّة َوفَ ِر
ٌ
السعِ ِْي
َّ
ٌفَأ ُُّموُ َىا ِويَة

ا٘تُطَ َم ِة
ْ لَيُنبَ َذ َّف ِِف

ফাকান, উদযান,
ফাহকঘা
হফনত,
চান্নানতয
নফোেভ স্তয
চাান্নাভ,
হদাচঔ
চাান্নাভ, তীব্র
আগুন
চাান্নাভ,
হদামঔ
চাান্নাভ;

থাওনফ। (২:২৫)
অতঃয হস্মাতধাযা প্রফাহত নত
থানও হনচ হনচ হযভাণ অনু মায়ী।
(১৩:১৭)

ََْت ِري ِمن َُْتتِ َها ْاْلَنْػ َه ُار
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَىا
ْ َفَ َسال
السْي ُل َزبَ ًدا
َّ احتَ َم َل
ْ َف
َّرابِيًا
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ِ
س
ُ الف ْرَد ْو
َّم
ُ َج َهن
ِ
يم
ٌ َجح
َس َقٌر

তীব্রবানফ
জ্বরন্ত আগুন;
প্রজ্জ্বহরত হঔা
চাান্নানভয
অতর কহ্বয
চাান্নাভ;
হষ্টওাযী,
ঘূ ণেওাযী

তায াদনদন নযভূ  প্রফাভান

ضةٌ ج
َ َرْو
ات
ٌ ض
َ َرْو

প্রফাহত য়া,
ফনয় ঘরা
প্রফাহত য়া

َسعِ ٌْي
ٌَىا ِوية
ٌُحطَ َمة
ت ِري٥َْ -َجَرى
ِ
يل
ُ  يَس-َس َاؿ

অতঃয এয হবতয হথনও পুনট
হফয র ফাযহট প্রস্মফণ। (৭:১৬০)
অতঃয তা হথনও প্রফাহত নয়
এর ফাযহট প্রস্মফণ। (২:৬০)
াথনযয ভনধয এভন  আনঙ; মা
হথনও ছযণা প্রফাহত য় (২:৭৪)
আহভ তায চননয কহরত তাভায এও
ছযণা প্রফাহত ওনযহঙরাভ।
(৩৪:১২)
হম মেন্ত না আহন বূ ৃ ি হথনও
আভানদয চননয এওহট ছযণা
প্রফাহত ওনয হদন। (১৭:৯০)
তঔন হপনযতাকণ ফরর, তুহভ হও
ৃ হথফীনত এভন ওাউনও ৃ হষ্ট ওযনফ
হম দাঙ্গা-াঙ্গাভায ৃ হষ্ট ওযনফ এফাং
যক্তাত খটানফ। (২:৩০)
হতহন াাাহ দু ই দহযয়া প্রফাহত
ওনযনঙন। (৫৫:১৯)

ت ِمْنوُ اثْػنَتَا
ْ فَانبَ َج َس
َع ْشَرَة َعْيػنًا
ت ِمْنوُ اثْػنَتَا َع ْشَرَة
ْ فَان َف َجَر
َعْيػنًا
ا٘تِ َج َارةِ لَ َما
ْ َوإِ َّف ِم َن
يَػتَػ َف َّج ُر ِمْنوُ ْاْلَنْػ َه ُار
ي الْ ِقطْ ِر
َ ْ َس ْلنَا لَوُ َع
َ َوأ
َح َّ ًَٰت تَػ ْف ُجَر لَنَا ِم َن
ِ ْاْل َْر
وعا
ً ُض يَنب
ََت َع ُل فِ َيها َمن
َْ قَالُوا أ
ِ
ِ
ك
ُ يػُ ْف ِس ُد ف َيها َويَ ْسف
َ الد
َّْماء
ِ مرج الْبحري ِن يػ ْلتَ ِقي
اف
َ َ َْ ْ َ َ َ َ

প্রফাহত য়া

ِ
ِ
س
ُ يَػْنبَج-س
َ انْػبَ َج

প্রফাহত য়া

يَػْنػ َف ِج ُر-اِنْػ َف َجَر

প্রফাহত য়া

প্রফাহত ওযা

প্রফাহত ওযা

ছযাননা,

থাওনফ। (২:২৫)
অতঃয হস্মাতধাযা প্রফাহত নত
থানও হনচ হনচ হযভাণ অনু মায়ী।

ََْت ِري ِمن َُْتتِ َها ْاْلَنْػ َه ُار
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَىا
ْ َفَ َسال

(১৩:১৭)

প্রফাহত ওযা,
হভহনয় হদয়া,

নদী, ছণো
নদী, হৃদ,
হস্মাতধাযা;
উতযওা
১৪:৩৭
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ً
يل
َأ
 ييس ي-َس َاؿ
يػي ىف ِّج ير-فَ َّجَر
)(تىػ ٍف ًجيه

প্রফাহত ওযা

হঙনি হদয়া
তায াদনদন নযভূ  প্রফাভান

 يَػتَػ َف َّج ُر-تَػ َف َّجَر

ِ
ك
ُ يَ ْسف-ك
َ َس َف
ِيىٍير يج-َمَر َج
نَػ َهٌر ج أَنْػ َه ٌار
ٌَو ٍاد ج أ َْوِديَة

হতাভায ারনওতো হতাভায ানয়য
তরায় এওহট নয চাহয ওনযনঙন।
(১৯:২৪)
মঔন হ তায প্রহত দৃ হষ্টাত ওযর
হ ধাযণা ওযর হম, এটা স্বচ্ছ
কবীয চরায়। (২৭:৪৪)
হঔানন থাওনফ প্রফাভান ছনো।
(৮৮:১২)
এফাং তাযা ফনরঃ আভযা ওঔন
আনানও হফশ্বা ওযফ না, হম
মেন্ত না আহন বূ ৃ ি হথনও
আভানদয চননয এওহট ছযণা
প্রফাহত ওনয হদন। (১৭:৯০)
হঔানন আনঙ উনদ্রৃহরত দু ই
প্রস্মফণ। (৫৫:৬৬)
এফাং তানদয দু চননও এও
অফস্থাননমাকয ছনো হফহষ্ট উোঁঘু স্থানন
আশ্রয় হদনয়হঙরাভ। (২৩:৫০)
তায হভশ্রণ নফ তনীনভয াহন।
(৮৩:২৭)
হনশ্চয় আহভ আনানও ওাায
দান ওনযহঙ। (১০৮:১)

ِ َك َُْتت
ِ ُّقَ ْد جعل رب
ك
َ َ ََ
َس ِريِّا
ًفَػلَ َّما َرأَتْوُ َح ِسبَْتوُ ُٗتَّة
ِ
ٌي َجا ِريَة
ٌْ ف َيها َع
ك َح َّ ًَٰت
َ ََوقَالُوا لَن نػ ُّْؤِم َن ل
ِ تَػ ْف ُجَر لَنَا ِم َن ْاْل َْر
ض
وعا
ً ُيَنب
ِ َاف نَضَّاخت
ِ َفِي ِهما عيػن
اف
َ
َْ َ
ِ تا إِ َ ََٰل ربػوةٍ َذ٤ا
ات
َ َْ َُ ََو َآويْػن
ٍ ِقَػرا ٍر وَمع
ي
َ َ
ِ
اجوُ ِمن تَ ْسنِي ٍم
ُ َومَز
اؾ الْ َك ْوثَػَر
َ َإِنَّا أ َْعطَْيػن

ছযণা

কবীয চরায়,
ুওুয
প্রস্মফণ, ছণো
ছযণা,
হপায়াযা,
প্রস্মফণ

উচ্ছহত,
উনদ্রৃহরত
উচ্ছহরত ছযনা
ছণো, প্রস্মফণ,

াকযনও হদ্রৃঔহন্ডত ওনযহঙ। (২:৫০)

َوإِ ْذ فَػَرقْػنَا بِ ُك ُم الْبَ ْحَر
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ٌُٗتَّة
ي (ج) عُيُو ٌف
ٌْ َع
)يَػْنبُوعٌ (ج
ِ
يع
ُ يَػنَاب
ٌَّاخة
َ نَض

প্রফাভান াহন

ِ
ي
ٌ َمع

তানীভ; স্বকেীয়

ِ
يم
ٌ تَ ْسن

চরপ্রাত
াউনচ
ওাউায;
চান্নানতয

আয মঔন আহভ হতাভানদয চনয

ي
ّّ َس ِر

ال َك ْوثَػ ُر

াহনয াউচ
ভুে

،َِْبٌر ج ِِبَ ٌار
أ َِْبٌُر

এফাং ভুে তানদযনও ম্পূ ণরূ
ে ন
হনভজ্জত ওযর। (২০:৭৮)
স্থনর  চনর মা আনঙ, হতহনই
চাননন। (৬:৫৯)
এফাং হঔানন তানদয চনয
শুেঘাহযনী যভণীওূর থাওনফ।
(২:২৫)
এফাং আহভ আওা হথনও হফত্র
াহন ফলেণ ওহয। (২৫:৪৮)
মঔন হতহন তাোঁয প্রবুয ওানঙ
এনহঙনরন হফশুে হঘে হননয়।
(৩৭:৮৪)
এফাং হযনাহধত ভধু য নয।
(৪৭:১৫)
হফ হফত্র ফস্তু হতাভযা বেন
ওয, মা আহভ হতাভানদযনও দান
ওনযহঙ। (২-৫৭)
তুহভ হফত্র উতযওা তুয়ায় যনয়ঙ।
(২০:১২)
এফাং হফত্র রূনয ভাধযনভ তানও
হক্তদান ওনযহঙ। (২:৮৭)
এয ভনধয হতাভানদয চনয যনয়নঙ
এওান্ত হযশুেতা  অননও

فَػغَ ِشيَػ ُهم ّْم َن الْيَ ّْم َما
َغ ِش َي
َويَػ ْعلَ ُم َما ِِف الْبَػّْر َوالْبَ ْح ِر
ِ
ٌاج ُّمطَ َّهَرة
ٌ تُ ْم ف َيها أ َْزَوََٛو
ِ َّ وأَنزلْنا ِمن
ًالس َماء َماء
َ ََ َ
طَ ُه ًورا
ٍ إِ ْذ َجاء ربَّوُ بَِق ْل
ب َسلِي ٍم
ََ
َوأَنْػ َه ٌار ّْم ْن َع َس ٍل

صفِّى
َ ُّم
ِ ُكلُوا ِمن طَيّْب
ات َما
َ
َرَزقْػنَا ُك ْم
ِ َّك بِالْ َو ِاد الْ ُم َقد
َّس
َ إِن
طًُوى
وح الْ ُق ُد ِس
ِ َوأَيَّ ْدنَاهُ بُِر
ََٰذلِ ُك ْم أ َْزَك َٰى لَ ُك ْم َوأَطْ َه ُر

হফত্রতা। (২:২৩২)

ভুে, চরায়

স্থর

بَػّّر

হফত্র, হযশুে

)ٌُمطَ َّهٌر ( ُمطَ َّهَرة
ج ُمطَ َّه ُرو َف
ور
ٌ طَ ُه

হফত্রতভ,
অহতহফশুে,
হফশুেতয,
হফশুে, হনষ্পা

ِ
يم
ٌ َسل

হফত্র,
হযনাহধত
হফত্র; উেভ

হফত্র হখাহলত,
হফত্র
হফত্র, হনষ্করু ল
হফত্র,
হনষ্পা,
হনষ্করু ল
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َّّي

صفَّى
َ ُم

ب (طَيّْبَةٌ) ج
ٌ ّْطَي
)ات
ٌ َطَيّْبُو َف (طَيّْب

ٌَّسة
َ  ُم َقد،َّس
ٌ ُم َقد
ُّوس
ٌ  قُد،س
ٌ قُ ُد
ٌ َزكِيَّة،َزكِ ّّي

হতাভানদয হওউ ওঔন হফত্র
নত াযনত না। (২৪:২১)
হম হওউ হননচয াংনাধন ওনয, হ
াংনাধন ওনয, স্বীয় ওরযানণয
চননযই। (৩৫:১৮)
নাাওনও াও হথনও ৃ থও ওনয
হদয়া মেন্ত। (৩:১৭৯)

এফাং বাকয-হনধোযও যভূ  এফ
য়তাননয অহফত্র ওামে তফ হতা
নয়। (৫:৯০)
ভুহযওযা হতা অহফত্র। (৯:২৮)
এফাং মা হনওৃষ্ট তানত অল্পই পর
উৎন্ন য়। (৭:৫৮)
এফাং হম হননচনও ওরু হলত ওনয,
হ ফযথে ভননাযথ য়। (৯১:১০)
আয হঔানন তাযা অনন্তওার
অফস্থান ওযনফ। (২:২৫)
আনায ূ নফে হওান ভানু লনও আহভ
অনন্ত চীফন দান ওহযহন। (২১:৩৪)

ِ
َح ٍد
َ َما َزَك َٰى من ُكم ّْم ْن أ
أَبَ ًدا
تَا يَػتَػَزَّك َٰى٣ََّوَمن تَػَزَّك َٰى فَِإ
لِنَػ ْف ِس ِو
يث ِم َن
ْ تِ َيز٨َ َح َّ ًَٰت
َ ِتَبٙا
ِ ّْالطَّي
ب

ِ
س ّْم ْن َع َم ِل
ٌ َو ْاْل َْزََل ُـ ر ْج
ِ َالشَّيط
اف
ْ
َِّ
ِ
س
ٌ َت٠َ تَا الْ ُم ْشرُكو َف٣إ

ِ
تُْر ُج إََِّل٧َ ث ََل
َ َُوالَّذي َخب
نَ ِك ًدا
اىا
َ اب َمن َد َّس
َ َوقَ ْد َخ
َوُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف

ِ
ِ
ك
َ َج َع ْلنَا لبَ َش ٍر ّْمن قَػْبل
تُْل َدٙا
ْ
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হফত্র য়া

হফত্র য়া,
হাহধত য়া
অহফত্র,
অিীর, ওুওভে,
ঔাযা, দু ষ্কভো,

া,

)يىػ ٍزيكو ( ىزىكاةه-ىزىكا
،يىػتىػىزَّكى-تَػَزَّكى
يَػَّزَّكى
)يث ( ىخبًيثىةه
ٌ َِخب
ج َخبِيثُو َف
،ات
( ىخبًيثى ه
)ث
ىخبىائً ي

অহফত্রতা,
হনাাংযা; াহস্ত
৭:৭১; ওরু লতা
নাাও,
অহফত্র
অহফত্র য়া
অিীর য়া,
অনু ফেয য়া
ওরু হলত ওযা,
দূ হলত ওযা
হঘযঞ্জীফ, অভয
অভযত্ব,
হঘযস্থায়ী,
াশ্বত,

ِ
س
ٌ ر ْج
س
ٌ َت٠َ
ث
 ىُيٍبي ي-ث
َ َُخب
يي ىد ِّسي-َد َّسى
َخالِ ٌد ج َخالِ ُدو َف
ُخ ْل ٌد

এফাং ফি ফি প্রাাদ হনভোণ ওযঙ,
হমন হতাভযা হঘযওার থাওনফ?
(২৬:১২৯)
হ আভানদয ারনওতো, আয
তানদযনও দাহঔর ওরুন হঘযওার
ফফানয চান্নানত। (৪০:৮)
নদয চননয যনয়নঙ হফযাভীন
াহস্ত। (৩৭:৯)
তাযা হঘযওার তথায় অফস্থান
ওযনফ। (৪:১২২)
ফরু ন, হবনফ হদঔ হতা, আল্লা মহদ
হদননও হওয়াভনতয হদন মেন্ত স্থায়ী
ওনযন। (২৮:৭২)

তথায় তানদয চননয যনয়নঙ
হঘযস্থায়ী ু ঔস্বাচ্ছেয। (৯:২১)
তাযা মহদ হওান হনদেন হদনঔ তনফ
ভুঔ হপহযনয় হনয় এফাং ফনর, এটা
হতা হঘযাকত চাদু । (৫৪:২)
এফাং হতাভানদয হফায় হননয়াহচত
ওনযনঙন ূ মেনও এফাং ঘন্দ্রনও
ফেদা এও হনয়নভ। (১৪:৩৩)
তায পরভূ  হঘযস্থায়ী এফাং
ঙায়া। (১৩:৩৫)

ِ
صانِ َع لَ َعلَّ ُك ْم
َ َوتَػتَّخ ُذو َف َم
َِتْلُ ُدو َف
ِ ربػَّنَا وأ َْد ِخ ْلهم جن
َّات
َ ُْ َ َ
َع ْد ٍف
ِ
ب
ٌ تُ ْم َع َذََٛو
ٌ اب َواص
ِِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا
َ َخالد
ُقُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِف َج َع َل اللَّو
َّه َار َس ْرَم ًدا إِ َ ََٰل
َ َعلَْي ُك ُم النػ
يَػ ْوِـ الْ ِقيَ َام ِة
ِ ِتم فِيها نَعَٛ
يم
ٌ يم ُمق
ٌ َ ُْ
ضوا
ُ َوإِف يَػَرْوا آيَةً يػُ ْع ِر
َويَػ ُقولُوا ِس ْحٌر ُّم ْستَ ِمّّر

س
ْ َو َس َّخَر لَ ُك ُم الش
َ َّم
ِ ْ والْ َقمر َدائِبَػ
ي
ََ َ
أُ ُكلُ َها َدائِ ٌم َو ِظلُّ َها
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হঘযঞ্জীফ য়া,
হঘযওার থাওা,
অনন্তওার
থাওা

تْلُ ُد٧َ -َخلَ َد
)ود
( يخلي ه

হঘযস্থায়ী,
অনন্তওার
হঘযস্থায়ী,
হফযাভীন
ফেদা,
প্রহতহনয়ত,
অনন্তওার

َع ْد ٌف
ِ
ب
ٌ َواص
ًأَبَدا

স্থায়ী, হঘযন্তন

َس ْرَم ٌد
স্থায়ী
ঘরভান,
অহফযাভ

হফযাভীন

ِ
يم
ٌ ُمق
ُم ْستَ ِمّّر
ِ
ب ج ىدائًبيو ىف
ٌ َدائ

হঘযস্থায়ী

َدائِ ٌم ج َدائِ ُمو َف

এফাং যাচনত্বয মা ধ্বাং নফ না।
(২০:১২০)
আভায েভতা ফযফাদ নয় হকর।
(৬৯:২৯)

ٍ وم ْل
ك ََّل يَػْبػلَ َٰى
َُ
ك َع ِّْن ُس ْلطَانِيَ ْو
َ ََىل

হফনষ্ট য়া,
েয় য়া,
ধ্বাং য়া
হফরীন য়া,
ধ্বাং য়া;
ভাযা মায়া

হ ফরর -- আহভ ভনন ওহয না হম
এফ ওঔননা হনঃনল নয় মানফ।
(১৮:৩৫)
তানদয ঘিান্ত নফ ফযথে। (৩৫:১০)
হচনয হতাভানও এ হথনও হ হমন
না হপযায় হম এনত হফশ্বা ওনয না
আয হম তায ওাভনায অনু ফতেী য়,
ানঙ তুহভ ধ্বাং নয় মা।
(২০:১৬)
আয তায ধনম্পদ তায হওাননা
ওানচ আনফ না মঔন হ
অধঃানত িনফ। (৯২:১১)
আয হভথযা হফরু প্ত নয়নঙ।
(১৭:৮১)
আল্লায ো ফযতীত ফহওঙু ধফাং
নফ। (২৮:৮৮)
বূ ৃ নষ্টয ফহওঙু ই ধ্বাংীর।
(৫৫:২৬)
হনশ্চয় হভথযা হফরু প্ত য়াযই হঙর
(১৭:৮১)

يد
َ ِقَ َاؿ َما أَظُ ُّن أَف تَب
َىػَٰ ِذهِ أَبَ ًدا
ور
َ َِوَمك ُْر أُولَػَٰئ
ُ ُك ُى َو يَػب
َّك َعْنػ َها َمن ََّل
َ ص َّدن
ُ َفَ ََل ي
ِ ِ
ُيػُ ْؤم ُن ِبَا َواتػَّبَ َع َى َواه
فَػتَػ ْرَد َٰى
َوَما يػُ ْغ ِِن َعْنوُ َمالُوُ إِ َذا
تَػَرَّد َٰى
ِ وزىق الْب
اط ُل
َ َ َََ
ك إََِّل
ٌ ُِك ُّل َش ْي ٍء َىال
َُو ْج َهو
ٍ َُك ُّل من علَيػها ف
اف
َْ َ ْ َ
ِ إِ َّف الْب
اط َل َكا َف َزُىوقًا
َ
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৪:১৭৬
ধ্বাং য়া,
হফরু প্ত য়া
ধ্বাং য়া,
হফরু প্ত য়া

ধ্বাং য়া,

يىػٍبػلىى-بَلِ َي
ِ
ك
ُ يَػ ْهل-ك
َ ََىل
يد
يىبً ي-بَ َاد
ور
يىػبي ي-بَ َار
ِ
يىػ ٍرىدل-ي
َ َرد

তন খটা

ধ্বাং য়া,
তন খটা
হফরু প্ত য়া,
হনভূ ের য়া
ধ্বাংীর,
নশ্বয
ধ্বাংীর,
নশ্বয
ধ্বাংীর,
হফরীয়ভান

يىػتىػىرَّدل-تَػَرَّدى
يىػ ٍزىى يق-َزَى َق
كج
ٌ َِىال
َىالِ ُكو َف
ٍ َف
اف

وؽ
ٌ  َزُى،َز ِاى ٌق

আল্লা াও হনঃনেন ভা ফা
তদু ধ্বে ফস্তু দ্রৃাযা উভা হ ওযনত
রজ্জানফাধ ওনযন না। (২:২৬)

ভী আল্লায ফাো নফন, তানত
তায হওান রজ্জানফাধ হনই।
(৪:১৭২)
আল্লা াও হনঃনেন ভা ফা
তদু ধ্বে ফস্তু দ্রৃাযা উভা হ ওযনত
রজ্জানফাধ ওনযন না। (২:২৬)

إِ َّف اللَّوَ ََل يَ ْستَ ْحيِي أَف
ًوضة
ْ َي
َ ُب َمثَ ًَل َّما بَػع
َ ض ِر
فَ َما فَػ ْوقَػ َها
ِ
ِ
يح أَف
َ لَّن يَ ْستَنك
ُ ف الْ َمس
يَ ُكو َف َعْب ًدا لّْلَّ ِو
إِ َّف اللَّوَ ََل يَ ْستَ ْحيِي أَف
ًوضة
ْ َي
َ ُب َمثَ ًَل َّما بَػع
َ ض ِر
فَ َما فَػ ْوقَػ َها

রজ্জানফাধ
ওযা; ফাোঁহঘনয়
যাঔা ২৮:৪

রজ্জা ায়া,
অভাননফাধ
ওযা
উদাযণ হদয়া;
আখাত ওযা
৪৭:২৭, ভ্রভণ
ওযা ৩:১৫৬
হর ভাযা
২:৬১

ফস্তুতঃ মাযা ভুহভন তাযা হনহশ্চতবানফ
হফশ্বা ওনয হম, তানদয ারনওতো
ওতৃেও উস্থাহত এ উভা ম্পূ ণে
হনবূ ের  হিও। (২:২৬)
দয়াভয় আল্লা মানও অনু ভহত
হদনফন, হ ফযহতত হওউ ওথা ফরনত
াযনফ না এফাং হ তযওথা ফরনফ।
(৭৮:৩৮)
ফরু নঃ তয এননঙ এফাং হভথযা
হফরু প্ত নয়নঙ। (১৭:৮১)

ِ َّ
ين َآمنُوا
َ فَأ ََّما الذ
ا٘تَ ُّق ِمن
ْ ُفَػيَػ ْعلَ ُمو َف أَنَّو
َّرِّْبِ ْم
ََّل يَػتَ َكلَّ ُمو َف إََِّل َم ْن أ َِذ َف
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ب
ْ َي-ب
َ
ُ ض ِر
َ ضَر
)ب
(ى
ض ٍر ه

তয, হিও;
উমু ক্ত
২:২৮২; প্রায
৬:১৪১; দাফী;
হিও, তয

َح ّّق
اب
ٌ ص َو
َ

َٰ ْ الر
ص َوابًا
َّ ُلَو
َ ٔتَ ُن َوقَ َاؿ

ا٘تَ ُّق َوَزَى َق
ْ ََوقُ ْل َجاء
ِ الْب
اط ُل
َ

-اِ ْستَ ْح َي
يَ ْستَ ْحيِي
)ٌ(اِ ْستِ ْحيَاء
ِ
–ف
َ ا ْستَػْن َك
ِ
ف
ُ يَ ْستَػْنك

হভথযা, অনথেও,
নষ্ট, অওামেওয

ِب
اط ٌل
َ

তানদয হফতওে তানদয ারনওতোয
ওানঙ ফাহতর। (৪২:১৬)
ইা এভন য়াদা মা হভথযা নফ
না। (১১:৬৫)
তাযা হতা অভীঘীন  হবহেীন
ওথাই ফনর। (৫৮:২)
এটা ভনকিা ফযাায তফ নয়।
(৩৮:৭)
হ মহদ আভায নানভ হওান ওথা
যঘনা ওযত। (৬৯:৪৪)
তাযা ফনর – হনওনর কারকল্প!
(১৬:২৪)
তুহভ ফর, তনফ হতাভযা অনু রূ
দহট ূ যা ততযী ওনয হননয় আ।
(১৩:১১)
চাযচ ন্তাননও স্বাভীয য হথনও
আন কবেচাত ন্তান ফনর হভথযা
দাফী ওযনফ না। (৬০:১২)
এ দ্রৃাযা আল্লা তা’আরা অননওনও
হফথকাভী ওনযন, আফায
অননওনও হিও থ প্রদেন
ওনযন। (২:২৬)
মহদ অহফনত্রয প্রাঘুমে হতাভানও
হফহস্ভত ওনয। (৫:১০০)

ِ
ند
َ ضةٌ ِع
َ ُح َّجتُػ ُه ْم َداح
َرِّْبِ ْم
ِ َٰ
ٍ ك و ْع ٌد َغْيػر م ْك ُذ
وب
َُ
َ َ َذل

َّه ْم لَيَػ ُقولُو َف ُمن َكًرا ّْم َن
ُ َوإِنػ
الْ َق ْوِؿ َوُز ًورا
اختِ ََل ٌؽ
ْ إِ ْف ََٰى َذا إََِّل
ض
َ َولَ ْو تَػ َق َّوَؿ َعلَْيػنَا بَػ ْع
ْاْلَقَا ِو ِيل
ِ
ِ قَالُوا أ
ي
َ َساطْيُ ْاْل ََّول
َ
قُ ْل فَأْتُوا بِ َع ْش ِر ُس َوٍر ّْمثْلِ ِو
ٍ م ْفتَػري
ات
ََ ُ
ِ
ٍ
َ َوََل يَأْت
ُي بِبُػ ْهتَاف يَػ ْف ََِتينَو
ي أَيْ ِدي ِه َّن َوأ َْر ُجلِ ِه َّن
َ ْ بَػ
ِي
ض ُّل بِِو َكثِ ًْيا َويَػ ْه ِدي بِِو
ُ
َكثِ ًْيا
ِ ِتَبٙا
يث
ْ ُك َكثْػَرة
َ ََولَ ْو أ َْع َجب
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ফাহতর
হভথযা, অতয,
অরীও
হভথযা ওথা,
ফাননায়াট
ভনকিা ওথা,
ওাল্পহনও
ওথা, কল্প,
ওল্পওাহনী
উওথা,
হওা-ওাহনী,
রূওথা
ভনকিা ওথা,
ওৃহত্রভ,
উিাহফত
অফাদ, দু নোভ,
ফদনাভ

ِ
ٌضة
َ َداح
وب
ٌ َم ْك ُذ
ور
ٌ ُز
اختِ ََل ٌؽ
ْ
ِ
يل
ُ أَقْػ َو ٌاؿ ج أَقَاو
ُسطُْوَرةٌ ج
ْأ
ِ أ
َ
َُساطْي

ُم ْفتَػَرى ج
)ات
( يم ٍفتىػىريى ه
بػُ ْهتَا ٌف

অননও, প্রঘুয,
অাংঔয

আহধওয, প্রাঘুমে,

ٌ َكثِ َْية،ٌَكثِْي
ٌَكثْػَرة

হ ফনরঃ আহভ প্রঘুয ধন-ম্পদ ফযয়
ওনযহঙ। (৯০:৬)
এফাং হতাভযা ধন-ম্পদনও
প্রাণবনয বারফা। (৮৯:২০)
আয এই প্রতযানদ ওযা নয়নঙ হম,
তাযা মহদ তযনথ ওানয়ভ থাওত,
তনফ আহভ তানদযনও প্রঘুয াহন
ফলেনণ হক্ত ওযতাভ। (৭২:১৬)
হনশ্চয় আল্লা হতাভানদয উয
তানও ঙে ওনযনঙন এফাং স্বাস্থয
 জ্ঞাননয হদও হদনয় প্রাঘুমে দান
ওনযনঙন। (২:২৪৭)
এফাং ঔানন মা ঘা, হমঔান হথনও
ঘা, হযতৃহপ্ত হঔনত থাও।
)২:৩৫)
হতহন হতাভানদয উয অচস্ম
ফৃ হষ্টধাযা হঙনি হদনফন। (৭১:১১)
আহভ চরধয হভখভারা হথনও প্রঘুয
ফৃ হষ্টাত ওহয। (৭৮:১৪)
তঔন আহভ ঔুনর হদরাভ আওানয
দ্রৃায প্রফর ফাহযফলেনণয ভাধযনভ।
(৫৪:১১)
এটা আল্লায ে হথনও অফতীণেমানত এয হফহনভনয় াভানয অথে
গ্রণ ওযনত ানয। (২:৭৯)

ْت َم ًاَل لُّبَ ًدا
ُ يَػ ُق
ُ وؿ أ َْىلَك
َوُُِتبُّو َف الْ َم َاؿ ُحبِّا َٓتِّا

استَػ َق ُاموا َعلَى
ْ َوأَف لَّ ِو
ِ
ُ ََس َقْيػن
ْ الطَِّري َقة َْل
ًاىم َّماء
َغ َدقًا
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم
ْ َإِ َّف اللَّو
َوَز َادهُ بَ ْسطَةً ِِف الْعِْل ِم
اٗتِ ْس ِم
ْ َو
ث
ُ َوُك ََل ِمْنػ َها َر َغ ًدا َحْي
ِشْئتُ َما
الس َماءَ َعلَْي ُكم
َّ يػُْرِس ِل
ّْم ْد َر ًارا
ِ صر
ِ وأ
ِ
ات
ََ
َ َنزلْنَا م َن الْ ُم ْع
اجا
ً َماءً ثَ َّج
الس َم ِاء
َّ اب
َ فَػ َفتَ ْحنَا أَبْػ َو
ِِبَ ٍاء ُّمْنػ َه ِم ٍر
ِ َٰى َذا ِمن ِع
ند اللَّ ِو
ْ َ
لِيَ ْشتَػ ُروا بِِو َْتَنًا قَلِ ًيَل
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প্রঘুয, অননও

لُْب َدةٌ ج لُبَ ٌد

প্রঘুয, অহধও,

َج ّّم

ভাত্রাতীত
মোপ্ত, প্রঘুয,

َغ َد ٌؽ
হফারতা,
প্রাঘূ মেতা

প্রঘুয হযভানণ,
মোপ্ত, তৃহপ্তবনয
প্রঘুয,
অনছাযধাযা
প্রঘুয, অহধও,
প্রফাভান
প্রফর,
অনছাযধাযা
াভানয,অল্প

ٌبَ ْسطَة
َر َغ ٌد
ِم ْد َر ٌار
اج
ٌ ثَ َّج
ُمْنػ َه ِمٌر
قَلِْي ٌل (قَلِيلَةٌ) ج
قَلِيلُ ْو َف

তাোঁনও ওনয়ও ফঙয ওাযাকানয
থাওনত র। (১২:৪২)
এফাং আভযা অমোপ্ত ুোঁহচ হননয়
এনহঙ। )১২:৮৮)
এফাং মা হনওৃষ্ট তানত অল্পই পর
উৎন্ন য়। )৭:৫৮)
হনশ্চয়ই আল্লা ওানযা প্রায ও
হফেু-হফকে যানঔন না।
(৪:৪০)
তানর হম এযা ওাউনও এওহট
হতর হযভাণ হদনফ না। (৪:৫৩)
আয হতাভানদয অহধওায এওহট ূ তা
হযভান  ঔফে ওযা নফ না।
)৪:৭৭)
তাোঁয হযফনতে হতাভযা মানদযনও
ডাও, তাযা তুচ্ছ হঔচুয আোঁহটয
অহধওাযী নয়। (৩৫:১৩)
মাযা আল্লায নঙ্গ অঙ্গীওাযাফে
য়ায য তা বঙ্গ ওনয। (২:২৭)
অতঃয মঔন আহভ তানদয হথনও
আমাফ প্রতযাায ওনয হনরাভ,
তঔনই তাযা অঙ্গীওায বঙ্গ ওযনত
রাকনরা। (৪৩:৫০)

ض َع
ّْ ث ِِف
ْ ِالس ْج ِن ب
َ ِفَػلَب
ِِ
ي
َ سن
ٍوِجْئػنَا بِبِضاع ٍة ُّمزجاة
َْ َ َ
َ

ِ
تُْر ُج٧َ ث ََل
َ َُوالَّذي َخب
إََِّل نَ ِك ًدا
إِ َّف اللَّوَ ََل يَظْلِ ُم ِمثْػ َق َاؿ
ٍَذ َّرة
َّ ِ
َّاس
َ فَإ ًذا َل يػُ ْؤتُو َف الن
نَِق ًْيا
َوََل تُظْلَ ُمو َف فَتِ ًيَل
ِ َّ
ين تَ ْدعُو َف ِمن ُدونِِو
َ الذ
تَْلِ ُكو َف ِمن قِطْ ِم ٍْي٨ َما

ِ َّ
ضو َف َع ْه َد اللَّ ِو
ُ ين يَن ُق
َ الذ
فَػلَ َّما َك َش ْفنَا َعْنػ ُه ُم
اب إِ َذا ُى ْم يَن ُكثُو َف
َ الْ َع َذ

101

ওহতয়, হতন
হথনও নয় মেন্ত

ض ٌع
ْ ِب

হম হওান াংঔযা
অল্প, অমোপ্ত,
াভানয, নকণয
াভানয, হওহিৎ,
নূ যনতভ
গুোঁহি হোঁিা,
ওণা
হঔচুনযয আোঁহটয
ঔাোঁচ হযভাণ
ু তা, হঔচুনযয
আোঁহটয আোঁ
হযভাণ
হঔচুনযয আোঁহটয
আফযণ হযভাণ

বঙ্গ ওযা, ঔুনর
হপরা
থ বঙ্গ ওযা,
হবনগ হপরা,
টুওযা ওযা, ঔণ্ড
ওযা

ٌُم ْز َجاة
نَ ِك ٌد

ٌَذ َّرة
ِ
ٌنَقْي
ِ
يل
ٌ فَت
قِطْ ِمْيػٌر
ض
ُ يَػْنػ ُق-ض
َ نَػ َق
)ض
ٌ (نَػ ْق
ث
ُ يَػْن ُك-ث
َ نَ َك

তুহভ হতাভায ানত এও ভুনিা
তৃণরা না, তদ্রৃাযা আখাত ওয
এফাং থ বঙ্গ ওনযা না। (৩৮:৪৪)
তাযা ফররঃ আভযা হতাভায ানথ
ওৃত য়াদা হস্বচ্ছায় বঙ্গ ওহযহন।
(২০:৮৭)
অতএফ আল্লায প্রহত ধাযণা ওনযা
না হম, হতহন যূ রকনণয ানথ ওৃত
য়াদা বঙ্গ ওযনফন। )১৪:৪৭)
আভানদয চনয হতাভায
যয়াযনদকানযয হনওট হ হফলনয়
হদায়া ওয মা হতহন হতাভায ানথ
য়াদা ওনয হযনঔনঙন। (৭:১৩৪)
ভুহভননদয ভনধয ওতও আল্লায
ানথ ওৃত য়াদা ূ ণে ওনযনঙ।
(৩৩:২৩)

আয মানদয ানথ হতাভযা
অঙ্গীওাযাফে নয়ঙ। (৪:৩৩)
এফাং ঐ অঙ্গীওাযনও মা হতাভানদয
ওাঙ হথনও হননয়নঙন। (৫:৭)
হওন্তু াওিা ওনযন ঐ নথয
চননয মা হতাভযা ভচফুত ওনয ফাধ।
(৫:৮৯)
তুয াানিয দহেণ ানশ্বে
হতাভানদযনও প্রহতশ্রুহত দান
ওনযহঙ। )২০:৮০)

َو ُخ ْذ بِيَ ِد َؾ ِض ْغثًا
ث
ْ َاض ِرب بِّْو َوََل َُْتن
ْ َف
َخلَ ْفنَا َم ْو ِع َد َؾ
ْ قَالُوا َما أ
ِِبَْل ِكنَا
ِ
ف
َّ َ فَ ََل َُْت َس
َ تُْلٞ ََب اللَّو
ِِ
َُو ْعده ُر ُسلَو
ك ِِبَا َع ِه َد
َ َّْادعُ لَنَا َرب
ند َؾ
َ ِع

ِِ
اؿ
ٌ ي ِر َج
َ ّْم َن الْ ُم ْؤمن
َ ص َدقُوا َما َع
َاى ُدوا اللَّو
َ
َعلَْي ِو
ِ َّ
تَانُ ُك ْم٨َْت أ
ْ ين َع َق َد
َ َوالذ
َوِميثَاقَوُ الَّ ِذي َواثػَ َق ُكم بِِو
ِ وَٰلَ ِكن يػؤ
اخ ُذ ُكم ِِبَا
َُ َ
ُّ َعق
تَا َف٨ََّْدّتُ ْاْل
ِ
ب الطُّوِر
َ َوَو
َ اع ْدنَا ُك ْم َجان
تَ َن٨َْْاْل
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থ বাঙ্গা,
অঙ্গীওায বঙ্গ
ওযা
হফযীত ওযা,
অঙ্গীওায বঙ্গ
ওযা
প্রহতশ্রুহত
বঙ্গওাযী,
হফযীতওাযী
প্রহতশ্রুহত হদয়া,
য়াদা ওযা;

ث
ُ َتن٦َْ -ث
َ َِحن
ً
ف
ْأ
 يُيٍل ي-ف
َ ََخل
ِ
ف
ٌ تُْلٞ
يَػ ْع َه ُد-َع ِه َد

আনদ হদয়া
২:১২৫
প্রহতশ্রুহতনদয়া,
অঙ্গীওাযওযা

অঙ্গীওাযওযা
প্রহতজ্ঞা ওযা,
ঘুহক্ত ওযা
ণ ওযা,
ভচফুত ওযা,
ফাোঁধা
প্রহতশ্রুহত হদয়া,
প্রহতজ্ঞা ওযা,
ঘুহক্ত ওযা

ِ يػع-عاى َد
اى ُد
َُ َ َ
يَػ ْع ِق ُد-َع َق َد

يػُ َواثِ ُق-َواثَ َق

ّْد
ُ يػُ َعق-َّد
َ َعق
ِ يػو-واع َد
اع ُد
َُ َ َ

এভতাফস্থায় মহদ হতাভযা
াযস্পহযও অঙ্গীওাযাফে নত, তনফ
হতাভযা এও নঙ্গ হ য়াদা ারন
ওযনত াযনত না। (৮:৪২)
তানদয ানথ হতাভযা হরহঔত ঘুহক্ত
ওয মহদ চান হম, তানদয ভনধয
ওরযাণ আনঙ। )২৪:৩৩)
মাযা আল্লায নঙ্গ অঙ্গীওাযাফে
য়ায য তা বঙ্গ ওনয। (২:১৭)
মানও আহভ উেভ প্রহতশ্রুহত হদনয়হঙ,
মা হ ানফ। (২৮:৬১)
মঔন আহভ হতাভানদয ওাঙ হথনও
অঙ্গীওায হনরাভ হম, হতাভযা
যস্পয ঔুনাঔুহন ওযনফ না (২:৮৪)
ভুহভনকণ, হতাভযা অঙ্গীওাযভূ  ূ নে
ওয। )৫:১)
তাযা ভমোদা হদয় না হওান
ভুরভাননয হেনত্র আত্নীয়তায, আয
না অঙ্গীওানযয। (৯:১০)
ফরনরন, ‘হতাভায হও অঙ্গীওায
ওযনঙা এফাং এই নতে আভায হফাছা
)য়াদা) গ্রণ ওনয হননয়ঙ? (৩:৮১)
তাযা ফররঃ আভযা হতাভায ানথ
ওৃত য়াদা হস্বচ্ছায় বঙ্গ ওহযহন।
(২০:৮৭)

دّت ََل ْختَػلَ ْفتُ ْم
ُّْ اع
َ َولَ ْو تَػ َو
ِِف الْ ِم َيع ِاد
ِ
وى ْم إِ ْف َعلِ ْمتُ ْم
ُ ُفَ َكاتب
فِي ِه ْم َخْيػًرا
ِ َّ
ضو َف َع ْه َد اللَّ ِو
ُ ين يَن ُق
َ الذ
أَفَ َمن َو َع ْدنَاهُ َو ْع ًدا
َح َسنًا فَػ ُه َو ََلقِ ِيو
َخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم ََل
َ َوإِ ْذ أ
تَ ْس ِف ُكو َف ِد َماءَ ُك ْم
ِ َّ
ين َآمنُوا أ َْوفُوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
ِ بِالْع ُق
ود
ُ
ََل يَػ ْرقُػبُو َف ِِف ُم ْؤِم ٍن إَِِّل
ًَوََل ِذ َّمة
َخ ْذ ُّْت َعلَ َٰى
َ قَ َاؿ أَأَقْػَرْرُّْت َوأ
ِ
ص ِري
ْ ََِٰذل ُك ْم إ
َخلَ ْفنَا َم ْو ِع َد َؾ
ْ قَالُوا َما أ
ِِبَْل ِكنَا
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যস্পনয য়াদা
ওযা, যস্পনয

اع ُد
َ يَػتَػ َو-اع َد
َ تَػ َو

ঘুহক্ত ওযা
দানয ঘুহক্তনত্র
ভুহক্তনণয
হযভাণ হরঔা
প্রহতশ্রুহত,
অঙ্গীওায, ঘুহক্ত
প্রহতশ্রুহত,
প্রহতজ্ঞা, ঘুহক্ত
ঘুহক্ত, প্রহতজ্ঞা

ঘুহক্ত, প্রহতশ্রুহত

ু যো ঘুহক্ত,
প্রহতজ্ঞা,
প্রহতশ্রুহত
য়াদা, হফাছা

প্রহতশ্রুহত;
প্রহতশ্রুত

ً
ب
يي ىكات ي-ب
َ ََكات
َع ْه ٌد
-َو ْع ٌد ( َو َع َد
)يَعِ ُد
 َم ْوثِ ٌق،اؽ
ٌ َِميث
ود
ٌ َع ْق ٌد ج عُ ُق
ٌِذ َّمة
صٌر
ْ ِإ
،ٌ َم ْو ِع َدة،َم ْو ِع ٌد
اد
ٌ ِمْيػ َع

এফাং থ প্রহতশ্রুত হদফনয।
(৮৫:২)
এফাং হম ম্পওে আল্লা কিনত
ফনরনঙন তাযা তা হঙন্ন ওনয। ২:২৭

ِ والْيػوِـ الْموع
ود
ُ َْ َْ َ
َويَػ ْقطَعُو َف َما أ ََمَر اللَّوُ بِِو
وص َل
َ ُأَف ي

প্রহতশ্রুত

হওনট হপরা,
আরাদা ওযা;
অহতিভ ওযা,
থ ভািাননা
৯:১২১

মঔন তাযা তানও হদঔর, তবম্ব
নয় হকর এফাং আন াত হওনট
হপরর। ১২:৩১
ফাস্তুহফওই হতাভানদয যস্পনযয
ম্পওে হঙন্ন নয় হকনঙ এফাং
হতাভানদয দাফী উধা নয় হকনঙ।
৬:৯৪
আয হ তাোঁয চাভা হঙননয হদও
হথনও হঙনি হপরনরা (১২:২৫)
এফাং আল্লা াও মা অহফহচ্ছন্ন
যাঔনত হননদে হদনয়নঙন, তা হঙন্ন
ওনয, আয ৃ হথফীয ফুনও অাহন্ত
ৃ হষ্ট ওনয। ২:২৭
মাযা ঈভানদায এফাং মানদয ন্তানযা
ঈভানন তানদয অনু কাভী, আহভ
তানদযনও তানদয হতৃুরুলনদয
ানথ হভহরত ওনয হদফ ৫২:২১
আয মাযা এঔন তানদয ওানঙ এন
হৌঁনঙহন তানদয হঙনন তানদয
চননয আনে প্রওা ওনয। ৩:১৭০

ُفَػلَ َّما َرأَيْػنَوُ أَ ْكبَػ ْرنَو
َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَػ ُه َّن
ض َّل
َ لََقد تَّػ َقطَّ َع بَػْيػنَ ُك ْم َو
َعن ُكم َّما ُكنتُ ْم تَػ ْزعُ ُمو َف
ِ ْ وقَد
يصوُ ِمن ُدبٍُر
َ َّت قَم
َ

َويَػ ْقطَعُو َف َما أ ََمَر اللَّوُ بِِو
وص َل َويػُ ْف ِس ُدو َف ِِف
َ ُأَف ي
ِ ْاْل َْر
ض
ِ َّ
ين َآمنُوا َواتَّػبَػ َعْتػ ُه ْم
َ َوالذ
ٍ َت٨ذُّْريػَّتُػهم بِِإ
َ٘تَ ْقنَا ِبِِ ْم
ْ اف أ
ُ
ذُّْريػَّتَػ ُه ْم
ِ َّ ِ ِ
ْين ََل
َ َويَ ْستَْبش ُرو َف بالذ
يَػ ْل َح ُقوا ِبِِم ّْم ْن َخ ْل ِف ِه ْم
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ود
ٌ َُم ْوع

টুওযা টুওযা
ওযা; হফবক্ত
ওযা

يَػ ْقطَ ُع-قَطَ َع
يػُ َقطّْ ُع-قَطَّ َع

হওনট মায়া,
হফহচ্ছন্ন য়া;
হফবক্ত ওযা
হঙোঁনি হপরা,
হপনি হপরা

يَػتَػ َقطَّ ُع-تَػ َقطَّ َع
يىػ يقد-قَ َّد

মু ক্ত ওযা

ِ ي-أَوصل
وص ُل
ُ ََ ْ

হভহরত ওযা,

يػيٍل ًح يق-َ٘تَ َق
َْٰ أ

মু ক্ত ওযা

ম্পৃ ক্ত য়া,
হভহরত য়া,
হমাক হদয়া

يىػ ٍل ىح يق-َ٘تِ َق

আয প্রীহত িায ওনযনঙন তানদয
অন্তনয। ৮:৬৩

ي قُػلُوِبِِ ْم
َ ََّوأَل
َ ْ ف بَػ

হভরন খটাননা,
বানরাফাা ৃ হষ্ট

ف
يػي ىؤلِّ ي-ف
َ َّأَل

ওযা
এফাং আল্লা াও মা অহফহচ্ছন্ন
যাঔনত হননদে হদনয়নঙন, তা হঙন্ন
ওনয, আয ৃ হথফীয ফুনও অাহন্ত
ৃ হষ্ট ওনয। ২:২৭
হতহন আভানও হননদে হদনয়নঙন,
মতহদন চীহফত থাহও, ততহদন
নাভাম  মাওাত আদায় ওযনত।
১৯:৩১
 উনদ হদয় দয়ায। ৯০:১৭

َويَػ ْقطَعُو َف َما أ ََمَر اللَّوُ بِِو
وص َل َويػُ ْف ِس ُدو َف ِِف
َ ُأَف ي
ِ ْاْل َْر
ض
ِالزَكاة
َّ الص ََلةِ َو
َّ ِص ِاِن ب
َ َوأ َْو
ت َحيِّا
ُ َما ُد ْم
اص ْوا بِالْ َم ْر َٔتَِة
َ َوتَػ َو

আনদ ওযা,
অনু প্রাহণত ওযা

হয়ত ওযা,
হননদে হদয়া,
যাভে হদয়া
যস্পনয
যাভে ওযা,
নদানদ

হনশ্চয় আল্লা তা’আরা মা ইচ্ছা
ওনযন, হননদে হদন। ৫:১

يد
ُ ت ُك ُم َما يُِر٦َْ َإِ َّف اللَّو

হদয়া
আনদ ওযা;
ভীভাাংা ওযা
৪:৫৮; হফঘায

আল্লা হমফ কৃ নও ভমোদায় উন্নীত
ওযায এফাং হগুনরানত তাোঁয নাভ
উচ্চাযণ ওযায আনদ হদনয়নঙন।
২৪:৩৬
তানদয প্রহতারও তানদযনও হডনও
ফরনরনঃ আহভ হও হতাভানদযনও এ
ফৃ ে হথনও হননলধ ওহযহন। ৭:২২

ٍ ِِف بػي
وت أ َِذ َف اللَّوُ أَف
ُُ
ْ تُػ ْرفَ َع َويُ ْذ َكَر فِ َيها
ُاٖتُو
ُ َونَ َاد
ْتَا َربػُّ ُه َما أَ ََل٤ا
أَنْػ َه ُك َما َعن تِْل ُك َما
َّجَرِة
َ الش
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ওযা;
হননদে হদয়া;
অনু ভহত হদয়া
৭৮:৩৮
হননলধ ওযা, ফাধা
হদয়া

يَأْ ُم ُر (أ ََمٌر-أ ََمَر
)ج أ ُُم ْوٌر
ِ ي-أَوصى
وصي
ُ َ ْ
-اصى
َ تَػ َو
اصى
يىػتىػ ىو ى
ت ُك ُم٦َْ -َح َك َم
)ْم
ُ
ٌ (حك
يَأْ َذ ُف-أ َِذ َف
)(إ ٍذ هف
يىػٍنػ ىهى-نَػ َهى

ওযত না, মা তাযা ওযত। ৫:৭৯

اى ْو َف َعن
َ ََكانُوا ََل يَػتَػن
ُُّمن َك ٍر فَػ َعلُوه

তাযয হতহন ভননাাংনমাক ওনযনঙন

الس َم ِاء
َّ استَػ َو َٰى إِ ََل
ْ َُُّث

তাযা যস্পযনও ভে ওানচ হননলধ

আওানয প্রহত। ২:২৯

যস্পনয হননলধ
ওযা

اىى
يىػتىػنى ى-اىى
َ َتَػن

ভননানমাক হদয়া;
উনয উিা
৭:৫৪; হস্থয
য়া ১১:৪৪;
ভওে য়া
৩৯:৯; ূ ণত
ে া
রাব ওযা ২৮:১৪

ফস্তুতঃ হতহন ততযী ওনযনঙন াত
আভান। ২:২৯

ٍ فَس َّواى َّن سبع َٖتاو
ات
َ َ َ َْ ُ َ

ূ ণোাংক ওযা,
মথামথ ওযা;
ভান ওযা

এযয আল্লা তাোঁয আয়াতভূ নও
ু -প্রহতহিত ওনযন। ২২:৫২
এটা আল্লায ওাহযকযী, হমহন
ফহওঙু নও ওনযনঙন ু াংত।
২৭:৮৮
আহভ ৃ হথফীনত এওচন প্রহতহনহধ
ফানানত মাহচ্ছ। ২:৩০

তাোঁয ে হথনও অনু যণওাযী
যনয়নঙ তানদয অনগ্র এফাং শ্চানত।
১৩:১১

ت ِك ُم اللَّوُ آيَاتِِو٦ُْ َُُّث

صْن َع اللَّ ِو الَّ ِذي أَتْػ َق َن
ُ
ُك َّل َش ْي ٍء
ِ إِ ِّْن ج
ِ اع ٌل ِِف ْاْل َْر
ض
َ
ًَخلِي َفة
ِ ْ ات ّْمن بَػ
ي يَ َديْ ِو
ٌ َلَوُ ُم َعقّْب
َوِم ْن َخ ْل ِف ِو
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يَ ْستَ ِوي-اِ ْستَػ َوى

৯১:১৪
ভচফুত ওযা,
ু দৃঢ় ওযা

 يُ َس ّْوي-َس َّوى
 يٍَي ًك يم-َح َك َم
ْأ

ভচফুত ওযা,
ু দৃঢ় ওযা

প্রহতহনহধ,
স্থরাহবহলক্ত;
অনু ৃত

এনওয য এও,
অনু যণওাযী

 يػيٍت ًق ين-أَتْػ َق َن
َخلِْيػ َفةٌ ج
ِ
ُ َخَلَئ
ُ ُخلَ َفاء،ف
ُم َعقّْبَةٌ ج
ات
ٌ َُم َعقّْب

আহভ হতাভাহদকনও াাময ওযফ
অফতযণওাযী াচায হপনযতায
ভাধযনভ। ৮:৯
তানও অনু যণ ওযনফ হদ্রৃতীয়
পুৎওায। ৭৯:৭
এফাং হতাভানদয য মানও ইচ্ছা
হতাভানদয স্থনর অহবহলক্ত ওযনফন।
৬:১৩৩
এফাং হতহন হতাভানদযনও মায
উেযাহধওাযী ওনযনঙন, তা হথনও
ফযয় ওয। ৫৭:৭
তাযয তানদয হঙনন এননঙ
হওঙু অদাথে। ৭:১৬৯
আয ভূ া তাোঁয বাই ারুননও
ফরনরন, আভায ম্প্রদানয় তুহভ
আভায প্রহতহনহধ হানফ থাও।
৭:১৪২
এফাং তায নয যূ র াহিনয়হঙ।
২:৮৭

ٍ ْتِ ُّد ُكم بِأَلُٟ َِن
ف ّْم َن
ّْ أ
ِِ ِ ِ
ي
َ الْ َم ََلئ َكة ُم ْردف
َّ تَػْتبَػعُ َها
ُالر ِادفَة

ِ
ف ِمن بَػ ْع ِد ُكم
ْ َويَ ْستَ ْخل
َُّما يَ َشاء
ِ وأ
تَّا َج َعلَ ُكمِٟ َنف ُقوا
َ
ِ
ي فِ ِيو
َ ُّم ْستَ ْخلَف
ف ِمن بَػ ْع ِد ِى ْم
َ َفَ َخل
ف
ٌ َخ ْل
ِ وقَ َاؿ موسى ِْل
َخ ِيو
َٰ َ ُ َ
اخلُ ْف ِِن ِِف قَػ ْوِمي
ْ َى ُارو َف
الر ُس ِل
ُّ َِوقَػ َّفْيػنَا ِمن بَػ ْع ِدهِ ب

অনু কাভী,
িভাকত
অফতযণওাযী
অনু কাভী, যফতেী
স্থরাহবহলক্ত ওযা,
প্রহতহনহধ
ফানাননা
স্থরাহবহলক্ত,
অনু ৃত,
প্রহতহনহধ
উেযাহধওাযী,
যফতেী,

অনু গ্রনয ওথা প্রওা ওনয না
এফাং ওষ্ট হদয় না। ২:২৬২
এফাং হতহন যাহত্র  হদফ ৃ হষ্ট
ওনযনঙন হযফতেনীররূন।
২৫:৬২

ُُثَّ ََل يػُْتبِعُو َف َما أَن َف ُقوا
َمنِّا َوََل أَذًى
َوُى َو الَّ ِذي َج َع َل اللَّْي َل
ًَّه َار ِخ ْل َفة
َ َوالنػ
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ٌَر ِادفَة

ِ
-ف
َ َا ْستَ ْخل
ً
ف
يى ٍستى ٍخل ي
فج
ٌ َُم ْستَ ْخل
ُم ْسلَ ْخلَ ُفو َف
ف
ٌ َخ ْل

শ্চাৎফতেী
প্রহতহনহধ য়া;
অনু যণ ওযা,
নয আা
শ্চানত ািাননা,

ف
ُ ُتْل٧َ -ف
َ ََخل

িভান্বনয় হপ্রযন
ওযা, অনু যণ

এযয ফযয় ওযায য হ

)ؼ (ج
ٌ ُم ْرِد
ُم ْرِدفُو َف

ওযাননা
অনু কত ফানাননা,
অনু কাভী ফানাননা
অনু িভণীর,
হযফতেনীর,
মোয়িনভ

يػي ىقفِّي-قَػفَّى
يػيٍتبً يع-أَتْػبَ َع
ٌِخ ْل َفة

এযয আহভ িভান্বনয় আভায
যূ র হপ্রযণ ওনযহঙ। ২৩:৪৪
অথঘ আভযা হনয়ত হতাভায
গুণওীতেন ওযহঙ। ২:৩০
মহদ হতহন আল্লায তফী াি না
ওযনতন। ৩৭:১৪৩
এফাং হতাভানদয হদানয়ত দান
ওযায দরুন আল্লা তা’আরায
ভে ফণেনা ওয। (২:১৮৫)
এফাং হতাভায হফত্র োনও স্ভযণ
ওযহঙ। ২:৩০
হ ফেতভারা, হতাভযা দাউনদয
ানথ আভায হফত্রতা হখালণা ওয
এফাং হ েী ওর, হতাভযা।
৩৪:১০
আয আল্লা তা’আরা হঔানরন
আদভনও ভস্ত ফস্তু-াভগ্রীয নাভ।
২:৩১
মা তানদয েহত ওনয এফাং
উওায না ওনয, তাযা তাই হনঔ।
২:১০২
অথঘ তাযা হ ফই াি ওনযনঙ,
মা তানত হরঔা যনয়নঙ। ৭:১৬৯

ُُثَّ أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا تَػْتػَر َٰى
ت ُن نُ َسبّْ ُح ِِبَ ْم ِد َؾ١ََْو
فَػلَ ْوََل أَنَّوُ َكا َف ِم َن
ِ
ي
َ الْ ُم َسبّْح
َولِتُ َكبّْػ ُروا اللَّوَ َعلَ َٰى َما
َى َدا ُك ْم
ك
َ َّْس ل
ُ َونػُ َقد

ُ َيَا ِجب
ُاؿ أ َّْوِِّب َم َعو
َوالطَّْيػَر
َٖتَاءَ ُكلَّ َها
ْ آد َـ ْاْل
َ َو َعلَّ َم
ضُّرُى ْم َوََل
ُ ََويَػتَػ َعلَّ ُمو َف َما ي
يَن َفعُ ُه ْم
َوَد َر ُسوا َما فِ ِيو
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এনওয য এও,
িভান্বনয়
গুণওীতেন ওযা,
হফত্রতা হখালণা
ওযা
গুণওীতেনওাযী

ফিত্ব হখালণা
ওযা

হফত্রতা হখালণা
ওযা
গুনওীতেন ওযনত

تَػْتػَرى
يُ َسبّْ ُح-َسبَّ َح
)يح
ٌ ِ(تَ ْسب
ُم َسبّْ ٌح ج
ُم َسبّْ ُحو َف
يي ىكبِّػ ير-َكبَّػَر
)(تى ٍكبًيه
ّْس
ُ يػُ َقد-َّس
َ قَد

থাওা, প্রতযাফতেন
ওযা

ب
يػي ىؤِّك ي-ب
َ أ ََّو

হঔাননা,
চানাননা;
প্রহেণ হদয়া
হঔা

িা, াি ওযা,
অধযায়ন ওযা

يػُ َعلّْ ُم-َعلَّ َم
يَػتَػ َعلَّ ُم-تَػ َعلَّ َم
س
ُ يَ ْد ُر-س
َ َد َر
ِ
)ٌاسة
َ (د َر

তাই তানদয প্রনতযও দনরয এওহট
অাং হওন হফয নরা না, মানত
দ্রৃীননয জ্ঞান রাব ওনয। ৯:১২২

অতঃয তাযা তানও ৃ িপ্রদেন
ওনয এফাং ফনর, হ হতা উম্যাদহঔাননা ওথা ফনর। ৪৪:১৪
তাযয হ ভস্ত ফস্তু-াভগ্রীনও
হপনযতানদয াভনন উস্থান
ওযনরন। ২:৩১
এফাং হফথকাভীনদয াভনন
উনম্যাহঘত ওযা নফ চাান্নাভ।
২৬:৯১
তঔন প্রনতযনওই হচনন হননফ হ
হও উহস্থত ওনযনঙ। ৮১:১৩

আভানও হতাভযা এগুনরায নাভ
ফনর দা, মহদ হতাভযা তয নয়
থাও। ২:৩১
আভানও আল্লা তা’আরা হতাভানদয
অফস্থা ম্পনওে অফহত ওনয
হদনয়নঙন। ৯:৯৪
ফর, মহদ আল্লা ঘাইনতন, তনফ
আহভ এহট হতাভানদয াভনন
িতাভ না, আয না হতহন
হতাভানদযনও অফহত ওযনতন এ

فَػلَ ْوََل نَػ َفَر ِمن ُك ّْل فِْرقٍَة
ِ
َّهوا
ُ ّْمْنػ ُه ْم طَائ َفةٌ لّْيَتَػ َفق
ِِف الدّْي ِن

ُُثَّ تَػ َولَّْوا َعْنوُ َوقَالُوا ُم َعلَّ ٌم
تنُو ٌفَّْٜ
ض ُه ْم َعلَى
َ ُُثَّ َعَر
الْ َم ََلئِ َك ِة
ِ اٗت ِح
ِ
ين
َ يم ل ْلغَا ِو
ُ َْ َوبػُّْرَزت
ِ
س َّما
ْ َعل َم
ٌ ت نَػ ْف
ت
ْ ضَر
َ َح
ْأ

َٖتَ ِاء
ْ فَػ َق َاؿ أَنبِئُ ِوِن بِأ
ِ ِ َٰىؤََل ِء إِف ُكنتم
ي
َُ
َ صادق
َ ُْ
قَ ْد نَػبَّأَنَا اللَّوُ ِم ْن
َخبَا ِرُك ْم
ْأ

ُقُل لَّْو َشاءَ اللَّوُ َما تَػلَ ْوتُو
َعلَْي ُك ْم َوََل أ َْد َرا ُكم بِِو

ম্পনওে। ১০:১
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জ্ঞান অচেন ওযা,
হফজ্ঞ য়া,

ُيَػتَػ َفقَّو-َتَػ َفقَّو

াহণ্ডতয অচেন
ওযা
হহেত,
প্রহহেত

উস্থান ওযা,
হ ওযা,
প্রদেন ওযা
প্রওা ওযা,
হদঔাননা
উহস্থত ওযা,
হ ওযা,
উনীত ওযা

ُم َعلَّ ٌم
ض
ُ  يَػ ْع ِر-ض
َ َعَر
)ض
ٌ (ع ْر
َ
يػيبىػِّريز-بَػَّرَز
ً  يَي-ضر
ض ير
ٍ َ َ َح
ْأ

চানাননা, অফহত
ওযা
অফহত ওযা

يػُْنبِ ُئ-َأَنْػبَأ
ُيػُنَبّْأ-َنَػبَّأ

অফহত ওযা,
চানাননা

يُ ْد ِري-أ َْدرى

আয আল্লা এভন নন হম,
হতাভাহদকনও কায়নফয াংফাদ
হদনফন। ৩:১৭৯
এভহনবানফ আহভ তানদয প্রওা
ওনয হদরাভ, মানত তাযা জ্ঞাত য়
হম, আল্লায য়াদা তয। ১৮;২১

অতঃয হতহন তানদযনও চান্নানত
দাহঔর ওযনফন, মা তানদযনও
চাহননয় হদনয়নঙন। ৪৭:৬
তাযা ফরর, তুহভ হফত্র! আভযা
হওান হওঙু ই চাহন না, তনফ তুহভ
মা আভাহদকনও হহঔনয়ঙ। ২:৩২
অতএফ ীলে ভহভায় আল্লা, হতহন
হতযওায ভাহরও। ২৩:১১৬
ফযওতভয় হমহন হফশ্বচকনতয
প্রহতারও। (৭-৫৪)
আহভ হফ হফলয় চাহন মা হতাভযা
প্রওা ওয, আয মা হতাভযা
হকান ওয! (২:৩৩)
আল্লা চাননন মা হতাভযা হকান
ওয এফাং মা হতাভযা প্রওা ওয।
(১৬:১৯)
হতহনই তা অনাফৃ ত ওনয হদঔানফন
হনধোহযত ভনয়। ৭:১৮৭

َوَما َكا َف اللَّوُ لِيُطْلِ َع ُك ْم
ِ َعلَى الْغَْي
ب
ِ
ك أ َْعثَػ ْرنَا َعلَْي ِه ْم
َ َوَك ََٰذل
َّ لِيَػ ْعلَ ُموا أ
َف َو ْع َد اللَّ ِو
َح ّّق
اٗتَنَّةَ َعَّرفَػ َها
ْ َويُ ْد ِخلُ ُه ُم
تُ ْمَٛ
ك ََل ِع ْل َم
َ َقَالُوا ُسْب َحان
لَنَا إََِّل َما َعلَّ ْمتَػنَا
ِ
ا٘تَ ُّق
ْ ك
ُ فَػتَػ َع َاَل اللَّوُ الْ َمل
ِ ُّ تَػبارَؾ اللَّو ر
ي
َ ب الْ َعالَم
َُ ََ

َوأ َْعلَ ُم َما تُػْب ُدو َف َوَما
ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َف
َواللَّوُ يَػ ْعلَ ُم َما تُ ِسُّرو َف
َوَما تُػ ْعلِنُو َف
تَلّْ َيها لَِوقْتِ َها إََِّل ُى َو٥ُ ََل
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অফকত ওযা,
চানাননা

يُطْلِ ُع-أَطْلَ َع

অফহত ওযা,
প্রওা ওযা
ওযা,

হঘনাননা,
চানাননা

يػي ٍعثًير-أ َْعثَػَر
ؼ
يػي ىعِّر ي-ؼ
َ َعَّر

ভান, ূ তহফত্র,
হনষ্করু ল
ু উচ্চ, ীলে
ু ভান য়া,
ফযওতূ ণে য়া

ُسْب َحا َف
تَػ َع َاَل
تَػبَ َارَؾ

প্রওা ওযা,
হফওা খটাননা,
চাহয ওযা
হখালণা ওযা,
প্রওানয ফযক্ত
ওযা
প্রওা ওযা,
উিাহত ওযা

يػُْب ِدي-أَبْ َدى
يػُ ْعلِ ُن-أ َْعلَ َن
 يُيىلِّي-َجلَّى

হতহন অদৃ নযয জ্ঞানী। যন্ত হতহন
অদৃ য হফলয় ওায ওানঙ প্রওা
ওনযন না। ৭২:২৬
এফাং অন্তনয মা আনঙ, তা প্রওা
ওযা ওযা নফ? ১০০:১০
তাোঁয ানথ উোঁঘুস্বনয ওথা ফনরা না
(৪৯:২)
অতএফ আহন প্রওানয শুহননয়
হদন মা আনানও আনদ ওযা য়
(১৫:৯৪)
আয মঔন তানদয ওনঙ হৌঁনঙ
হওান াংফাদ াহন্ত-াংিান্ত হওাংফা
বনয়য, তঔন তাযা হগুনরানও
যহটনয় হদয়। (৪-৮৩)
আয হতাভযা নাভানম আয়াচ ঘিা
ওনযা না এফাং এনত হনঃি নয়া
না (১৭:১১০)
তঔন তাযা হফহযনয় ির, আয
তাযা হপহপ ওযনত থাওর
(৬৮:২৩)
হপযাউন হকানত্রয এও ভুহভন ফযহক্ত,
হম তায ঈভান হকান যাঔত।
(৪০:২৮)
তানদয অন্তয মা হকান ওনয এফাং
মা প্রওা ওনয আনায
ারনওতো অফযই তা চাননন।
(২৭:৭৪)

ِع
ِ اَلُ الْغَْي
ب فَ ََل يُظْ ِه ُر
َ
ِ
َح ًدا
َ َعلَ َٰى َغْيبِو أ
الص ُدوِر
ُّ ص َل َما ِِف
ّْ َو ُح
َوََل ََْت َه ُروا لَوُ بِالْ َق ْوِؿ
اص َد ْع ِِبَا تُػ ْؤَم ُر
ْ َف
َوإِذَا َجاءَ ُى ْم أ َْمٌر ّْم َن
ِ توٙا
ؼ أَ َذاعُوا
َْْ ْاْل َْم ِن أَ ِو
بِِو
ك َوََل
َ ِص ََلت
َ َِوََل ََْت َه ْر ب
ِ
ت ِِبَا
ْ ُِتَاف
فَانطَلَ ُقوا َوُى ْم يَػتَ َخافَػتُو َف
َوقَ َاؿ َر ُج ٌل ُّم ْؤِم ٌن ّْم ْن ِآؿ
ِ
ُتَانَو٨ِف ْر َع ْو َف يَكْتُ ُم إ
ك لَيَػ ْعلَ ُم َما تُ ِك ُّن
َ ََّوإِ َّف َرب
ورُى ْم َوَما يػُ ْعلِنُو َف
ُ
ُ ص ُد
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প্রওা ওযা;
চয়ী ফানাননা
৪৮:২৮; দু ুয
ওযা ৩০:১৮
প্রওা ওযা,
এওত্র ওযা
উচ্চস্বনয ওথা
ফরা, প্রওা ওযা
প্রঘায ওযা,
হখালণা ওযা

যহটনয় হদয়া,
প্রঘায ওযা,

ييظٍ ًه ير-أَظْ َهَر
ص يل
َّ َح
ِّ  يَيى-ص َل
 ىٍُي ىه ير-َج َهَر
)( ىج ٍههر
ُص َدع
َ ص
ْ َي-دع
َ
ً أَ َذ
يع
َ
ييذ ي-اع

ঙিাননা
হপহপ ওযা,
অনু চ্চ ওনণ্ঠ ফরা
হপহপ ওযা,
ওানাওাহন ওযা
হকান ওযা

হকান ওযা

ً
ت
 يُيىاف ي-ت
َ ََخاف
-ت
َ ََِتَاف
ت
يىػتى ىخافى ي
يَكْتُ ُم-َكتَ َم
يُ ِك ُّن-أَ َك َّن

আল্লা চাননন মা হতাভযা হকান
ওয এফাং মা হতাভযা প্রওা ওয।
(১৬:১৯)
আভায ারনওতো হওফরভাত্র
অিীর হফলয়ভূ  াযাভ ওনযনঙন
মা প্রওায  অপ্রওায। (৭:৩৩)

আয মহদ ঔয়যাত হকানন ওয
এফাং অবাফগ্রস্তনদয হদনয় দা,
তনফ তা হতাভানদয চননয আয
উেভ। (২:২৭১)
আয তা হতাভানদয ওানঙ হকান
যাঔা য়। (১১:২৮)
তাযা ভানু নলয ওানঙ রহজ্জত য়
এফাং আল্লায ওানঙ রহজ্জত য়
না। (৪:১০৮)
হতাভানদয ওান, হতাভানদয ঘেু
এফাং হতাভানদয ত্বও হতাভানদয
হফনে ােয হদনফ না ধাযণায
ফফতেী নয় হতাভযা তানদয ওানঙ
হওঙু হকান ওযনত না। (৪১:২২)

এফাং মঔন আহভ মযত আদভ
(আঃ)-হও হচদা ওযায চনয
হপনযতাকণনও হননদে হদরাভ,
তঔনই ইফরী ফযতীত ফাই
হচদা ওযনরা। (২:৩৪)

َواللَّوُ يَػ ْعلَ ُم َما تُ ِسُّرو َف
َوَما تُػ ْعلِنُو َف
ِ
َِّ
ش
َ ِّب الْ َف َواح
َّْتَا َحَّرَـ َر٣إ
َما ظَ َهَر ِمْنػ َها َوَما بَطَ َن
ِْ َو
َاْل ُْث
وىا
َ ُوىا َوتُػ ْؤت
َ َوإِف ُِتْ ُف
الْ ُف َقَراءَ فَػ ُه َو َخْيػٌر لَّ ُك ْم
ت َعلَْي ُك ْم
ْ َفَػعُ ّْمي
ِ يَ ْستَ ْخ ُفو َف ِم َن الن
َّاس َوََل
يَ ْستَ ْخ ُفو َف ِم َن اللَّ ِو
َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستََِتُو َف أَف
يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم ٖتَْعُ ُك ْم
ص ُارُك ْم َوََل
َ َْوََل أَب
ُجلُوُد ُك ْم
َوإِ ْذ قُػ ْلنَا لِْل َم ََلئِ َك ِة
اس ُج ُدوا َِل َد َـ فَ َس َج ُدوا
ْ
ِ ِ َِّ
يس
َ إَل إبْل
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হকান ওযা

হকান থাওা,

يُ ِسُّر-َسَّر
َأ
)إسىر هار
ٍ (

ু প্ত থাওা,
অস্পষ্ট থাওা

হকান ওযা,

يىػٍبطي ين-بَطَ َن

রু হওনয় যাঔা

হকান যাঔা,
অনকাঘনয যাঔা,
দূ নফোধয ফানাননা
রু ওানত ঘায়া,
হকান যাঔনত
ঘায়া
আফৃ ত ওযা,

تْ ِفي٧ُ -َخ َفى
ْأ
يػُ َع ّْمي-َع َّمى
-استَ ْخ َفى
ْ
يى ٍستى ٍخ ًفي

হকান ওযা,
আিার ওযা

ً
ْ
يى ٍستىْتي-استَتَػَر
হচদা ওযা;
ারাত আদায়
ওযা, ইফাদাত
ওযা

يَ ْس ُج ُد-َس َج َد
)ود
( يس يج ه

তাযা তফাওাযী, এফাদতওাযী,
হাওযনকামায, (দু হনয়ায ানথ)
ম্পওেনচ্ছদওাযী, রুওু  হচদা
আদায়ওাযী। (৯:১১২)

হ অস্বীওায ওযর এফাং অাংওায
প্রদেন ওযর। পনর হ
ওানপযনদয অন্তবূ েক্ত নয় হকর।
(২:৩৪)
এফাং দরগুনরায ভধয হথনও হওান
হওান দর এয হওঙু হফলয় অস্বীওায
ওনয। (১৩:৩৬)
তাযা অনযায়  অাংওায ওনয
হনদেনাফরীনও প্রতযাঔযান ওযর,
মহদ তানদয অন্তয এগুনরা তয
ফনর হফশ্বা ওনযহঙর। (২৭:১৪)
তঔন হতাভযা তা স্বীওায ওনযহঙনর
এফাং হতাভযা তায ােয হদহচ্ছনর।
(২:৮৪)
আয অনযযা তানদয অযাধ স্বীওায
ওনযনঙ (৯:১০২)
হ অস্বীওায ওযর এফাং অাংওায
প্রদেন ওযর। পনর হ
ওানপযনদয অন্তবূ েক্ত নয় হকর।
(২:৩৪)

التَّائِبُو َف الْ َعابِ ُدو َف
السائِ ُحو َف
ْ
َّ ا٘تَ ِام ُدو َف
ِ الس
اج ُدو َف
َّ
َّ الراكِعُو َف
استَ ْكبَػَر َوَكا َف ِم َن
َٰ َ أ
ْ ََب َو
ِ
ين
َ الْ َكاف ِر
ِ اب من ي
ِ ْ وِمن ْاْل
نك ُر
ُ َ َحَز
َ َ
َ بَػ ْع
ُضو
ِ
استَػْيػ َقنَْتػ َها
ْ َو َج َح ُدوا ِبَا َو
أَن ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َوعُلُِّوا
ُُثَّ أَقْػَرْرُّْت َوأَنتُ ْم تَ ْش َه ُدو َف
آخ ُرو َف ْاعتَػَرفُوا بِ ُذنُوِبِِ ْم
َ َو
استَ ْكبَػَر َوَكا َف ِم َن
َٰ َ أ
ْ ََب َو
ِ
ين
َ الْ َكاف ِر
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হচদাওাযী

ِس
اج ٌد ج
َ
،ُس َّج ٌد
ِس
اج ُدو َف
َ

ভাননত অস্বীওায
ওযা

অস্বীওায ওযা,
হঘননত না াযা,
হনহলে ওযা

يَأْ ََب-أ َََب
يػُْن ِك ُر-أَنْ َكَر

অস্বীওায ওযা,
অগ্রায ওযা, না
ভানা

ت َح ُد٥َْ -َج َح َد

স্বীওায ওযা;
হস্থহতীর ওযা
২২:৫
স্বীওায ওযা

ييًقر-أَقَػَّر
ِ
ؼ
يىػ ٍع ىًْت ي-ؼ
َ ا ْعتَػَر

অাংওায ওযা,
স্পধো হদঔাননা

-اِ ْستَ ْكبَػَر
ِ
ُيَ ْستَكَْب
)استًكٍبى هار
ٍ(

ফরনরন তুই এঔান হথনও মা।
এঔানন অাংওায ওযায হওান
অহধওায হতায নাই। (৭:১৩)
এফাং এ ওাযনণ হম, হতাভযা েতয
ওযনত। (৪০:৭৫)
অতঃয হ দম্ভবনয হযফাযহযচননয হনওট হপনয হকনয়নঙ।
(৭৫:৩৩)
আভায হভাওানফরায় হক্ত প্রদেন
ওনযা না। (২৭:৩১)

قَ َاؿ فَ ْاىبِ ْط ِمْنػ َها فَ َما
ك أَف تَػتَ َكبَّػَر
َ َيَ ُكو ُف ل
َوِِبَا ُكنتُ ْم ّتََْر ُحو َف
ب إِ َ ََٰل أ َْىلِ ِو
َ ُُثَّ َذ َى
يَػتَ َمطَّ َٰى
أَََّل تَػ ْعلُوا َعلَ َّي

হননচনও ফি
ভনন ওযা,
অাংওায ওযা
েতয ওযা

দম্ভবনয ঘরা

ওযা; আহধতয
প্রফর য়া

ওনযহঙ, মায অহধফাীযা তানদয
চীফন মানন ভদভে হঙর।
(২৮:৫৮)
ননবাভন্ডনর  বূ -ভন্ডনর তাোঁযই
ফিত্ব। (৪৫:৩৭)
ূ ণযভয় আনায ারনওতোয নাভ,
হমহন ভহভাভয়  ভানু বফ।
(৫৫:৭৮)
এফাং আভানদয ারনওতোয ভান
ভমোদা ফায উনধ্বে। (৭২:৩)
হতাভানদয ওী নয়নঙ হম হতাভযা
আল্লাহয ে হথনও হশ্রিত্ব স্বীওায
ওযনত ঘাইঙ না। (৭১:১৩)

َوَك ْم أ َْىلَكْنَا ِمن قَػ ْريٍَة
يشتَػ َها
َ ِت َمع
ْ بَ ِطَر
َولَوُ الْ ِك َِْبيَاءُ ِِف
ِ السماو
ِ ات َو ْاْل َْر
ض
َ َ َّ
ك ِذي
َ ّْاس ُم َرب
ْ تَػبَ َارَؾ
ِْ اٗتَ ََل ِؿ َو
اْل ْكَرِاـ
ْ
اَل َج ُّد َربػّْنَا
َٰ َ َوأَنَّوُ تَػ َع

َّما لَ ُك ْم ََل تَػ ْر ُجو َف لِلَّ ِػو
َوقَ ًارا
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تََْر ُح٨-َمَر َح
)(مَر ٌح
َ
يَػتَ َمطَّى-َّتَطَّى

ফিত্ব প্রদেন
হফস্তায ওযা;

আহভ অননও চনদ ধফাং

يَػتَ َكبَّػ ُر-تَ َكبَّػَر

২৩:৯১
কফে ওযা, অহত
উৎপুল্ল য়া

কফে, ফিত্ব

ীলে ভমোদা,
ভত্ব, হশ্রিত্ব
হশ্রিত্ব, ফিত্ব,
ান, ভমোদা
ভমোদা, ম্যান,
ফিত্ব

يىػ ٍعليو-َع ََل
)(عيليو
يَػْبطَُر-بَ ِطَر
)(بىطىهر
ِ ِ
ٌ ك َِْبيَاء،كْبػٌر
َج ََل ٌؿ
َج ّّد
َوقَ ٌار

পনর তাযা হচননদয আত্নম্ভহযতা
ফাহিনয় হদত। (৭২:৬)
হতাভযা হচনন যাঔ, াহথেফ চীফন
িীিা-হওৌতুও, াচ-জ্জা,
াযস্পহযও অহভওা এফাং ধন 
চননয প্রাঘুমে ফযতীত আয হওঙু
নয়। (৫৭:২০)
মাযা ভুহভন, তানদয চননয হও
আল্লায স্ভযনণ হৃদয় হফকহরত
য়ায ভয় আনহন। (৫৭:১৬)
অতঃয তাযা হমন এনত হফশ্বা
স্তান ওনয এফাং তানদয অন্তয
হমন এয প্রহত হফচয়ী য়।
(২২:৫৪)
তনফ ওথাফাতোয় হতাভযা হওাভর
নয়া না। (৩৩:৩২)
অতঃয তানদয ওানঙ মঔন আভায
আমাফ আর, তঔন হওন ওাওুহতহভনহত ওযর না ? (৬:৪৩)
হওন্তু তাযা তানদয ারনওতোয
াভনন নত র না এফাং ওাওুহতহভনু হত ওযর না। (২৩:৭৬)
এফাং আহভ আদভনও হুওুভ ওযরাভ
হম, তুহভ  হতাভায স্ত্রী চান্নানত
ফফা ওযনত থাও। (২:৩৫)
নাযীনদয ানথ িানফ চীফন-মান
ওয। (৪:১৯)

وى ْم َرَى ًقا
ُ فَػَز ُاد

অনযায়; দাফী

ُّ ُا٘تَيَاة
الدنْػيَا
ْ تَا٣ََّْاعلَ ُموا أ
ِ
اخٌر
ُ تٌْو َوِزينَةٌ َوتَػ َفَٛب َو
ٌ لَع

াযস্পহযও

ِِِ
ين َآمنُوا أَف
َ أَ ََلْ يَأْف للَّذ
َِتْ َش َع قُػلُوبػُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِو
ِ ِ
َ ِفَػيُػ ْؤمنُوا بِو فَػتُ ْخب
ُت لَو
قُػلُوبػُ ُه ْم
ض ْع َن بِالْ َق ْوِؿ
َ ْفَ ََل َِت
فَػلَ ْوََل إِ ْذ َجاءَ ُىم بَأْ ُسنَا
ضَّرعُوا
َ َت
استَ َكانُوا لَِرِّْبِ ْم َوَما
ْ فَ َما
ضَّرعُو َف
َ َيَػت
َنت
َ َوقُػ ْلنَا يَا
َ اس ُك ْن أ
ْ آد ُـ
ك
َ َوَزْو ُج
ِ اشروى َّن بِالْمعر
ِ
وؼ
ُ ْ َ ُ ُ َو َع
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অাংওায, কফে,
ফিাই

হফনয়ী য়া,
বীত য়া
হফনয়ী য়া,
নত য়া

َرَى ٌق
اخٌر
ٌ تَػ َف
 ىُيٍ ىش يع-َخ َش َع
)( يخ يشوعه
ت
ْ
 يُيٍبً ي-ت
َ َأخب

অফনত ওযা,
েীণ ওযা, অনু চ্চ
ওযা
হভনহত ওযা,
অনু নয় ওযা
হফনত য়া,
নত য়া, দু ফের
য়া

ض يع
 ىُيٍ ى-ض َع
َ َخ
يىػتى ى-ع
َ َت
ضَّرعي
َ ضَّر
)ضرعه
(تى ى
-استَ َكا َف
ْ
ً
ي
يى ٍستىك ي

ফফা ওযা;
হফশ্রাভ হনয়া
২৭:৮৬
চীফন মান
ওযা, ঙ্গী য়া

يَ ْس ُك ُن-َس َك َن
ِ يػع-اشر
اش ُر
َ ُ َ َ َع

হায়ানয়নফয প্রহত হভথযানযাওাযীযা
হমন হওান হদন হঔানন ফফাই
ওনযহন। (৭:৯২)
আভযা চান্নানতয হমঔানন ইচ্ছা
ফফা ওযফ। (৩৯:৭৪)
তানদয এওচন ফররঃ হতাভযা
ওতওার অফস্থান ওনযঙ? (১৮:১৯)
হতহন মঔন আগুন হদঔনরন, তঔন
হযফাযফকেনও ফরনরনঃ হতাভযা
এঔানন অফস্থান ওয। (২০:১০)

এফাং ঔানন মা ঘা, হমঔান হথনও
ঘা, হযতৃহপ্ত হঔনত থাও।
(২:৩৫)
আভযা মানও ইঘঙা ওহয, হ ঙািা
এগুনরা হওউ হঔনত াযনফ না,
তানদয ধাযণা অনু ানয। (৬:১৩৮)
অতএফ, এয ওাপপযা এই হম,
দচন দহযেনও ঔাদয প্রদান
ওযনফ। (৫:৮৯)
অফননল মঔন এওহট চননদয
অহধফাীনদয ওানঙ হৌনঙ তানদয
ওানঙ ঔাফায ঘাইর। (১৮:৭৭)
ওানপযযা এনও বেণ ওযনফ এফাং
এয দ্রৃাযা উদয ূ ণে ওযনফ।
(৩৭:৬৬)

ِ َّ
ين َك َّذبُوا ُش َعْيبًا َكأَف
َ الذ
ََّلْ يَػ ْغنَػ ْوا فِ َيها
ث
ْ نػَتَبَػ َّوأُ ِم َن
ُ اٗتَن َِّة َحْي
ُنَ َشاء
قَ َاؿ قَائِ ٌل ّْمْنػ ُه ْم َك ْم
لَبِثْتُ ْم
َى نَ ًارا فَػ َق َاؿ ِْل َْىلِ ِو
َٰ إِ ْذ َرأ
ْام ُكثُوا
ث
ُ َوُك ََل ِمْنػ َها َر َغ ًدا َحْي
ِشْئتُ َما
َ ََّل يَطْ َع ُم َها إََِّل َمن ن
َُّشاء
بَِز ْع ِم ِه ْم
ِفَ َكفَّارتُوُ إِطْ َع ُاـ َع َشرة
َ
َ
ِ
ي
َ َم َساك
َح َّ ًَٰت إِ َذا أَتَػيَا أ َْى َل قَػ ْريٍَة
استَطْ َع َما أ َْىلَ َها
ْ
َّه ْم ََلكِلُو َف ِمْنػ َها
ُ فَِإنػ
فَ َمالِئُو َف ِمْنػ َها الْبُطُو َف
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থাওা, ফা ওযা

ফহত স্থান
ওযা, আশ্রয়
হনয়া
অফস্থান ওযা,
অফহষ্ট থাওা
অফস্থান ওযা,
ফা ওযা;
অনো ওযা,
হদহয ওযা
ঔায়া, বেণ
ওযা, হফন ওযা
আায ওযা,
ঔায়া
ঔায়াননা, হঔনত
হদয়া
হঔনত ঘায়া,
ঔানা ঘায়া
বেও,
হবাচনওাযী,
ঔাদও

ِ
يَػ ْغ ََن-ِن
َ َغ
ُيَػتَبَػ َّوأ-َتَػبَػ َّوأ
ث
يىػ ٍلبى ي-ث
َ ِلَب
ث
ِيىٍ يك ي-ث
َ َم َك
)ْث
ٌ ( ُمك
يَأْ ُك ُل-أَ َك َل
)(أى ٍك هل
يَطْ َع ُم-طَعِ َم
ييطٍعً يم-أَطْ َع َم
)(إطٍ ىع هاـ
-استَطْ َع َم
ْ
يى ٍستىطٍعً يم
،آكِ ٌل ج آكِلُو َف
َّ أ
اؿ ج أَ ّكالُوف
ٌ َك

ফরু ন, মা হওঙু ী আভায ওানঙ
হৌঁনঙনঙ, তন্মনধয আহভ হওান
াযাভ াই না হওান বেণওাযীয
চননয, মা হ বেণ ওনয।
(৬:১৪৫)
হওন্তু এ কানঙয হনওটফতেী নয়া
না। (২:৩৫)
ভানু নলয হাফ-হওতানফয ভয়
হনওটফতেী। (২১:১)
হওয়াভত হনওনট এন হকনঙ।
(৫৩:৫৭)
অতঃয হনওটফতেী র  ছুনর
হকর। (৫৩:৮)
অতঃয হনওটফতেী র  ছুনর
হকর। (৫৩:৮)
এহট দ্রৃাযা আভায ঙাকরারনও
হনওনট যাহঔ। (২০:১৮)
চান্নাতনও উহস্থত ওযা নফ
হঔাদাবীরুনদয অদূ নয। (৫০:৩১)
হ হকাফৎহট তানদয াভনন হযনঔ
ফররঃ হতাভযা আায ওযঙ না
হওন? (৫১:২৭)
হতাভযা হওরূন তা গ্রণ ওযনত
ায, অথঘ হতাভানদয এওচন অনয
চননয ওানঙ কভন ওনযনঙা।
(৪:২১)

ِ قُل ََّل أ َِج ُد ِِف ما أ
ُوح َي
َ
ِ َتَّرما علَى طُٝ َل
اع ٍم
َٰ َ ً َ ََّ ِإ
ُيَطْ َع ُمو
ِِ
َّجَرَة
َ َوََل تَػ ْقَربَا ََٰىذه الش
ِ ب لِلن
َّاس ِح َسابػُ ُه ْم
َ اقْػتَػَر

ِ َأَ ِزف
ُت ْاَل ِزفَة

ُُثَّ َدنَا فَػتَ َد َّ ََٰل
ُُثَّ َدنَا فَػتَ َد َّ ََٰل
ش ِِبَا َعلَ َٰى َغنَ ِمي
ُّ َوأ َُى
ِ
َل
َ َو
ِ ِ ْ ت
ِ وأ ُْزلَِف
ي
َ اٗتَنَّةُ ل ْل ُمتَّق
َ
ٍ َِغيػر بع
يد
َ َْ
فَػ َقَّربَوُ إِلَْي ِه ْم قَ َاؿ أَََل
تَأْ ُكلُو َف
ف تَأْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد
َ َوَكْي
ض ُك ْم إِ َ ََٰل
ُ ض َٰى بَػ ْع
َ ْأَف
ٍ بَػ ْع
ض
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বেও,
হবাচনওাযী

হনওটফতেী য়া,
ওাঙাওাহঙ আা
হনওটফতেী য়া
খহননয় আা,
হনওটফতেী য়া
ছুোঁওা, ওাঙাওাহঙ
য়া
হনওটফতেী য়া,
ওানঙ আা

ِ َط
اع ٌم

ب
ُ يَػ ْقَر-ب
َ قَ ِر
ِ
ب
ُ يَػ ْق ََِت-ب
َ اقتَػَر
ؼ
ُ يَأَْز-ؼ
َ أَ ِز
يَػتَ َد ََّل-تَ َد ََّل
يَ ْدنُو-َدنَا

আনান থাওা,
হনওনট থাওা
হনওটফতেী ওযা,
ওানঙ আনা
হনওটফতেী ওযা;
ওুযফানী ওযা
৫:২৭

ِ
يَلِي-َل
َ َو
ً
ف
يػيٍزل ي-ف
َ َأ َْزل
ب
يػي ىقِّر ي-ب
َ قَػَّر

হনওটফতেী য়া,
াহন্বনধয আা

ً ض َٰى –يػ ٍف
ضي
أَفْ َ ي

ফরু ন, য়নতা, হতাভযা মত দ্রুত
ওাভনা ওযঙ তানদয হওয়দাং
হতাভানদয হনিয উয এন
হকনঙ। (২৭:৭২)
হতাভায াত হতাভায ফকনরয হদনও
হটনন না (২০:২২)
আহন মানও দূ নয হযনঔনঙন, তানও
ওাভনা ওযনর (৩৩:৫১)
ভাহনওয ভয় নাযীনদয হথনও
ৃ থও । (২:২২২)
এফাং তাগুত হথনও হনযাদ থাও।
(১৬-৩৬)
আয হম, তবাকা, হ তা উনো
ওযনফ। (৮৭-১১)
এফাং আভানও  আভায ন্তান
ন্তহতনও ভূ হতে ূ চা হথনও দূ নয
যাঔুন। (১৪-৩৫)
এ হথনও দূ নয যাঔা নফ হঔাদাবীরু
ফযহক্তনও। (৯২-১৭)
আভানদয ভ্রভনণয হযয ফাহিনয়
দা। (৩৪-১৯)
অতঃয হতহন কনবে ন্তান ধাযণ
ওযনরন এফাং তৎ এও দূ যফতেী
স্থানন ঘনর হকনরন। (১৯:২২)
তাযা এ হথনও ফাধা প্রদান ওনয
এফাং এ হথনও রায়ন ওনয।
(৬:২৬)

قُ ْل َع َس َٰى أَف يَ ُكو َف
ض الَّ ِذي
َ َرِد
ُ ؼ لَ ُكم بَػ ْع
تَ ْستَػ ْع ِجلُو َف
اض ُم ْم يَ َد َؾ إِ َ ََٰل
ْ َو
ِ َجن
ك
َ اح
َ
ِ وم ِن ابػتػغي
ت
َ ْت َّْن َعَزلٟ ت
َ َْ َ ْ َ َ
ِ ْ َف
ّْساءَ ِِف
َ اعتَزلُوا الن
ِ الْ َم ِح
يض
ِ و
وت
َ ُاجتَنبُوا الطَّاغ
ْ َ
َويَػتَ َجنَّبُػ َها ْاْلَ ْش َقى
ِن أَف نػ َّْعبُ َد
َّ َِاجنُْب ِِن َوب
ْ َو
َصنَ َاـ
ْ ْاْل
َو َسيُ َجنَّبُػ َها ْاْلَتْػ َقى
ِ
َس َفا ِرنَا
َ ْ بَاع ْد بَػ
ْيأ

ت بِِو
ْ فَ َح َملَْتوُ فَانتَبَ َذ
ِ َم َكانًا ق
صيِّا
َ

َوُى ْم يَػْنػ َه ْو َف َعْنوُ َويَػْنأ َْو َف
َُعْنو
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যয আা,
অনু যণ ওযা,
ানতয ওানঙ
আা
ওানঙ টানা,
হভরাননা
দূ নয যাঔা,
অাযণ ওযা

ؼ
يىػ ٍرىد ي-ؼ
َ َرِد
ضم
يى ي-ض َّم
َ
يَػ ْع ِزُؿ-َعَزَؿ

ৃ থও য়া

يىػ ٍعتى ًزيؿ-اِ ْعتَػَزَؿ

দূ নয থাওা,

ِ
ً
ب
 ىٍُيتىن ي-ب
َ َا ْجتَػن

হযতযাক ওযা
দূ নয থাওা,
হযতযাক ওযা
দূ নয যাঔা, যো
ওযা
দূ নয যাঔা, যো
ওযা
দূ যত্ব ফািাননা,
দীখে ওনয হদয়া
দূ নয মায়া, নয
িা
দূ নয মায়া, নয
িা

َّب
يىػتى ىجن ي-َّب
َ ََتَن
ب
 ىٍُيني ي-ب
َ ََجن
ِّب
 يُيىن ي-َّب
َ َجن
ً يػب-باع َد
اع يد
َ َ يى
يىػٍنتىبً يذ-انْػتَبَ َذ
يىػٍنأىل-نَأَى

অনযথায় হতাভযা মাহরভনদয
অন্তবূ েক্ত নয় িনফ। (২:৩৫)

ِ
ِِ
ي
َ فَػتَ ُكونَا م َن الظَّالم

অতযাঘাযী,
ীভারঙ্ঘনওাযী,
অনযায়ওাযী

আয মাযা অনযায়ওাযী, তাযা হতা
চাান্নানভয ইন্ধন। (৭২:১৫)
হ হতাভায দু ম্বাহটনও হননচয
দু ম্বাগুনরায ানথ াংমু ক্ত ওযায
দাফী ওনয হতাভায প্রহত অহফঘায
ওনযনঙ। (৩৮:২৪)
না তাযা বয় ওনয হম, আল্লা 
তাোঁয যাূ র তানদয প্রহত অহফঘায
ওযনফন (২৪:৫০)
অতঃয হ চুরুভ  আত্মাত
এয আিা ওযনফ না। (২০:১১২)
এভতাফস্থায় এটা হতা নফ ঔুফই
অাংকত ফন্টন। (৫৩:২২)
হ ফরপ্রনয়ানক প্রনতযওহট হনৌওা
হঙহননয় হনত। (১৮:৭৯)
হতাভযা নযাময চন ওানয়ভ ওয
(৫৫:৯)
হনশ্চয় আল্লা ইনঙাপওাযীনদযনও
ঙে ওনযন। (৪৯:৯)

ِ وأ ََّما الْ َق
اسطُو َف فَ َكانُوا
َ
ِ
َّم َحطَبًا
َ ٗتَ َهن
ك بِ ُس َؤ ِاؿ
َ لََق ْد ظَلَ َم
ِ نَػعجتِك إِ َ ََٰل نِع
اج ِو
َ َْ
َ
ِ
َ ت٦َ تَافُو َف أَف٧َ أ َْـ
ُيف اللَّو
َُعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُو
اؼ ظُْل ًما َوََل
ُ َت٧َ فَ ََل
ض ًما
ْ َى
ك إِ ًذا قِ ْس َمةٌ ِض َيز َٰى
َ تِْل
ٍ ِ
صبًا
ْ يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َسفينَة َغ
ِ
يموا الْ َوْز َف بِالْ ِق ْس ِط
ُ َوأَق

ِِ
ي
ُّ ت٦ُِ َإِ َّف اللَّو
َ ب الْ ُم ْقسط
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হফইনাপওাযী,
অনযায়ওাযী
অনযায় ওযা,
অহফঘায ওযা,
ীভারঙ্ঘন ওযা,
অতযাঘায ওযা
চুরুভ ওযা,
অহফঘায ওযা,
অনযায় ওযা

ِ َظ
،)ٌاَلٌ (ظَالِ َمة
 ظََُّل ٌـ ج،وـ
ٌ ُظَل
ظَالِ ُمو َف
ِ َق
طج
ٌ اس
ِ َق
اسطُو َف
يَظْلِ ُم-ظَلَ َم
)(ظُْل ٌم
ً َ ح
يف
 ىَي ي-اؼ
َ

আত্মাত,
অহফঘায
অনযায়, অাংকত,
অনযাময
হঙহননয় হনয়া,
হচাযূ ফও
ে
হনয়া
নযায়ঙ্গত,
মথামথ
ইনাপওাযী,
নযায়হফঘাযও

ض ٌم
ْ َى
ِض َيزى
ب
ْ َغ
ٌص
ط
ٌ قِ ْس
طج
ٌ ُم ْق ِس
ُم ْق ِسطُو َف

আয মহদ হতাভযা বয় ওয হম,
এতীভ হভনয়নদয ও মথাথবানফ
ুযণ ওযনত াযনফ না। (৪:৩)
অনন্তয য়তান তানদয উবয়নও
ঔান হথনও দস্খহরত ওনযহঙর।
(২:৩৬)
অতঃয হতাভানদয ভানছ হযস্কায
হননদে এন হকনঙ ফনর চানায
নয মহদ হতাভযা দস্খহরত ।
(২:২০৯)
য়তান তানদযনও হফভ্রান্ত
ওনযহঙর, তানদযই ানয দরুন।
(৩:১৫৫)
ইউু প (আঃ) ফরনরন, হই
আভানও আত্মাংফযণ না ওযনত
পুহরনয়নঙ। (১২:২৬)
অতঃয প্রতাযণাূ ফও
ে তানদযনও
ম্যত ওনয হপরর। (৭:২২)

এফাং আহভ ফররাভ, হতাভযা হননভ
মা। (২:৩৬)
অতঃয তানতই অহফঘর থানও,
তানদয ওানঙ হপনযতা অফতীণে
য়। (৪১:৩০)

َوإِ ْف ِخ ْفتُ ْم أَََّل تُػ ْق ِسطُوا
ِِف الْيَتَ َام َٰى

নযায়হফঘায ওযা

تَُما الشَّْيطَا ُف َعْنػ َهاَّٛفَأ ََز

দস্খহরত ওযা

فَِإف َزلَْلتُم ّْمن بَػ ْع ِد َما
ات
ُ ََجاءَتْ ُك ُم الْبَػيّْػن

ইনাপ ওযা,

দস্খরন খটা,

يىًزؿ-َزَّؿ

দস্খরন ওাভনা

يَ ْستَػّْزُؿ-اِ ْستَػَزَّؿ

পুরাননা, ম্যত

َوقُػ ْلنَا ْاىبِطُوا

নীনঘ নাভা,
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يُِزُّؿ-أ ََزَّؿ

হঙনর িা

تُ ُم الشَّْيطَا ُفَّٛاستَػَز
ْ تَا٣َِّإ
ِ بِبَػ ْع
ض َما َك َسبُوا
قَ َاؿ ِى َي َر َاوَدتِِْن َعن
نػَّ ْف ِسي
تَا بِغُُروٍر٤ُ فَ َدََّل

استَػ َق ُاموا تَػتَػنَػَّزُؿ
ْ َُُّث
َُعلَْي ِه ُم الْ َم ََلئِ َكة

ط
يػي ٍق ًس ي-أىقٍ ىس ىط

ওযা

ওযায হঘষ্টা ওযা
হটা হপরা,
আওৃষ্ট ওযা

অফতযণ ওযা
অফতযণ ওযা,

يػَُرا ِوُد-َر َاوَد
يُ َد َّْل-َد ََّل

ط
ُ ِيَػ ْهب-ط
َ ََىب

নাহমর য়া

يىػتىػنىػَّزيؿ-تَػنَػَّزَؿ

অথফা তানদয কৃ নয হনওটফতেী
স্থানন আখাত হননভ আনফ, হম,
মেন্ত আল্লায য়াদা না আন।
(১৩:৩১)

أ َْو َُتُ ُّل قَ ِريبًا ّْمن َدا ِرِى ْم
َح َّ ًَٰت يَأِِْتَ َو ْع ُد اللَّ ِو

হননভ আা,
আহতত য়া;
নচয ইযাভ
ঔুনর ভুক্ত য়া
৫:২; ঔুনর হদয়া

এফাং মা আওা হথনও ফহলেত য়
 মা আওান উহত্থত য়। (৫৭:৪)
অথফা আহন আওান আনযাণ
ওযনফন। (১৭:৯৩)
থাওনর তানদয আওান আনযাণ
ওযা উহঘত যহ ছুহরনয়। (৩৮:১০)
তাোঁযই হদনও আনযাণ ওনয
ৎফাওয। (৩৫:১০)
আয হতাভযা উনয উনি মাহচ্ছনর
এফাং হঙন হদনও হপনয
তাওাহচ্ছনর না ওানযা প্রহত।
(৩:১৫৩)
হমন হ নফনক আওান আনযাণ
ওযনঙ। (৬:১২৫)
মঔন তাযা প্রাঘীয হডঙ্গীনয় এফাদত
ঔানায় প্রনফ ওনযহঙর (৩৮:২১)
হতাভযা যস্পয এনও অনযয
ি রুন। (২:৩৬)

الس َم ِاء َوَما
َّ َوَما يَن ِزُؿ ِم َن
يَػ ْع ُر ُج فِ َيها
الس َم ِاء
َّ أ َْو تَػ ْرقَ َٰى ِِف
ِ َسب
اب
َ ْ فَػ ْليَػ ْرتَػ ُقوا ِِف ْاْل
ِ
ص َع ُد الْ َكلِ ُم
ْ َإِلَْيو ي
ب
ُ ّْالطَّي
صعِ ُدو َف َوََل تَػ ْل ُوو َف
ْ ُإِ ْذ ت
َح ٍد
َ َعلَ َٰى أ

২০:২৭
উনয উিা,
আনযাণ ওযা
আনযাণ ওযা,
ঘিা
আনযাণ ওযা
আনযাণ ওযা,
উনয িা
আনযাণ ওযা,

يىػ ٍع ير يج-َعَر َج
يىػ ٍرقىى-َرقِ َي
)( يرقًي
يىػ ٍرتىًقي-ْارتَػ َقى
ِ
ص ىع يد
ٍ يى-صع َد
َ

উনয িা

الس َم ِاء
َّ َتَا ي٣َََّكأ
َّ صعَّ ُد ِِف

আনযাণ ওযা,

ِ
اب
َ إِ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحَر

উনয উিা,

ٍ ض ُك ْم لِبَػ ْع
ض َع ُد ّّو
ُ بَػ ْع

ত্রু
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 ىَييل-َح َّل

উনয উিা

হফনয় উিা

صعً يد
ٍ يي-َص َع َد
ْأ
صعَّ ُد
َ َيَػت-صعَّ ُد
َ َت
)ص َّع ُد
َّ َ(ي
يَػتَ َس َّوُر-تَ َس َّوَر

ٌَع ُد ّّو ج أ َْع َداء

হম আনায ত্রু, হই হতা
হরচওাটা, হনফোং। (১০৮:৩)
তাযা তানদয এফাদত অস্বীওায
ওযনফ এফাং তানদয হফনে ঘনর
মানফ। (১৯:৮২)
ভুহভনকন হমন অনয ভুহভননও হঙনি
হওন ওানপযনও ফন্ধুরূন গ্রণ না
ওনয। (৩:২৮)

ك ُى َو ْاْلَبْػتَػ ُر
َ َإِ َّف َشانِئ
َسيَ ْك ُف ُرو َف بِعِبَ َادِتِِ ْم
َويَ ُكونُو َف َعلَْي ِه ْم ِضدِّا
ِ ََّل يػت
َّخ ِذ الْ ُم ْؤِمنُو َف
َ
ِ الْ َكافِ ِرين أَولِياء ِمن د
وف
ُ َ َْ َ
الْ ُم ْؤِم ِن

ত্রু, হফনদ্রৃলী,
দু ভন
হফে, হফযীত

ফন্ধু; যেও
৬:১৪;

َشانِ ٌئ
ِض ّّد
َوَِلّّ ج أ َْولِيَاء

তনওটযপ্রাপ্ত
১০:৬২;
অহববাফও
২:২৮২;
উোযাহধওাযী

হমহদন হওান ফন্ধুই হওান ফন্ধুয
উওানয আনফ না। (৪৪:৪১)

মায ঘাহফ আনঙ হতাভানদয ানত
অথফা হতাভানদয ফন্ধুনদয কৃ ন।
(২৪:৬১)
ফন্ধুফকে হহদন এনও অনযয ত্রু
নফ। (৪৩:৬৭)
অতএফ, আচনওয হদন এঔানন
তায হওান ু ূদ নাই। )৬৯:৩৫)
আহভ তানদয হঙনন ঙ্গী রাহকনয়
হদনয়হঙরাভ। (৪১:২৫)

يَػ ْوَـ ََل يػُ ْغ ِِن َم ْوًَل َعن
َّم ْوًَل َشْيئًا
أ َْو َما َملَكْتُم َّم َف ِاُتَوُ أ َْو
ص ِد ِيق ُك ْم
َ
ٍِ
ِ
ض ُه ْم
ُ ْاْلَخ ََّلءُ يَػ ْوَمئذ بَػ ْع
ٍ لِبَػ ْع
ض َع ُد ّّو
اىنَا
ُ س لَوُ الْيَػ ْوَـ َى
َ فَػلَْي
ِ
يم
ٌ َٔت
ْ ََّوقَػي
َتُ ْم قُػَرنَاءَٛ ضنَا
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১৯:৬
ফন্ধু; ভুহনফ, প্রবু
২২:৭৮; ফাংীয়

َم ْوََل ج َم َو ٍاؿ

১৯:৫; য়াহয
৪:৩৩
ফন্ধু, ফান্ধফ,
ু হৃদ, যভফন্ধু
অন্তযঙ্গ ফন্ধু,
খহনি
অন্তযঙ্গ ফন্ধু;
উেপ্ত াহন
২২:১৯
ফন্ধু, ঘয

ِ
يق
ٌ صد
َ
ِ
َّ ِ
ُيل ج أَخَلء
ٌ َخل
ِ
يم
ٌ َٔت
ٌ قَ ِر
ُين ج قُػَرنَاء

অথফা হওন আর না তায নঙ্গ
হপনযতাকণ দর হফোঁনধ। (৪৩:৫৩)
এফাং হও আল্লা, তাোঁয যূ র 
ভুরভাননদয ফযতীত অনয ওাউনও
অন্তযঙ্গ ফন্ধুরূন গ্রণ ওযা হথনও
হফযত যনয়নঙ। )৯:১৬)
হতাভযা ভুহভন ফযতীত অনয ওাউনও
অন্তযঙ্গরূন গ্রণ ওনযা না।
(৩:১১৮)
আয তানদয াহন্নধযই র উেভ।
(৪:৬৯)
ওত ভে এই ফন্ধু এফাং ওত ভে
এই ঙ্গী। )২২:১৩)

হতাভানদয চনয ৃ হথফীনত থাওনফ
ফাস্থান  চীহফওা এওটা হনহদেষ্ট
ভয় মেন্ত। (২:৩৬)
ওত হনওৃষ্ট হই আফা স্থর।
(৩৮:৫৬)
তানদয ফাস্থান চাান্নাভ (৪৭:১২)
তানদয চনয চান্নাত আশ্রয়স্থর।
(৩২:১৯)
আয আহভ ফনী-ইযাঈরহদকনও
দান ওনযহঙ উেভ ফাস্থান।
(১০:৯৩)

ُأ َْو َجاءَ َم َعوُ الْ َم ََلئِ َكة
ِ
ي
َ ُم ْق ََِتن
ِ وََل يػت
ِ َّخ ُذوا ِمن د
وف اللَّ ِو
ُ
ََْ
ِِ
ِِ
ي
َ َوََل َر ُسولو َوََل الْ ُم ْؤمن
ِ
ًيجة
َ َول
ِ ََل تَػت
َّخ ُذوا بِطَانَةً ّْمن
ُدونِ ُك ْم
ك َرفِي ًقا
َ َِو َح ُس َن أُوَٰلَئ
ِ
ِ
س
َ س الْ َم ْوَ ََٰل َولَبْئ
َ لَبْئ
الْ َع ِش ُْي

ِ َولَ ُك ْم ِِف ْاْل َْر
ض ُم ْستَػ َقّّر
ٍ وَمتَاعٌ إِ َ ََٰل ِح
ي
َ
ِ فَبِْئ
اد
ُ س الْم َه
َ

تُ ْمَّٛ َّار َمثْػ ًوى
ُ َوالن

َّات الْ َمأْ َو َٰى
ُ فَػلَ ُه ْم َجن

ِ ِ
يل
َ َولََق ْد بَػ َّوأْنَا بَِِن إ ْسَرائ
ُمبَػ َّوأَ ِص ْد ٍؽ
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ঘয, ঙ্গী

অন্তযঙ্গ ফন্ধু,
খহনি

অন্তযঙ্গ ফন্ধু;
অবযন্তয বাক
৫৫:৫৪
ফন্ধু, াথী

ُم ْق ََِت ٌف ج
ُم ْق ََِتنُو َف
ِ
ٌيجة
َ َول
بِطَانَةٌ ج بَطَائِ ُن
ِ
يق
ٌ َرف

খহনি, াথী

َع ِش ٌْي
হনহদেষ্ট ভয়ওার
ফা আফাস্থর;
ফাস্থান, হনফা
২৫:৭৬
ফাস্থান
অফস্থানস্থর,
ফাস্থান, হিওানা
আশ্রয়স্থর,
হিওানা, ফাস্থান
আশ্রয়, ফাস্থান,
ফহত

ُم ْستَػ َقّّر
اد
ٌ ِم َه
َمثْػ ًوى
َمأْ ًوى
ٌُمبَػ َّوأ

হতাভানদয চনয ৃ হথফীনত থাওনফ
ফাস্থান  চীহফওা এওটা হনহদেষ্ট
ভয় মেন্ত। (২:৩৬)
হতাভযা াহথেফ চীফননয ম্পদ
অনন্বলণ ওয। )৪:৯৪)
তাযা তানদয ঘাইনত ম্পনদ 
চাোঁও-চভনও হশ্রি হঙর। (১৯:৭৪)
এফাং হ মঔন তানদযনও তানদয
যদ প্রস্তুত ওনয হদর। )১২:৫৯)

ِ َولَ ُك ْم ِِف ْاْل َْر
ض ُم ْستَػ َقّّر
ٍ وَمتَاعٌ إِ َ ََٰل ِح
ي
َ
ِا٘تياة
َ تَػْبتَػغُو َف َعَر
ََْ ض
ُّ
الدنْػيَا
َح َس ُن أَثَاثًا َوِرئْػيًا
ْ ُى ْم أ
َولَ َّما َج َّهَزُىم ِِبَ َها ِزِى ْم

হবাকযাভগ্রী,
ভারাভার,
ম্পহে, ুোঁহচ
ম্পদ, াভগ্রী

আফাফত্র,
াভগ্রী
ভারাভার,
আফাফত্র,
ানথয়

এফাং মঔন তাযা আফাফত্র ঔুরর,
তঔন হদঔনত হর হম, তানদযনও
তানদয নযভুরয হপযত হদয়া
নয়নঙ। (১২:৬৫)
আয হতাভযা ানথয় ানথ হননয়
না। হনঃনেন নফোেভ ানথয়
নচ্ছ আল্লায বয়। (২:১৯৭)
আহভ তানদয ভনধয তানদয চীহফওা
ফন্টন ওনযহঙ াহথেফ চীফনন।
(৪৩:৩২)

এফাং হনতয ফযফামেয ফস্তু অনযনও হদয়
না। (১০৭:৭)

اع ُه ْم
َ ََولَ َّما فَػتَ ُحوا َمت
ت
ْ اعتَػ ُه ْم ُرَّد
َ َِو َج ُدوا ب
َض
إِلَْي ِه ْم
الز ِاد
َّ َوتَػَزَّوُدوا فَِإ َّف َخْيػَر
التَّػ ْق َو َٰى
ت ُن قَ َس ْمنَا بَػْيػنَػ ُهم١َْ
ِا٘تياة
َ َِّمع
ََْ يشتَػ ُه ْم ِِف
ُّ
الدنْػيَا
تَْنَػعُو َف الْ َماعُو َف٨َو

124

ٌَمتَاعٌ ج أ َْمتِ َعة
ض
ٌ َعَر
ٌ أَثَاثَة،اث
ٌ َأَث
َج َه ٌاز

ভূ রধন, ুোঁহচ,
াভগ্রী,
আফাফত্র

ানথয়

চীহফওা,
চীফনাভগ্রী,
আামে

হনতয ফযফামেয
ফস্তু

ٌاعة
َ ِب
َض
َز ٌاد
يشةٌ ج
َ َِمع
ش
ُ َِم َعاي
َماعُو ٌف

অতঃয মযত আদভ (আঃ) স্বীয়
ারনওতোয ওাঙ হথনও ওনয়ওহট
ওথা হনঔ হননরন। (২:৩৭)
মঔন দু ই হপনযতা ডানন  ফানভ
ফন তায আভর গ্রণ ওনয।
(৫০:১৭)
মানত এহটনও হতাভানদয চননয
স্ভৃ হতয হফলয় এফাং ওান এটানও
উনদ গ্রনণয উনমাকী রূন
গ্রণ ওনয। (৬৯:১২)
মানত এহটনও হতাভানদয চননয
স্ভৃ হতয হফলয় এফাং ওান এটানও
উনদ গ্রনণয উনমাকী রূন
গ্রণ ওনয। (৬৯:১২)
অতঃয আল্লা াও তাোঁয প্রহত
(ওরুণাবনয) রেয ওযনরন।
(২:৩৭)
হনশ্চয়ই হতহন ভা-েভাীর 
অীভ দয়ারু । (২:৩৭)

آد ُـ ِمن َّربِّْو
َٰ فَػتَػلَق
َ َّى
ٍ َكلِم
ات
َ
ِ إِ ْذ يػتَػلَقَّى الْمتَػلَقّْي
اف َع ِن
َ ُ
َ
ِِ
ّْم ِاؿ قَعِي ٌد
َ الْيَمي َو َع ِن الش

لِنَ ْج َعلَ َها لَ ُك ْم تَذْكَِرًة
ِ وتَعِيػها أُذُ ٌف و
ٌاعيَة
ََ َ
َ
لِنَ ْج َعلَ َها لَ ُك ْم تَذْكَِرًة
ِ وتَعِيػها أُذُ ٌف و
ٌاعيَة
ََ َ
َ

آد ُـ ِمن َّربِّْو
َٰ فَػتَػلَق
َ َّى
ٍ ِ
اب َعلَْي ِو
َ ََكل َمات فَػت
ِ َّ إِنَّو ىو التػ ََّّواب
يم
ُ
َُ ُ
ُ الرح

গ্রণ ওযা;
অবযথেনা
চানাননা, াোত
ওযা ২১:১০৩
গ্রণওাযী

গ্রণ ওযা, ফুছা,

হযফনতে হদনফন হতাভানদয ঘাইনত
উেভ স্ত্রী, মাযা নফ আজ্ঞাফ,
ঈভানদায, নাভামী তফাওাহযণী।
(৬৬:৫)

ِ
اجا َخْيػًرا
ً أَف يػُْبدلَوُ أ َْزَو
ٍ ّْمن ُك َّن مسلِم
ات
َ ُْ
ٍ ات تَائِب
ٍ َات قَانِت
ٍ َُّم ْؤِمن
ات
َ
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ُمتَػلَ ٍّق

ভনন যাঔা

ভননানমাকী,

يَعِي-َو َعى

গ্রণওাযী

ِو
ٌاعيَة
َ
তফা ওফুর
ওযা ; তফা
ওযা, হপনয আা
২৫:৭১
ফায ফায তফা

وب
ُ ُيَػت-اب
َ َت
) تىػ ٍوبىةه،ب
(تىػ ٍو ه

ওফুরওাযী; ফায
ফায তফাওাযী

তনফ ম্ভফতঃ তাোঁয ারনওতো তাোঁনও

يَػتَػلَقَّى-تَػلَقَّى

২:২২২
তফাওাযী,
অনু তপ্ত, হযতপ্ত

اب
ٌ تَػ َّو
ِ
ب (تىائًبىةه) ج
ٌ تَائ
ً
ً
)ات
تىائبيو ىف (تىائبى ه

হ হঙর প্রতযাফতেনীর। (৩৮:৩০)
তঔন হ এওাগ্রহঘনে তায
ারনওতোনও ডানও। )৩৯:৮)
তনফ হম ফযহক্ত আভায হ হদানয়ত
অনু ানয ঘরনফ। (২:৩৮)
আহভ আল্লায হদনও ফুনছ ু নছ
দায়াত হদই আহভ এফাং আভায
অনু াযীযা। )১২:১০৮)
অতএফ, আহন তানদয থ
অনু যণ ওরুন। (৬:৯০)
আয মহদ আহন ৃ হথফীয
অহধওাাং হরানওয ওথা হভনন
হনন। (৬:১১৬)
তায উয না হওান বয় আনফ,
না তাযা হঘন্তাগ্রস্ত  ন্তপ্ত নফ।
(২:৩৮)
এঔন আহভ ওানপযনদয চননয হওন
দু ঃঔ ওযফ। (৭:৯৩)
অতএফ তানদয ওৃতওনভেয চননয
দু ঃঔ ওনযা না। (১২:৬৯)
হতহন ফরনরনঃ আহভ হতা আভায
দু ঃঔ  অহস্থযতা আল্লায ভীনই
হননফদন ওযহঙ। )১২:৮৬)

اب
ٌ إِنَّوُ أ ََّو

َد َعا َربَّوُ ُمنِيبًا إِلَْي ِو

ِ
اي
َ فَ َمن تَب َع ُى َد
أ َْدعُو إِ ََل اللَّ ِو َعلَ َٰى
ِب
ص َْيةٍ أَنَا َوَم ِن اتَّػبَػ َع ِِن
َ
فَبِ ُه َد ُاى ُم اقْػتَ ِد ْه

َوإِف تُ ِط ْع أَ ْكثَػَر َمن ِِف
ِ ْاْل َْر
ض

ؼ َعلَْي ِه ْم َوََل
ٌ فَ ََل َخ ْو
تَزنُو َف٦َْ ُى ْم
آس َٰى َعلَ َٰى قَػ ْوٍـ
َ فَ َكْي
َ ف
ِ
ين
َ َكاف ِر
ِ
س ِِبَا َكانُوا
ْ فَ ََل تَػْبتَئ
يَػ ْع َملُو َف
تَا أَ ْش ُكو بَػثّْي٣َِّقَ َاؿ إ
َو ُح ْزِِن إِ ََل اللَّ ِو
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তাফাওাযী,
প্রতযাফতেনওাযী
প্রতযাফতেনওাযী,
তাফাওাযী
অনু যণ ওযা;
আনু কতয ওযা
অনু যণ ওযা,
অনু কভন ওযা
অনু যণ ওযা
আনু কতয ওযা,
হভনন ঘরা

দু ঃঔ ায়া,
হঘহন্তত য়া
আনে ওযা,
হনযা য়া
দু ঃহঔত য়া,
ফযহথত য়া,
হফভলে য়া
দু ঃঔ, হফলাদ,
ফযথা, হাও,
হঘন্তা

اب ج أ ََّوابُو َف
ٌ أ ََّو

ِ
يب ج ُمنِْيبُػ ْو َف
ٌ ُمن
يَػْتبَ ُع-تَبِ َع
يَػتَّبِ ُع-اِتػَّبَ َع

)(اتػِّبىاعه
يَػ ْقتَ ِدي-اِقْػتَ َدى
ِ َأَط
يع
َ
ُ يُط-اع
تَز ُف٦َْ -َح ِز َف
)( َحَز ٌف
يػُ ْؤ ِسي-آسى
َ

ِ يػبتَئ-اِبػتَأَس
س
ُ َْ َ ْ
ُح ْز ٌف

অতঃয হতাভানদয উয এনরা
হানওয নয হাও, মানত
হতাভযা াত হথনও হফহযনয় মায়া
ফস্তুয চনয দু ঃঔ না ওয। (৩:১৫৩)
ম্ভফতঃ আহন হযতা ওযনত
ওযনত হননচয প্রাণ হনাত
ওযনফন। (১৮:৬)
হতহন ফরনরনঃ আহভ হতা আভায
দু ঃঔ  অহস্থযতা আল্লায ভীনই
হননফদন ওযহঙ। (১২:৮৬)
এই ওানাখুলা হতা য়তাননয ওাচ;
ভুহভননদযনও দু ঃঔ হদয়ায হদয়ায
চননয। (৫৮:১০)

আয হওউ হওউ প্রানণয বয়
ওযহঙর। (৩:১৫৪)
এফাং তানদযনও হদনফন চীফতা 
আনে। (৭৬:১১)
হনশ্চয় হঔাদাবীরুযা থাওনফ
চান্নানত  হনয়াভনত। (৫২:১৭)
মাযা হননচনদয ওৃতওনভেয উয
আনহেত য়। (৩:১৮৮)
তাযা চান্নানত ভাদৃ ত নফ।
(৩০:১৫)

فَأَثَابَ ُك ْم َغ ِّما بِغَ ٍّم لّْ َكْي ََل
َُْتَزنُوا َعلَ َٰى َما فَاتَ ُك ْم
إِف ََّلْ يػُ ْؤِمنُوا ِِبََٰ َذا
ِ ِْ
َس ًفا
َ ا٘تَديث أ
تَا أَ ْش ُكو بَػثّْي٣َِّقَ َاؿ إ
َو ُح ْزِِن إِ ََل اللَّ ِو
َّج َو َٰى ِم َن
ْ تَا الن٣َِّإ
ِ َّ
ِِ
ين
َ الشَّْيطَاف ليَ ْح ُز َف الذ
َآمنُوا
تَّْتػ ُه ْم٤ََ َوطَائَِفةٌ قَ ْد أ
أَن ُف ُس ُه ْم
ضَرةً َو ُس ُر ًورا
ْ ََّاى ْم ن
ُ َولَق

ٍ إِ َّف الْمت َِّقي ِِف جن
َّات
َ َ ُ
َونَعِي ٍم
ِ َّ
ين يَػ ْفَر ُحو َف ِِبَا أَتَوا
َ الذ
تبَػ ُرو َف٦ُْ ض ٍة
َ فَػ ُه ْم ِِف َرْو

দু ঃঔ, হাও,
হফলণ্ণতা

দু ঃঔ, হঔদ,
আপনা
আনে, দু ঃঔ,
হঘন্তা, হযতা

ف
ٌ َس
َأ
ث
ّّ َب

ফযহথত ওযা ,
দু ঃঔ হদয়া,
দু হশ্চন্তাগ্রস্ত ওযা

 ىٍَي يز يف-َحَز َف

উহদ্রৃি ওযা

ু ঔ
অনু গ্র, ু ঔ,
আনে;

ييًهم-أ ََى َّم
ور
ٌ ُس ُر
ِ
يم
ٌ نَع

হফরাাভগ্রী
আনে ওযা,
পুহতে ওযা
হফননাদনন যাঔা,
ু ঔী ফানাননা,
স্বাচ্ছেয হদয়া
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َغ ّّم

يَػ ْفَر ُح-ِح
َ فَر
تبُػ ُر٦َْ -َحبَػَر

তাযা মহদ ঔুী নয় তা হথনও
অাং হঙনি হদয়, তনফ তা হতাভযা
স্বাচ্ছনেয হবাক ওয। )৪:৪)

ু তযাাং আভায উয ত্রুনদয আয
আনহেত ওহয না। (৭:১৫০)
হমভন এও ফৃ হষ্টয অফস্থা, মায
ফুচ পর ওৃলওনদযনও ঘভৎওৃত
ওনয। (৫৭:২০)
কাঢ় ফনণেয মা দেওনদয ঘভৎওৃত
ওযনফ। (২:৬৯)

আয হম হরাও তা অস্বীওায ওযনফ
এফাং আভায হনদেনগুনরানও হভথযা
প্রহতন্ন ওযনফ। (২:৩৯)

এফাং হদঔ হভথযানযাওাযীনদয
হওরূ হযণহত নয়নঙ।)১৬:৩৬)
না, হতহন তয আকভন ওনযনঙন
এফাং যূ রকনণয তযতা স্বীওায
ওনযনঙন। (৩৭:৩৭)
মা ূ ফেফতী গ্রন্থ ভূ নয
তযায়নওাযী। (৫:৪৮)

ِ
َب لَ ُك ْم َعن َش ْي ٍء
َ ْ فَِإف ط
ّْمْنوُ نَػ ْف ًسا فَ ُكلُوهُ َىنِيئًا
َّم ِريئًا
ْ فَ ََل تُ ْش ِم
َِّب ْاْل َْع َداء
َِ ت

ٍ
ب
َ َك َمثَ ِل َغْيث أ َْع َج
َُّار نَػبَاتُو
َ الْ ُكف
ِ
َّ ِ
ين
َ فَاق ٌع ل ْونػُ َها تَ ُسُّر النَّاظ ِر
ِ َّ
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا
َ َوالذ
بِآيَاتِنَا

ُف َكا َف َعاقِبَة
َ فَانظُُروا َكْي
ي
َ ِالْ ُم َك ّْذب
َّؽ
ْ ِبَ ْل َجاءَ ب
َ صد
َ ا٘تَ ّْق َو
ِ
ي
َ الْ ُم ْر َسل
ي يَ َديْ ِو
َ ْ ص ّْدقًا لّْ َما بَػ
َ ُم
ِ َِمن الْ ِكت
اب
َ
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ু ঔওয য়া,
ু ঔপ্রদ য়া,

ً
يب
َ َط
يىط ي-اب

উনবাকয য়া

হফনযাধীনও ঔুী
ওযা
ঘভওৃত ওযা;
ঔুহ ওযা, ন্তুষ্ট
ওযা
আনে হদয়া,
ঘভওৃত ওযা

হভথযা প্রহতন্ন
ওযা; হভথযাঘায
ওযা; অহফশ্বা
ওযা
হভথযাঘাযী,
হভথযানযাওাযী
তযায়ন ওযা,
তয াফযস্ত ওযা
তযায়নওাযী;
হফশ্বাী ৩৭:৫২

ً
ت
ْأ
يي ٍشم ي-ت
َ ََْش
ً
ب
يػي ٍعج ي-ب
َ أ َْع َج
يى يسر-َسَّر
)كر
(س ير ه
ي
ب
ُ يُ َك ّْذ-ب
َ َك َّذ
ً
،يب
(تىكٍذ ه
ً
)اب
ك َّذ ه
بج
ٌ ُم َك ّْذ
ُم َك ّْذبُو َف
ِّؽ
صد ي
َ صد
يي ى-َّؽ
َ
ً (تى
)يق
صد ه
ٍ

ّْؽ ج
ٌ صد
َ ُم
ص ّْدقُو َف
َ ُم

আয হম হরাও তা অস্বীওায ওযনফ
এফাং আভায হনদেনগুনরানও হভথযা
প্রহতন্ন ওযনফ। (২:৩৯)
অতএফ, আল্লায যভনতয পর
হদনঔ না। (৩০:৫০)
ফস্তুতঃ হওয়াভনতয রেণভূ  হতা
এনই নিনঙ। (৪৭:১৮)
এফাং হতহন থ হনণেয়ও ফহু হঘহ্ন
ৃ হষ্ট ওনযনঙন, এফাং তাযওা দ্রৃাযা
 ভানু ল নথয হননদে ায়।
(১৬:১৬)
হনঃনেন াপা  ভাযয়া
আল্লা তা’আরায হনদেন গুনরায
অনযতভ। (২:১৫৮)
আয আল্লা হও স্ভযণ ওয
ম্যাহনত হনদেন এয হনওট।
(২:১৯৮)
আযাপফাীযা মানদযনও তানদয
হঘহ্ন দ্রৃাযা হঘননফ। (৭:৪৮)

তাযাই নফ চাান্নাভফাী। (২:৩৯)

এফাং এয অহধফাীনদয পনরয দ্রৃাযা
হযহমও দান ওয। (২:১২৬)

ِ َّ
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا
َ َوالذ
بِآيَاتِنَا
ِ فَانظُر إِ َ ََٰل آثَا ِر ر ْٔت
ت
ََ
ْ
اللَّ ِو
فَػ َق ْد َجاءَ أَ ْشَراطُ َها

ٍ
َّج ِم
ْ َو َع ََل َمات ۖ َوبِالن
ُى ْم يَػ ْهتَ ُدو َف
الص َفا َوالْ َم ْرَوَة ِمن
َّ إِ َّف
َش َعائِِر اللَّ ِو
ند
َ فَاذْ ُك ُروا اللَّوَ ِع
ا٘تََرِاـ
ْ الْ َم ْش َع ِر
اب
ْ َونَ َاد َٰى أ
ُ َص َح
ِ ْاْلَعر
اؼ ِر َج ًاَل
َْ
ِِ
اى ْم
ُ يم
َ يَػ ْع ِرفُونَػ ُهم بس
اب النَّا ِر
َ ِأُوَٰلَئ
ْ كأ
ُ َص َح
ِ وارز ْؽ أَىلَو ِمن الثَّمر
ات
ََ َ ُ ْ ُْ َ

হনদেন, হঘহ্ন,
আয়াত, উনদ
হনদেন, দাি,
হঘহ্ন, প্রবাফ,
অফদান
আরাভত,
রেণ, হঘহ্ন
আরাভত, হঘহ্ন,
হনদেন, স্ভাযও

হনদেন,
আরাভত, হঘহ্ন,
প্রতীও
হনদেন,
আরাভত, হঘহ্ন,
প্রতীও

أَثػٌَر ج آثَ ٌار
ط
ٌ ط ج أَ ْشَرا
ٌ َشَر
َع ََل َمةٌ ج
ات
ٌ َعَلََم
َشعِ َْيةٌ ج َش َعائُِر
َم ْش َعٌر

হনানা, হনদেন,
হঘহ্ন, নভুনা

অহধফাী,
অহধওাযী,
ঘয, মাত্রী
হযফায;
ম্প্রদায়, চাহত;
ফাহো; অহধওাযী
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ات
ٌ َآيَةٌ ج آي

ِسْي َما
ِ
بج
َ
ٌ صاح

اب
ْأ
ٌ َص َح
أ َْى ٌل

হপযআউননয ম্প্রদায় এফাং তানদয
ূ ফেফতেীনদয ধাযা অনু মায়ীই তাযা
আভায আয়াতভূ নও হভথযা
প্রহতন্ন ওনযনঙ। (৩:১১)
ফনী-ইযাঈরকণ! হতাভযা স্ভযণ
ওয আভায অনু গ্রনয ওথা, মা
আহভ হতাভানদয উয ওনযহঙ।
(২:৪০)
অথোৎ হমহদন ভানু ল তায ওৃতওভে
স্ভযণ ওযনফ। (৭৯:৩৫)
দু ’চন ওাযারুনেয ভধয হথনও হম
ফযহক্ত ভুহক্ত হনয়হঙর এফাং দীখেওার
য স্ভযণ নর। (১২:৪৫)
মহদ হতাভানদয ভানছ আভায
অফহস্থহত এফাং আল্লায
আয়াতভূ নয ভাধযনভ নীত
ওযা বাযী ফনর ভনন নয় থানও,
তনফ আহভ আল্লায উয বযা
ওযহঙ। (১০:৭১)
উনদ পরপ্রূ নর উনদ দান
ওরুন। (৮৭:৯)
মাযা স্ভযণ যানঔ তানদয চনয এহট
এও ভা স্ভাযও। )১১:১১৪)

ِ َْك َدأ
ب ِآؿ فِْر َع ْو َف
ِ َّ
ين ِمن قَػْبلِ ِه ْم
َ َوالذ
ِ ِ
يل اذْ ُك ُروا
َ يَا بَِِن إ ْسَرائ
ِ نِ ْع َم
ت
ُ ِت الَِِّت أَنْػ َع ْم
َ
َعلَْي ُك ْم
ِ
نسا ُف َما
َ يَػ ْوَـ يَػتَ َذ َّك ُر ْاْل

َس َع َٰى
تَا ِمْنػ ُه َما٠َ َوقَ َاؿ الَّ ِذي
َو َّاد َكَر بَػ ْع َد أ َُّم ٍة
إِف َكا َف َكبُػَر َعلَْي ُكم
ِ َّم َق ِامي وتَذْكِ ِْيي بِآي
ات
َ
َ
ِ
ِ
ت
ُ اللَّو فَػ َعلَى اللَّو تَػ َوَّك ْل
ِ فَ َذ ّْكر إِف نػَّ َفع
ّْ ت
الذ ْكَر َٰى
َ
ْ
ِ َّ ِ ِ َ ََِٰذل
ين
َ ك ذ ْكَر َٰى للذاك ِر
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হযফায; হকািী,
ম্প্রদায়, চাহত

آؿ
ٌ
স্ভযণ ওযা,
ফণেনা ওযা,
উনল্লঔ ওযা

স্ভযণ ওযা,
উনদ গ্রণ
ওযা
স্ভযণ য়া;
হঘন্তাবাফনা ওযা
উনদ হদয়া,

 يَ ْذ ُك ُر-ذَ َكَر
)( ِذ ْكٌر
يَػتَ َذ َّك ُر-تَ َذ َّكَر
)(يَ َّذ َّك ُر
يَ َّدكُِر-اِ َّد َكَر

স্ভযণ ওযাননা

উনদ;
তওেফাণী; স্বযণ
হচহওযওাযী,
স্ভযণওাযী

يي ىذ ِّك ير-ذَ َّكَر
)(تىذٍكًيه
ٌ تَذْكَِرة،ِذ ْكَرى
ذَاكٌِر ج ذَاكُِرو َف
ً
)ات
( ىذاكىر ه

অতএফ, আহন উনদ হদন,
আহন হতা হওফর এওচন

َنت ُم َذ ّْكٌر
َ تَا أ٣َِّفَ َذ ّْك ْر إ

উনদদাতা,
নহতওাযী

উনদদাতা। (৮৮:২১)
আহভ এনও এও হনদেনরূন হযনঔ
হদনয়হঙ। অতএফ, হওান হঘন্তাীর
আনঙ হও? (৫৪:১৫)
ভানু নলয উয এভন হওঙু ভয়
অহতফাহত নয়নঙ মঔন হ
উনল্লঔনমাকয হওঙু হঙর না। (৭৬:১)

অতঃয মঔন তাোঁযা দু ই ু ভুনেয
ঙ্গভস্থনর হৌঙানরন, তঔন তাোঁযা
হননচনদয ভানঙয ওথা বুনর হকনরন।
(১৮:৬১)
হমহদন হতাভযা তা প্রতযে ওযনফ,
হহদন প্রনতযও স্তনযধাত্রী তায
দু নধয হশুনও হফস্ভৃত নফ। (২২:২)
হতাভযা তানদয ভত নয়া না, মাযা
আল্লা তা’আরানও বুনর হকনঙ।
পনর আল্লা তা’আরা তানদযনও
আত্ন হফস্ভৃ ত ওনয হদনয়নঙন।
(১২:৮২)
হতহন ফরনরনঃ ায়, আহভ মহদ
হওানরূন এয ূ নফে ভনয হমতাভ
এফাং ভানু নলয স্ভৃ হত হথনও হফরু প্ত
নয়, হমতাভ। (১৯:২৩)
আনায ারনওতো হফস্ভৃ ত য়ায
নন। (১৯:৬৪)

اىا آيَةً فَػ َه ْل
َ ََولََقد تػََّرْكن
ِمن ُّم َّدكِ ٍر
ِ اْلنس
ِ
اف
َ ْ َى ْل أَتَ َٰى َعلَى
ِ
َّى ِر ََلْ يَ ُكن
ٌح
ْ ي ّْم َن الد
َشْيئًا َّم ْذ ُك ًورا
ت َم َع بَػْينِ ِه َماَْٜ فَػلَ َّما بَػلَغَا
نَ ِسيَا ُحوتَػ ُه َما
يَػ ْوَـ تَػَرْونَػ َها تَ ْذ َى ُل ُك ُّل
ٍ
ت
ْ ض َع
َ ُم ْر ِض َعة َع َّما أ َْر
ِ َّ
ين نَ ُسوا
َ َوََل تَ ُكونُوا َكالذ
َّ
اى ْم أَن ُف َس ُه ْم
ُ َنس
َ اللوَ فَأ
ت قَػْب َل
ُّ ت يَا لَْيتَِِن ِم
ْ َقَال
ِ َٰى َذا وُكنت نَسيا َّم
نسيِّا
ًْ ُ َ َ
ك نَ ِسيِّا
َ َُّوَما َكا َف َرب
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স্ভযণওাযী,
হঘন্তাীর
আনরাহঘত,

ُم َذ ّْكٌر
ُم َّدكٌِر

উনল্লঔয

বুনর মায়া

বুনর মায়া,
হফস্ভৃ ত য়া,
হবারাননা, হফস্ভৃ ত

ور
ٌ َم ْذ ُك
يَػْن َسى-نَ ِس َي
يى ٍذ ىى يل-َذ َى َل

ওযা

হফস্ভৃ ত, স্ভৃ হতভ্রষ্ট

আত্মনবারা,
বুনরা

يػيٍن ًسي-أَنْ َسى
نَ ْس ٌي
نَ ِس ّّي

হতহন ফরনরনঃ ায়, আহভ মহদ
হওানরূন এয ূ নফে ভনয হমতাভ
এফাং ভানু নলয স্ভৃ হত হথনও হফরু প্ত
নয়, হমতাভ! (১৯:২৩)
হতাভযা ূ যণ ওয আভায ানথ
ওৃত প্রহতজ্ঞা। (২:৪০)
এফাং ইব্রাীনভয হওতানফ, হম তায
দাহয়ত্ব ারন ওনযহঙর? (৫৩:৩৭)
মাযা ভানু নলয ওাঙ হথনও মঔন
হভন হনয় তঔন ুনযা ভা ঘায়
(৮৩-২)
তানদয ানথ ওৃত ঘুহক্তনও তানদয
হদয়া হভয়াদ মেন্ত ূ যণ ওয। (৯:৪)
আচ আহভ হতাভানদয চননয
হতাভানদয দ্রৃীননও ূ নোঙ্গ ওনয
হদরাভ, হতাভানদয প্রহত আভায
অফদান ম্পূ ণে ওনয হদরাভ। (৫:৩)
আনায প্রহতারনওয ফাওয ূ ণে
তয  ু লভ। (৬:১১৫)
এফাং মাযা ওৃত প্রহতজ্ঞা
ম্পাদনওাযী। (২-১৭৭)

ت قَػْب َل
ُّ ت يَا لَْيتَِِن ِم
ْ َقَال
ِ َٰى َذا وُكنت نَسيا َّم
نسيِّا
ًْ ُ َ َ
ِ وأَوفُوا بِعه ِدي أ
ُوؼ
َْ ْ َ
بِ َع ْه ِد ُك ْم
ِ ِ
يم الَّ ِذي َو َََّٰف
َ َوإبْػَراى
ِ َّ
ين إِذَا ا ْكتَالُوا َعلَى
َ الذ
ِ الن
َّاس يَ ْستَػ ْوفُو َف
فَأَِّتُّوا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُى ْم إِ َ ََٰل
ُمدَِّتِِ ْم
ت لَ ُك ْم
ُ الْيَػ ْوَـ أَ ْك َم ْل
ِ
ت َعلَْي ُك ْم
ُ دينَ ُك ْم َوأَّْتَ ْم
نِ ْع َم ِِت
ِ َّوَّت
ك
َ ّْت َرب
ْ َ
ُ ت َكل َم
ِص ْدقًا َو َع ْدًَل
َوالْ ُموفُو َف بِ َع ْه ِد ِى ْم إِ َذا
اى ُدوا
َ َع
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َمْن ِس ّّي
ূ ণে ওযা,
ুযাুহয হদয়া
ূ ণে ওযা

ূ ণে ওনয হনয়া,
ূ ণে ঘায়া
ভান ওযা,
হযূ ণে ওযা

يُ ِوِف-أ َْو ََف
يػُ َو ِّْف-َو ََّف
-اِ ْستَػ ْو ََف
يَ ْستَػ ْوِِف
يُتِ ُّم-َّأ ََّت

ূ ণে ওনয হদয়া

ِ  يك-أَ ْكمل
ْم ُل
ُ ََ
ূ ণে য়া,
ূ ণেতা ায়া,
ভাপ্ত য়া

 يىتًم-ََّّت

ূ ণেওাযী

م و
وؼ ج يموفيو ىف
ي

আয হনশ্চয় আহভ তানদযনও
আমানফয বাক হওঙু ভাত্র ওভ না
ওনযই ুনযাুহয দান ওযনফা।
(১১-১০৯)
অতঃয আহভ ভূ ানও গ্রন্থ হদনয়হঙ,
ৎওভেীনদয প্রহত হনয়াভতূ ণে ওযায
চননয। (৬:১৫৪)
ভা ূ ণে ওয এফাং মাযা হযভান
ওভ হদয়, তানদয অন্তবুেক্ত নয়া
না। (২৬:১৮১)
দু নবোক তানদয চননয মাযা ভান
ওভ ওনয (৮৩:১)

আয আভায আয়াত অল্প ভূ নরয
হফনঘ হদনা। (২:৪১)

হতাভযা তযনও হভথযায ানথ
হভহনয় হদ না। (২:৪২)
আয হওান হওান হরাও যনয়নঙ মাযা
হননচনদয া স্বীওায ওনযনঙ, তাযা
হভহশ্রত ওনযনঙ এওহট হনওওাচ 
অনয এওহট ফদওাচ। (৯:১০২)
আয মহদ তানদয ফযয়বায হননচয
ানথ হভহনয় না, তানর ভনন
ওযনফ তাযা হতাভানদয বাই।
(২:২২০)

ِ َوإِنَّا لَموفُّوىم ن
صيبَػ ُه ْم
ْ ُ َُ َ
ٍ َغْيػَر َمن ُق
وص
ِ
اب
َ َوسى الْكت
َ ُُثَّ آتَػْيػنَا ُم
ِ
َح َس َن
ْ َّتَ ًاما َعلَى الَّذي أ

أ َْوفُوا الْ َكْي َل َوََل تَ ُكونُوا
ِ
ِ
ين
َ م َن الْ ُم ْخس ِر
ِ
ي
َ َويْ ٌل لّْْل ُمطَفّْف
َوََل تَ ْشتَػ ُروا بِآيَ ِاِت َْتَنًا
قَلِ ًيَل

ِ ا٘ت َّق بِالْب
اط ِل
َ َْ َوََل تَػ ْلبِ ُسوا
آخ ُرو َف ْاعتَػَرفُوا بِ ُذنُوِبِِ ْم
َ َو
ِ خلَطُوا عم ًَل ص
ا٘تًا
َ
َ ََ
آخَر َسيّْئًا َع َسى
َ َو
ِ
وى ْم
ُ َُوإِف ُِتَالط
فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم
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ূ ণেওাযী

يم ىوؼ ج يم ىوفو ىف
ূ ণেওাযী,
হযূ যও,
হযূ ণেওাযী
মাযা হযভান
ওভ হদয়,
েহতওাযও

ভান ওভদাতা

ُمتِ ٌم
تُْ ِسٌر جٞ
تُْ ِس ُرو َفٞ
ّْف ج
ٌ ُمطَف
ُمطَّْف ُفو َف

ভূ রয, দয

َْتَ ٌن
হভহশ্রত ওযা;
নেমু ক্ত ওযা
৬:৯
হভহশ্রত ওযা

ِ
س
ُ  يَػ ْلب-س
َ َلَب
ط
 ىُيٍلً ي-ط
َ ََخل

হভনরহভন থাওা,
হভরাননা, এওাত্ম
য়া

ط
 يُيىالً ي-ط
َ ََخال

অতঃয এয াংহভশ্রনণ যাভর
ফুচ বূ হভচ রতা-াতা হনকেত য়।
(১৮:৪৫)
এফাং নাভানম অফনত  তানদয
ানথ, মাযা অফনত য়। (২-৪৩)
হই হঘযঞ্জীফ হঘযস্থায়ীয াভনন ফ
ভুঔভন্ডর অফনহভত নফ। (২০:১১১)
তানদয াভনন বারফাায ানথ,
নম্রবানফ ভাথা নত ওনয দা।
(১৭:২৪)
ভুহভননদযনও ফরু ন, তাযা হমন
তানদয দৃ হষ্ট নত যানঔ। (২৪:৩১)
মায ঙায়া আল্লায প্রহত
হফনীতবানফ হচদাফনত হথনও
ডান  ফাভ হদনও ছুোঁনও নি।
(১৬:৪৮)

এফাং নাভানম অফনত  তানদয
ানথ, মাযা অফনত য়। (২-৪৩)
তাযা এয াভনন নত নয় মানফ।
(২৬:৪)

ِ َ َفَاختَػل
ات
ْ
ُ َط بِو نَػب
ِ
ِ ْاْل َْر
يما
ْ ض فَأ
ً َصبَ َح َىش
ِ ِ َّ وارَكعوا مع
ي
َ الراكع
ََ ُ َْ
ِ َوعن
ت الْ ُو ُجوهُ لِْل َح ّْي
ََ
الْ َقيُّ ِوـ
ِ و
اح
ْ َ
ْ اخف
َ َتَُما َجنَٛ ض
ُّ
الر ْٔتَِة
َّ الذ ّْؿ ِم َن

াংহভশ্রণ, হভহশ্রত
ওযা, হভহরনয়
হদেয়া
রুওু ওযা, ভাথা
হনায়াননা, নত
য়া
অফনত য়া,
হছাোঁওা, হফনীত
য়া
অফনহভত ওযা,
ডানা হফহঙনয়
হদয়া, দয়

ঢনর িা, ছুনও

ِ ِ َّ وارَكعوا مع
ي
َ الراكع
ََ ُ َْ

রুওুওাযী
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يػَْرَك ُع-َرَك َع
 يَػ ْعنُو-َعنَا
ِ
ض
ُ تْف٧َ -ض
َ َخ َف

য়া

ِِ
ضوا ِم ْن
ُّ ُي يَػغ
َ قُل لّْْل ُم ْؤمن
صا ِرِى ْم
َ ْأَب
ِ يَػتَػ َفيَّأُ ِظ ََللُوُ َع ِن الْيَ ِم
ي
َّمائِ ِل ُس َّج ًدا لّْلَّ ِو
َ َوالش
ِ وىم د
اخ ُرو َف
َ ْ َُ

تَاَٛ ت أ َْعنَاقُػ ُه ْم
ْ َّفَظَل
ِِ
ي
َ َخاضع

ط
 ىُيٍتىلً ي-ط
َ َاِ ْختَػل

অফনত ওযা,
অনু চ্চ ওযা

ض
ُّ ُيَػغ-ض
َّ َغ

িা/ হপযত
মায়া

হফনয়ী, অফনত,
হফনম্র,
আল্লাবীরু

يىػتىػ ىفيَّأي-َتَػ َفيَّأ
َراكِ ٌع ج
 ُرَّك ٌع،َراكِعُو َف
ِ خ
اض ٌع ج
َ
ِ خ
اضعُو َف
َ

মহদ আহন হদঔনতন মঔন
অযাধীযা তানদয ারনওতোয
াভনন নতহয নয় ফরনফ।
(৩২:১২)
অথঘ হতাভযা হওতাফ াি ওয?
(২-৪৪)
াি ওরুন আনায ারনওতোয
নানভ হমহন ৃ হষ্ট ওনযনঙন। (৯৬:১)
অথফা তদনো হফী এফাং
হওাযআন আফৃ হে ওরুন ু হফনযস্ত
বানফ  স্পষ্টবানফ। (৭৩:৪)

َولَ ْو تَػَر َٰى إِ ِذ الْ ُم ْج ِرُمو َف
ِ نَاكِسو رء
ند
َ وس ِه ْم ِع
ُُ ُ
َرِّْبِ ْم
ِ
اب
َ ََوأَنتُ ْم تَػْتػلُو َف الْكت
ك الَّ ِذي
َ ّْاس ِم َرب
ْ ِاقْػَرأْ ب
َخلَ َق
أ َْو ِزْد َعلَْي ِو َوَرت ِّْل الْ ُق ْرآ َف
تَػ ْرتِ ًيَل

নতহয,
অধঃভুঔী,
উল্টাভুঔী

াি ওযা,
আফৃ হে ওযা
িা, াি ওযা,
আফৃ হে ওযা

(৩৭:৩)
আহভ আনানও াি ওযানত
থাওফ, পনর আহন হফস্ভৃ ত নফন

ِ فَالتَّالِي
ات ِذ ْكًرا
َ
نس َٰى
َ َُسنُػ ْق ِرئ
َ َك فَ ََل ت

ু ভধু যবানফ
আফৃ হে ওযা;
ু হফনযস্ত ওযা,

নাভানময ভাধযনভ। (২-৪৫)
আহন আনায হযফানযয
হরাওনদযনও নাভানময আনদ হদন
এফাং হননচ এয য অহফঘর
থাওুন। (২০:১৩২)

الص َِْب
َّ ِاستَعِينُوا ب
ْ َو
ِالص ََلة
َّ َو
ِالص ََلة
َّ ِك ب
َ ََوأْ ُم ْر أ َْىل
اصطَِ َْب َعلَْيػ َها
ْ َو
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)يَػ ْقَرأُ (قيػ ٍرآ هف-َقَػَرأ
ّْل
ُ يػَُرت-َّل
َ َرت
ِ
)يل
ٌ (تَػ ْرت

২৫:৩২
আফৃ হেওাযী
িাননা, হিনয়
হদয়া

না। (৮৭:৬)
তধমেযয ানথ াাময প্রাথেনা ওয

 يَػْتػلُو-َتََل
)ٌ(تَِلََوة

স্পষ্ট 

মোয়িনভ হদয়া
অতঃয ভুঔস্থ আফৃ হেওাযীনদয।

ِ
سج
ٌ نَاك
نَاكِ ُسو َف

তধমেধাযণ ওযা,
য ওযা
অহফঘর থাওা,
হষ্ণু য়া

ِ
ِ
ات
ٌ َتَاليَةٌ ج تَالي
ئ
يػي ٍق ًر ي-َأَقْػَرأ
ِ ْ ي-صبػر
َ َ ََ
ُصَب
)صْبػٌر
َ(
ِ
صطَِ َُب
ْ َي-صطَبَػَر
ْا

ভূ া ফরনরনঃ আল্লা ঘানন হতা
আহন আভানও তধমেযীর ানফন।
(১৮:৬৯)

মাযা যাক াংফযন ওনয।
(৩:১৩৪)
হতহন াংফযণওাযী হঙনরন।
(১২:৮৪)
মঔন হতহন প্রাথেনা ওনযহঙনরন
বাযািান্ত নয় (৬৮-৪৮)
ইব্রাীভ (আঃ) ফিই তধমেযীর,
হওাভর অন্তয, আল্লাভুঔী নে
হনই। (১১:৭৫)
এঔন হতা আভানদয তধমেযঘুযত ই
হওাংফা ফয ওহয-ফই আভানদয
চননয ভান আভানদয হযাই হনই।
(১৪:২১)
মঔন তানও অহনষ্ট স্পে ওনয,
তঔন হ া-হুতা ওনয।
(৭০:২০)
ভানু ল হতা ৃ হচত নয়নঙ বীরুরূন
(৭০-১৯)
আয হবায নতই ভূ ায ভানয়য
অন্তয অহস্থয নয় ির। (২৮:১০)

ِ ِ ِ
َقَ َاؿ َستَج ُدِن إف َشاء
صابًِرا
َ ُاللَّو
ِِ
ظ
َ ي الْغَْي
َ َوالْ َكاظم
ِ
يم
ٌ فَػ ُه َو َكظ

وـ
ٌ ُإِ ْذ نَ َاد َٰى َوُى َو َم ْكظ
ِ إِ َّف إِبػر ِاى
ٌيم أ ََّواه
ٌ يم َ٘تَل
َ َْ
ِ
يب
ٌ ُّمن
َج ِز ْعنَا أ َْـ
َ َس َواءٌ َعلَْيػنَا أ
ٍ تَِّٝ صبَػ ْرنَا َما لَنَا ِمن
يص
َ

তধমেীর

াংফযণওাযী,
াংমভী, হষ্ণু
াংফযণওাযী
াংমত,
আত্মহনয়হন্ত্রত
তধমেীর

،)ٌصابَِرة
َ ( صابٌِر
َ
صبَّ ٌار ج
َ
،صابُِرو َف
َ
)ات
ٌ صابَِر
َ(
ِ َك
اظ ٌم ج
ِ َك
اظ ُمو َف
ِ
يم
ٌ َكظ
وـ
ٌ َُم ْكظ
ِ
يم
ٌ َحل

অহস্থয য়া,
ফযাওুর য়া,
ওাতয য়া

 ىٍُيىزعي-ع
َ َج ِز

وعا
ً إِ َذا َم َّسوُ الشَُّّر َج ُز

অহস্থয, ফযাওুর,
ওাতয

ٌَج ُزوع

ِ
ِ ِ
وعا
ً ُنسا َف ُخل َق َىل
َ إ َّف ْاْل

অহস্থযভনা

ٌَىلُوع

শুনযহৃদয়, অনধমে,

ٌفَا ِرغ

وس َٰى
ْ َوأ
َ َصبَ َح فُػ َؤ ُاد أ ُّْـ ُم
فَا ِر ًغا
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অধীযা

হওন্তু হ ভস্ত হফনয়ী হরাওনদয
নেই তা ম্ভফ। (২-৪৫)

এফাং হফনয়ীকণনও ু াংফাদ দা।
(২২:৩৪)
ওত হনওৃষ্ট অাংওাযীনদয
আফাস্থর। (৩৯:৭২)
তঔন যা দনম্ভয ানথ এভনবানফ
ভুঔ হপহযনয় হনয়, হমন যা তা
শুননতই ায়হন। (৩১:৭)
ফযাং হ এওচন হভথযাফাদী, দাহম্ভও।
(৫৪:২৫)
হনশ্চয় আল্লা হওান দাহম্ভও
অাংওাযীনও ঙে ওনযন না।
(৩১:১৮)
হনশ্চয়ই আল্লা ঙে ওনযন না
দাহম্ভও-কহফেতচননও। (৪:৩৬)
হতা-ভাতায অনু কত এফাং হ উেত,
নাপযভান হঙর না। (১৯:১৪)

َوإِنػ ََّها لَ َكبِ َْيةٌ إََِّل َعلَى
ِِ ْ
ي
َ تَاشعٙا

হফনম্র, বয়াফনত,

ِ
ي
َ َوبَ ّْش ِر الْ ُم ْخبِت

হফনয়ী, অফনত,

ِ
ِ
ين
َ س َمثْػ َوى الْ ُمتَ َك َّْب
َ فَبْئ
ِ
َْْبا َكأَف ََّل
ً َوَّ ََٰل ُم ْستَك
يَ ْس َم ْع َها
اب أ َِشٌر
ٌ بَ ْل ُى َو َك َّذ

ب ُك َّل
ُّ ت٦ُِ إِ َّف اللَّوَ ََل
تُْتَ ٍاؿ فَ ُخوٍرٞ
ب َمن َكا َف
ُّ ت٦ُِ إِ َّف اللَّوَ ََل
تُْتَ ًاَل فَ ُخ ًوراٞ
َوبَػِّرا بَِوالِ َديْ ِو َوََلْ يَ ُكن
ِ جبَّارا ع
صيِّا
َ ً َ
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হফনয়ী, অফনত,
আল্লাবীরু

দাহম্ভও,
অাংওাযী
অাংওাযী,
দাহম্ভও,
দাহম্ভও, কহফেত,
অাংওাযী
অিাযী,
আত্মাহবভানী
দাহম্ভও, অিাযী

উেত,
অতযাঘাযী,
যািভারী,
চফযদহস্তওাযী

ِ  خ،اشع
ِ
ٌاش َعة
َ ٌ َخ
ِ جخ
،اشعُو َف
َ
،َّع
ٌ ُخش
ِ
ات
ٌ َخاش َع
تُْبِتُو َفٞ ت ج
ٌ ِتُْبٞ
ُمتَ َكبّْػٌر ج
ُمتَ َكبّْػ ُرو َف
ِ
َْب
ٌ ُم ْستَك
أ َِشٌر
اؿ
ٌ َتُْتٞ
ور
ٌ فَ ُخ
َجبَّ ٌار ج
َجبَّ ُارو َف

মাযা এওথা হঔয়ার ওনয হম,
তানদযনও ম্যু ঔীন নত নফ স্বীয়
যয়াযনদকানযয। (২-৪৬)

তাযা হও ভনন ওনয হম, আহভ
তানদযনও ধন-ম্পদ  ন্তানন্তহত হদনয় মাহচ্ছ। (২৩:৫৫)
আল্লায ে হথনও এভন াহস্ত, মা
তাযা ওল্পনা ওযত না। (৩৯:৪৭)
তাযা হওফর অনু ভানন ওথা ফনর।
(৪৩:২০)
মাযা আল্লা ম্পনওে ভে ধাযণা
হালন ওনয। (৪৮:৬)
অনু ভানওাযীযা ধ্বাং হাও,
(৫১:১০)

এফাং তাোঁযই হদনও হপনয হমনত
নফ। (২:৪৬)
আভযা আভানদয ারনওতোয ওানঙ
প্রতযাফতেন ওযফ। (২৬:৫০)
হওন্তু হতাভযা ুনযায় ুনফেস্থায় হপনয
মানফ। (৪৪:১৫)

ِ َّ
َّهم
ُ ين يَظُنُّو َف أَنػ
َ الذ
ُّم ََلقُو َرِّْبِ ْم
ِ
ُّىم بِِو
َْ أ
ُ تد٣ُ تَا٣ََّت َسبُو َف أ٦َ
ِ
ِ
ي
َ من َّم ٍاؿ َوبَن
ِ
ْتُم ّْم َن اللَّو َما ََلَٛ َوبَ َدا
تتَ ِسبُو َف٦َْ يَ ُكونُوا
صو َف
ُ تُْر٧َ إِ ْف ُى ْم إََِّل

الس ْوِء
َّ ّْي بِاللَّ ِو ظَ َّن
َ الظَّان

اصو َف
ْ قُتِ َل
ُ تََّرٙا

ভনন ওযা, ধাযণা
ওযা; হনহশ্চত
চানা; আোচ
ওযা, নে
ওযা
ধাযণা ওযা, ভনন
ওযা; হাফ ওযা
২:২৮৪
ধাযণা ওযা, ভনন
ওযা, হাফ ওযা
অনু ভান ওযা,
আোচ ওযা
ধাযণাওাযী
ওল্পনাপ্রফণ,
অনু ভানওাযী

َّه ْم إِلَْي ِو َر ِاجعُو َف
ُ َوأَنػ

প্রতযাফতেনীর

إِنَّا إِ َ ََٰل َربّْػنَا ُمن َقلِبُو َف

প্রতযাফতেনওাযী

إِنَّ ُك ْم َعائِ ُدو َف
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প্রতযাফতেনওাযী

يَظُ ُّن (ظىن-ظَ َّن
)ج ظينيو هف
ِ
-ب
َ َحس
ب
ىٍَي ىس ي
-ب
ْ
َ احتَ َس
ً
ب
ىٍَيتىس ي
ص
 ىُيٍير ي-ص
َ َخَر
ّّ َظ
اف ج ظَانُّو َف
اص ج
ٌ َخَّر
اصو َف
ُ َخَّر
َر ِاج ٌع ج
َر ِاجعُو َف

ِ
ب
ٌ ُمْنػ َقل
َعائِ ٌد

আহভ হতাভানদযনও উচ্চভমোদা দান
ওনযহঙ ভগ্র হফনশ্বয উয।
(২-৪৭)
হ হতাভানদয উয হনতৃত্ব ওযনত
ঘায়। (২৩:২৪)
ফস্তুতঃ হতাভযা াহথেফ চীফননও
অগ্রাহধওায দা। (৮৭:১৬)
হতাভানদয ারনওতো হও হতাভানদয
চননয ুত্র ন্তান হনধোহযত

ض ْلتُ ُك ْم َعلَى
َّ ََِن ف
ّْ َوأ
ِ
ي
َ الْ َعالَم
َّل َعلَْي ُك ْم
ُ يُِر
َ يد أَف يَػتَػ َفض
ُّ َا٘تَيَاة
الدنْػيَا
ْ بَ ْل تُػ ْؤثُِرو َف
ِ
ي
َ َص َفا ُك ْم َربُّ ُكم بِالْبَن
ْ أَفَأ

প্রাধানয হদয়া,
হশ্রিত্ব হদয়া,
ভমোদা হদয়া
হশ্রিত্ব অচেন
ওযা
প্রাধানয হদয়া,
হশ্রিত্ব হদয়া
ভননানীত ওযা

হওউ ওায াভানয উওানয
আনফ না। (২-৪৮)
তানদয ধন-ম্পদ  ন্তান-ন্তহত
ওঔন ওানচ আনফ না। (৩-১০)

َواتَّػ ُقوا يَػ ْوًما ََّل ََْت ِزي
ٍ نَػ ْفس َعن نػَّ ْف
س َشْيئًا
ٌ
ِ
تُ ْمُٛ ِن َعْنػ ُه ْم أ َْم َوا
َ لَن تُػ ْغ
َوََل أ َْوََل ُد ُىم

َّل
يىػتىػ ىفض ي-َّل
َ تَػ َفض
يػي ٍؤثًير-آثَػَر
ص ًفي
ٍ يي-َص َفى
ْأ

ওনযনঙন। (১৭:৪০)
আয হ হদননয বয় ওয, মঔন

ض يل
ِّ يػي ىف-َّل
َ فَض
ً
)ىل
(تىػ ٍفض ه

উওানয আা;
প্রহতদান হদয়া
৫৩:৩১;
াহযশ্রহভও হদয়া
ওানচ আা;

ت ِزي٥َْ -َجَزى

প্রহতনযাধ ওযা
১২:৬৭; মনথষ্ট
য়া ৮০:৩৭;
অবাফভুক্ত ওযা
৯৩:৮, প্রাঘূ মে

এফাং ুত্র তায হতায হওান
উওায ওযনত াযনফ না।
(৩১-৩৩)
হতাভযা এঔন আগুননয হওঙু অাং
আভানদয হথনও হনফৃ ত ওযনফ হও?
(৪০:৪৭)

ود ُى َو َجا ٍز َعن
ٌ َوََل
َوالِ ِدهِ َشْيئًا

فَػ َه ْل أَنتُم ُّم ْغنُو َف َعنَّا
ِ َن
صيبًا ّْم َن النَّا ِر
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হদয়া
উওাযী,
উওাযওাযী,
হফহনভয় দাতা
অননযয চায়কা
হনয়া, হনফৃ তওাযী

 يػُ ْغ ِِن-أَ ْغ ََن
َجا ٍز
ُم ْغ ٍن ج ُم ْغنُو َف

এফাং তায নে হওান ু াহয
ওফুর নফ না। (২-৪৮)
আহভ এভন হরাওনদয ু ওভেগুনরা
ওফুর ওহয। (৪৬:১৬)
া েভাওাযী, তফা ওফুরওাযী।
(৪০:৩)

এফাং তায নে হওান ু াহয
ওফুর নফ না। (২-৪৮)
অতএফ আভানদয হওান
ু াহযওাযী হনই। (২৬:১০০)

ওায ওাঙ হথনও েহতূ যণ
হনয়া নফ না। (২:৪৮)
হ আভানদয ারনওতো, মহদ আভযা
বুনর মাই হওাংফা বুর ওহয, তনফ
আভানদযনও অযাধী ওনযা না।
(২:২৮৬)
অতঃয ভূ া মঔন উবনয়য ত্রুনও
ানয়স্তা ওযনত ঘাইনরন। (২৮:১৯)

ِ
ٌاعة
َ َوََل يػُ ْقبَ ُل مْنػ َها َش َف
ِ َّ ِأُوَٰلَئ
ين نػَتَػ َقبَّ ُل
َ
َ ك الذ
َح َس َن َما َع ِملُوا
ْ َعْنػ ُه ْم أ
ِ الذ
َّ َغافِ ِر
نب َوقَابِ ِل
ِ التػَّو
ب
ْ

ওফুর ওযা,
হভনন হনয়া, গ্রণ
ওযা
ওফুর ওযা, গ্রণ
ওযা
ওফুরওাযী,
গ্রহতা

ِ
ٌاعة
َ َوََل يػُ ْقبَ ُل مْنػ َها َش َف

ু াহয

ِِ ِ
ي
َ فَ َما لَنَا من َشافع

ু াহযওাযী

َوََل يػُ ْؤ َخ ُذ ِمْنػ َها َع ْد ٌؿ

হনয়া, ধযা, গ্রণ

ِ ربػَّنَا ََل تُػؤ
اخ ْذنَا إِف
َ
َ
ِ
َخطَأْنَا
ْ نَّسينَا أ َْو أ
ِ
ش
َ فَػلَ َّما أَ ْف أ ََر َاد أَف يَػْبط
تَُماَّٛ بِالَّ ِذي ُى َو َع ُد ّّو
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ওযা, াওিা
ওযা
হনয়া, ধযা, গ্রণ

يَػ ْقبَ ُل-قَبِ َل
)وؿ
ٌ ُ(قَػب
يَػتَػ َقبَّ ُل-تَػ َقبَّ َل
قَابِ ٌل
ٌاعة
َ َش َف
)يَ ْش َف ُع-( َش َف َع
ِ ِ
يع ج
ٌ  َشف،َشاف ٌع
ُُش َف َعاء
يَأْ ُخ ُذ-َخ َذ
َأ
)ىخ ىذةه
ٍ  أ،ىخ هذ
ٍ (أ

ওযা, াওিা
ওযা
াওিা ওযা,
হক্ত প্রনয়াক
ওযা

 يػي ىؤا ًخ يذ-آخ َذ
َ
ً
ش
 يىػٍبط ي-ش
َ َبَط
) بىطٍ ىشةه،ش
(بىطٍ ه

ৃ হথফীয ফুনও হফঘযণওাযী এভন
হওান প্রাণী নাই মা তাোঁয ূ েণ
আয়োধীন নয়। (১১:৫৬)
ওায ওাঙ হথনও েহতূ যণ
হনয়া নফ না। (২:৪৮)
অতএফ, আচ হতাভানদয ওাঙ হথনও
হওান ভুহক্তন গ্রণ ওযা নফ না।
(৫৭:১৫)
এফাং যক্ত হফহনভয় ভেন ওযনফ
তায স্বচননদযনও। (৪:৯২)
আয (স্ভযণ ওয) হ ভনয়য ওথা,
মঔন আহভ হতাভাহদকনও ভুহক্তদান
ওনযহঙ হপযআউননয হরাওনদয
ওফর হথনও। (২-৪৯)
অতঃয হতাভানদযনও ফাোঁহঘনয়
হদনয়হঙ এফাং ডুহফনয় হদনয়হঙ
হপযআউননয হরাওহদকনও। (২:৫০)
আহন হও হ চাান্নাভীনও ভুক্ত
ওযনত াযনফন। (৩৯:১৯)
তুহভ চানরভ ম্প্রদানয়য ওফর
হথনও যো হনয়ঙ। (২৮:২৫)
আভযা অফযই হতাভানও  হতাভায
হযফাযফকেনও যো ওযফ হতাভায
স্ত্রী ফযতীত। (২৯:৩৩)

ِ َّما ِمن دابٍَّة إََِّل ىو
آخ ٌذ
َ
َُ
ِ َبِن
اصيَتِ َها

াওিাওাযী,

َوََل يػُ ْؤ َخ ُذ ِمْنػ َها َع ْد ٌؿ

েহতূ যণ; ভতা

فَالْيَػ ْوَـ ََل يػُ ْؤ َخ ُذ ِمن ُك ْم
ٌفِ ْديَة
َوِديَةٌ ُّم َسلَّ َمةٌ إِ َ ََٰل أ َْىلِ ِو
تََّْيػنَا ُكم ّْم ْن ِآؿ٠ َوإِ ْذ
فِْر َع ْو َف
آؿ
َ تَْيػنَا ُك ْم َوأَ ْغَرقْػنَا٠َفَأ
فِْر َع ْو َف
َنت تُ ِنق ُذ َمن ِِف النَّا ِر
َ أَفَأ
ت ِم َن الْ َق ْوِـ
َ تَ ْو٠َ
ِِ
ي
َ الظَّالم
ك إََِّل
َ إِنَّا ُمنَ ُّج
َ َوؾ َوأ َْىل
ك
َ َْامَرأَت
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ধাযণওাযী,
গ্রণওাযী

৫:৯৫; ইনাপ,
ু হফঘায ৪:৫৮
ভুহক্তণ; হপদয়া,
চহযভানা
যক্তভূ রয

ِ آخ ٌذ ج
ِ
آخ ُذو َف
-َع ْد ٌؿ ( َع َد َؿ
)يَػ ْع ِد ُؿ
ٌفِ ْديَة
ٌِديَة

যো ওযা, ভুক্ত
ওযা, ফাোঁহঘনয়
হদয়া
যো ওযা

উোয ওযা, ভুক্ত
ওযা
ভুহক্ত ায়া

যোওাযী

نجي
ّْ ُي-تََّى٠
ِ ي-تى٠َْ أ
نجي
ُ َ
يػيٍن ًق يذ-أَنْػ َق َذ

يىػٍن يجو-تَا٠َ
)ٌتَاة٠َ (

ُمنَ ٍّج ج ُمنَ ُّجو َف

আল্লায ওফর হথনও তানদয হওান
যোওাযী হনই। (১৩:৩৪)
হম ফযহক্ত ম্পনওে ধাযণা হঙর হম, হ
ভুহক্ত ানফ, তানও ইউু প ফনর হদরঃ
আন প্রবুয ওানঙ আভায আনরাঘনা
ওযনফ। (১২:৪২)
হতাভাহদকনও ওহিন াহস্ত দান
ওযত। (২:৪৯)
মহদ হতাভযা আখাত প্রাপ্ত, তনফ
তাযা হতা হতাভানদয ভতই নয়নঙ
আখাতপ্রাপ্ত। (৪:১০৪)
হনশ্চয় এটা নফীয চনয ওষ্টদায়ও।
(৩৩:৫৩)
আল্লা মহদ ইচ্ছা ওযনতন, তানর
হতাভানদয উয চহটরতা আনযা

تُم ّْم َن اللَّ ِو ِمن َو ٍاؽَٛ َوَما

اج
ٍ ََوقَ َاؿ لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّوُ ن
ك
َ ّْمْنػ ُه َما اذْ ُك ْرِِن ِع
َ ّْند َرب

ِ يسومونَ ُكم سوء الْع َذ
اب
َ َ ُ ْ ُ َُ

যোওাযী
ভুহক্তপ্রাপ্ত

اج
ٍ َن
ওষ্ট হদয়া, মন্ত্রণা
হদয়া

إِف تَ ُكونُوا تَأْلَ ُمو َف فَِإنػ َُّه ْم
يَأْلَ ُمو َف َك َما تَأْلَ ُمو َف
إِ َّف َٰذَلِ ُك ْم َكا َف يػُ ْؤِذي
َِّب
َّ ِالن
َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َْل َْعنَتَ ُك ْم

ওষ্ট হদয়া, হফযক্ত

ِ يسومونَ ُكم سوء الْع َذ
اب
َ َ ُ ْ ُ َُ

চখনয, হনওৃষ্ট,

ওষ্ট হবাক ওযা,
হবাকাহন্ত
হাাননা
ওযা; াহস্ত হদয়া
৪:১৬
ওনষ্ট হপরা, ওষ্ট
হদয়া

ওযনত াযনতন। (২:২২০)
হতাভাহদকনও ওহিন াহস্ত দান
ওযত। (২:৪৯)
অতঃয মাযা ভে ওভে ওযত,
তানদয হযণাভ নয়নঙ ভে।
(৩০:১০)
আহভ হও হতাভানদযনও তদনো
ভে হওঙু য াংফাদ হদফ। (২২:৭২)

ِ َّ ِ
ين
َ ُُثَّ َكا َف َعاقبَةَ الذ
َى
َٰ السوأ
ُّ َساءُوا
َأ
قُ ْل أَفَأُنَػبّْئُ ُكم بِ َشٍّر ّْمن
ََٰذلِ ُك ُم
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َو ٍاؽ

ভে; হনওৃষ্ট;
হদাল; হফদ
চখনয, ভে,
হনওৃষ্ট
হনওৃষ্ট, ভে,
েহত

وـ
ُ  يَ ُس-َس َاـ
ل
 يىأٍ يى-َأ ََِل
 يػُ ْؤِذي-آ َذى
ِ
ت
ُ  يػُ ْعن-ت
َ َأ َْعن

ٌُس ْوء
ُسوأَى
َشّّر

আয তাযা হঔানন নফ হফওৃতফীবৎ (২৩:১০৪)
হতাভাযই ানত যনয়নঙ মাফতীয়
ওরযাণ। (৩:২৬)
তানদয চননয উেভ প্রহতদান
যনয়নঙ। (১৮:২)
অতএফ যভ দাীননযয ানথ
নদয হিয়াওভে উনো ওরুন।

ِ وىم فِيها َك
ا٘تُو َف
َ ْ َُ

ফীবৎ, ওুৎহত,

تَْيػ ُرٙا
ْ بِيَ ِد َؾ

উেভ, বানরা;

َّ أ
َجًرا َح َسنًا
ْ تُ ْم أَٛ َف

ِ ْ الص ْفح
يل
ْ َف
َ َّ اص َف ِح
َ اٗتَم

(১৫:৮৫)
হতাভানদয ুত্রন্তাননদযনও চফাই
ওযত। (২-৪৯)
হওাংফা তযা ওযফ অথফা হ উহস্থত
ওযনফ উমু ক্ত ওাযণ। (২৭:২১)
হওন্তু মানও হতাভযা মনফ ওনযঙ।
(৫:৩)
অতএফ আনায ারনওতোয
উনেনয নাভাম িুন এফাং

হফওৃত

ম্পদ ২:১৮০
উেভ, বার,
ু েয

أ َْو َْلَ ْذ َِبَنَّوُ أ َْو لَيَأْتِيَػ ِّْن
ٍ َبِس ْلط
ٍ ِاف ُّمب
ي
ُ
إََِّل َما ذَ َّكْيتُ ْم
ِ َف
تَْر١ك َو ْا
َ ّْص ّْل لَرب
َ

ওরযাণওয,

চফাই ওযা,
কণতযা ওযা
চফাই ওযা,
ওুযফানী ওযা
চফাই ওযা
ওুযফানী ওযা;
উট চফাই ওযা

হওাযফানী ওরুন। (১০৮:২)
এফাং হতাভানদয স্ত্রীহদকনও অফযাহত
হদত। (২:৪৯)
নকনয ভহরাযা ফরাফহর ওযনত
রাকর। (১২:৩০)

َويَ ْستَ ْحيُو َف نِ َساءَ ُك ْم
َوقَ َاؿ نِ ْس َوةٌ ِِف الْ َم ِدينَ ِة

َح َس ٌن
ِ
يل
ٌ َٓت
 يُ َذبّْ ُح-ذَبَّ َح
يَ ْذبَ ُح-َذبَ َح
يُ َذ ّْكي-ذَ َّكى
يىػٍن ىح ير-تََر١َ

নাযী, নাযী
চাহত; স্ত্রীকণ
৪:১২৯
ওনয়ওচন নাযী,
হওঙু াংঔযও
ভহরা
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َخيَ ٌار
ْ َخْيػٌر ج أ

উেভ,
ু েয, হাবনীয়

يُ َذ ِّْبُو َف أَبْػنَاءَ ُك ْم

َكالِ ٌح ج
ِ َك
ا٘تُو َف

ِ
ٌن َساء
ٌنِ ْس َوة

হম হরাও ুরুল হাও হওাংফা নাযী,
হওান ৎওভে ওনয এফাং হফশ্বাী য়।
(৪:১২৪)

আহভ এও নাযীনও াফাফাীনদয
উয যাচত্ব ওযনত হদনঔহঙ।
(২৭:২৩)
ােী ওয, হতাভানদয ুরুলনদয
ভনধয হথনও। (২:২৮২)
হম ৎওভে ম্পাদন ওনয এফাং হ
ঈভাণদায, ুরুল হাও হওাংফা নাযী।
(১৬:৯৭)
তানদয প্রনতযনওই হও আা ওনয।
(৭০:৩৮)
হচনন হযনঔা, আল্লা ভানু নলয এফাং
তায অন্তনযয ভানছ অন্তযায় নয়
মান। (৮:২৪)
তানত যীো হঙর হতাভানদয
ারনওতোয ে হথনও, ভা
যীো। (২-৪৯)
আয হচনন যাঔ, হতাভানদয ধনম্পদ  ন্তান-ন্তহত অওরযানণয
ম্যু ঔীনওাযী। (৮:২৮)
মঔন ইব্রাীভনও তাোঁয ারনওতো
ওনয়ওহট হফলনয় যীো ওযনরন।

َوَمن يَػ ْع َم ْل ِم َن
ِ َّ
ِ ا٘ت
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو
َ الص
أُنثَ َٰى
دت ْامَرأًَة
ُّ إِ ِّْن َو َج
ّتَْلِ ُك ُه ْم
يديْ ِن ِمن
َ استَ ْش ِه ُدوا َش ِه
ْ َو
ّْر َجالِ ُك ْم
ِ من ع ِمل ص
ا٘تًا ّْمن
َ َ َ َْ
ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ َٰى
أَيَطْ َم ُع ُك ُّل ْام ِر ٍئ ّْمْنػ ُه ْم
َّ َو ْاعلَ ُموا أ
وؿ
ُ ُت٦َ ََف اللَّو
ي الْ َم ْرِء َوقَػ ْلبِ ِو
َ ْ بَػ
َوِِف ََٰذلِ ُكم بَََلءٌ ّْمن
ِ
يم
ٌ َّربّْ ُك ْم َعظ
تَا أ َْم َوالُ ُك ْم٣َََّو ْاعلَ ُموا أ
ٌَوأ َْوََل ُد ُك ْم فِْتػنَة
ِ ِ
ِِ
ُيم َربُّو
َ َوإذ ابْػتَػلَ َٰى إبْػَراى

(২:১২৪)
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ওনযা, নাযী, স্ত্রী
চাহত

اث
ٌ َأُنْػثَى ج إِن

নাযী; স্ত্রী ১৯:৮

ِ
ٌمرأَة
َا

ুরুল, ফযহক্ত

اؿ
ٌ َر ُج ٌل ج ِر َج

ুরুল

،ور
ٌ ذَ َكٌر ج ذُ ُك
ذُ ْكَرا ٌف
اِ ْم ُرٌؤ

ফযহক্ত, এওচন
ফযহক্ত, এওচন

ٌَم ْرء

যীো, যীোয
ফস্তু, হফদ
যীো; হফদ;
াহস্ত; হফনবদ,
হফৃ ঙ্খরা
যীো ওযা,
মাঘাই ওযা

)يَػْبػلُو-َبََلَءٌ (بََل
 فُػتُو ٌف،ٌفِْتػنَة
ِ
)ت
ُ يَػ ْف-ت
ََ (فَػ
يىػٍبتىلًي-اِبْػتَػلَى

ভুহভনকণ, মঔন হতাভানদয ওানঙ
ঈভানদায নাযীযা হচযত ওনয
আকভন ওনয, তঔন তানদযনও
যীো ওয। (৬০:১০)
হমন ঈভানদাযনদয প্রহত এান
ওযনত ানযন মথাথেবানফ। (৮:১৭)
তানদয ওাউনওই হতাভযা তায
(আল্লায) ম্পনওে হফভ্রান্ত ওযনত
াযনফ না। (৩৭-১৬২)
এনত হনদেনাফরী যনয়নঙ এফাং
আহভ যীোওাযী। (২৩:৩০)

আয মঔন আহভ হতাভানদয চনয
াকযনও হদ্রৃঔহন্ডত ওনযহঙ। (২:৫০)
হনশ্চয় মাযা স্বীয় ধভেনও ঔন্ড-হফঔন্ড
ওনযনঙ। (৬:১৫৯)
আওাভন্ডরী  ৃ হথফীয ভুঔ ফন্ধ
হঙর, অতঃয আহভ উবয়নও ঔুনর
হদরাভ। (২১:৩০)
নাাওনও াও হথনও ৃ থও ওনয
হদয়া মেন্ত। (৩:১৭৯)
অতঃয তানদযনও াযস্পহযও
হফহচ্ছন্ন ওনয হদফ। (১০:২৮)

ِ َّ
ين َآمنُوا إِ َذا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
ِ
ات
ُ ََجاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤمن
ٍ ِ
ِ
وى َّن
ُ ُُم َهاجَرات فَ ْامتَحن
ِ ِولِيبلِي الْم ْؤِمن
َ ُ َ ُْ َ
ُي مْنو
بَََلءً َح َسنًا
ِِ ِ
ي
َ َما أَنتُ ْم َعلَْيو بَِفاتن
ِ َٰ
ٍ ك ََلي
ِ
ات َوإِف
َ َ إ َّف ِِف ذَل
ِ
ي
َ ُكنَّا لَ ُمْبتَل

যীো ওযা

ِيىٍتى ًح ين-اِ ْمتَ َح َن
বার হওঙু ওযায
ু নমাক হদয়া/
দান ওযা
হফদগ্রস্তওাযী,
হপতনাফাচ,
যীেও
হম যীো ওনয

َوإِ ْذ فَػَرقْػنَا بِ ُك ُم الْبَ ْحَر

হফবক্ত ওযা,

ِ َّ ِ
ين فَػَّرقُوا ِدينَػ ُه ْم
َ إ َّف الذ

ৃ থও ৃ থও

ِ َّ َف
َّ أ
ض
َ الس َم َاوات َو ْاْل َْر
تَا٤ا
ُ ََكانَػتَا َرتْػ ًقا فَػ َفتَػ ْقن
يث ِم َن
ْ تِ َيز٨َ َح َّ ًَٰت
َ ِتَبٙا
ِ ّْالطَّي
ب
فَػَزيػَّْلنَا بَػْيػنَػ ُه ْم
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ৃ থও ওযা

ওযা, ঔণ্ড ঔণ্ড
ওযা
ৃ থও ওযা,
আরাদা ওযা
ৃ থও ওযা

ৃ থও ওযা,
হফনচ্ছদ খটাননা

يػيٍبلًي-أَبْػلَى
فَاتِ ٌن ج فَاتِنُو َف
ُمْبتَ ٍل ج ُمْبتَػلُو َف
يَػ ْف ِر ُؽ-فَػَر َؽ
)(فىػ ٍر هؽ
يػُ َفّْر ُؽ-فَػَّر َؽ
)يق
(تىػ ٍف ًر ه
يَػ ْفتُ ُق-فَػتَ َق
تِ ُيز٨َ-َم َاز
يُزيّْ ُل-َزيَّ َل

হ অযাধীযা! আচ হতাভযা
আরাদা নয় মা। (৩৬:৫৯)
মহদ তাযা নয হমত, তনফ আহভ
অফযই তানদয ভনধয মাযা ওানপয
তানদযনও মন্ত্রনাদায়ও হস্ত
হদতাভ। (৪৮:২৫)
মহদ উবনয়ই হফহচ্ছন্ন নয় মায়,
তনফ আল্লা স্বীয় প্রস্ততা দ্রৃাযা
প্রনতযওনও অভুঔানেী ওনয
হদনফন। (৪:১৩০)
তানদয াশ্বে মযা হথনও আরাদা
থানও তাযা তানদয ারনওতোনও
ডানও বনয়  আায়। (৩২:১৬)

তাযা ওঔন এওহট ভাহঙ ৃ হষ্ট
ওযনত াযনফ না, মহদ তাযা
ওনর এওহত্রত য়। (২২;৭৩)
হতাভানদয ানথ হভাওানফরা ওযায
চনয হরানওযা ভানফ ওনযনঙ ফহু
াচ-যঞ্জাভ। (৩:১৭৩)
অতএফ, হতাভযা হতাভানদয
ওরানওৌর ু াংত ওয। (২০:৬৪)
হ ওরনও ভনফত ওযর এফাং
নচানয আফান ওযর। (৭৯:২৩)
এফাং যাহত্রয, এফাং তানত মায
ভানফ খনট। (৮৪:১৭)

َو ْامتَ ُازوا الْيَػ ْوَـ أَيػُّ َها
الْ ُم ْج ِرُمو َف
ِ َّ َّ
ين
َ لَ ْو تَػَزيػَّلُوا لَ َعذبْػنَا الذ
ِ
ِ
يما
ً َك َف ُروا مْنػ ُه ْم َع َذابًا أَل
َوإِف يَػتَػ َفَّرقَا يػُ ْغ ِن اللَّوُ ُك َِّل
ّْمن َس َعتِ ِو
اَف ُجنُوبػُ ُه ْم َع ِن
ََٰ تَػتَ َج
ِ الْمض
اج ِع يَ ْدعُو َف َربػَّ ُه ْم
َ َ
َخ ْوفًا
تْلُ ُقوا ذُبَابًا َولَ ِو٧َ لَن

ْ
ُاجتَ َمعُوا لَو
ِ
َّاس قَ ْد َٓتَعُوا لَ ُك ْم
َ إ َّف الن
ِْ فَأ
َٓتعُوا َكْي َد ُك ْم
فَ َح َشَر فَػنَ َاد َٰى
َواللَّْي ِل َوَما َو َس َق

আরাদা য়া,
হফবক্ত য়া
ৃ থও থাওা, দূ নয
থাওা, নয
মায়া

يىػتىػىزيَّ يل-تَػَزيَّ َل

ৃ থও য়া,
আরাদা য়া,
হফহচ্ছন্ন য়া

يىػتىػ ىفَّر يؽ-تَػ َفَّر َؽ

ৃ থও য়া,
উনি িা

এওত্র য়া,
চনিা য়া,
হচাটফে য়া
এওত্র ওযা,
দরফে ওযা,
ভন্বয় ওযা
এওত্র ওযা, চভা
ওযা
এওত্র ওযা,
ভনফত ওযা
এওত্র ওযা,
আচ্ছন্ন ওযা,
হঢনও হনয়া
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ِيىٍتً ييز-اِ ْمتَ َاز

اف
يىػتى ىج ى-اَف
َ َََت
 ىٍُيتى ًم يع-اجتَ َم َع
ْ
ت َم ُع٥َْ -َٓتَ َع
)(َجىٍ هع
 يٍُي ًم يع-َٓتَ َع
ْأ
ت ُش ُر٦َْ -َح َشَر
)( ىح ٍشهر
يى ًس يق-َو َس َق

এফাং ডুহফনয় হদনয়হঙ হপযআউননয
হরাওহদকনও। (২:৫০)
এভনহও মঔন তাযা ডুফনত আযম্ভ
ওযর। (১০:৯০)
এভন ভয় উবনয়য ভানছ তযঙ্গ
আিার নয় দাোঁিার, পনর হ
হনভহজ্জত র। (১১:৪৩)
অতঃয হতাভযা হকাফৎ ফাহননয়
হননয়ঙ ভূ ায অনু হস্থহতনত।
(২-৫১)
এফাং আহভ এভন নই হম, হফভ্রান্ত
ওাযীনদযনও াামযওাযীরূন গ্রণ
ওযনফা। (১৮:৫১)

তাযয আহভ তানত হতাভানদযনও
েভা ওনয হদনয়হঙ। (২:৫২)
এফাং হননচয ানয চনয েভা
প্রাথেনা ওনয। (৩:১৩৫)
হতাভানদয হথনও হতাভানদয ানও
হযনয় হদনফন। (৮-২৯)
আয ফরনত থাও-‘আভাহদকনও েভা
ওনয দা’। (২:৫৮)

آؿ فِْر َع ْو َف
َ َوأَ ْغَرقْػنَا

َح َّ ًَٰت إِ َذا أ َْد َرَكوُ الْغََر ُؽ
َو َح َاؿ بػَْيػنَػ ُه َما الْ َم ْو ُج
ِ
ِ
ي
َ فَ َكا َف م َن الْ ُم ْغَرق
ُُثَّ َّاِتَ ْذ ُّتُ الْعِ ْج َل ِمن
ِبػع ِده
َْ
ِ وما ُكنت مت
َّخ َذ
ُ ُ ََ
ِ
ض ًدا
ُ ي َع
َ ّْالْ ُمضل
ُُثَّ َع َف ْونَا َعن ُكم
ُّ َوَمن يَػ ْغ ِفر
وب
َ ُالذن
ُ
َويُ َكف ّْْر َعن ُك ْم َسيّْئَاتِ ُك ْم
َوقُولُوا ِحطَّةٌ نػَّ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
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ডুহফনয় হদয়া,
হনভহজ্জত ওযা
ডুফা, হনভজ্জন
মানও ডুহফনয়
হদয়া নয়নঙ

াফযস্ত ওযা,
গ্রণ ওযা,
ভননানীত ওযা
াফযস্তওাযী,
গ্রণওাযী

েভা ওযা, ভাপ
ওযা; ফৃ হে ওযা
৭:৯৫
েভা ওযা, া
হভাঘন ওযা,
অনু ওম্পা ওযা
হভাঘন ওযা,
হকান ওযা,
হঢনও হদয়া
েভা, তফা

 يػُ ْغ ِر ُؽ-أَ ْغَر َؽ

َغَر ٌؽ

ُم ْغَر ٌؽ ج ُم ْغَرقُو َف
ِ يػت-اِ َِّتَ َذ
َّخ ُذ
َ
)ٌ(اِ ِّْتَاذ
ِ مت
َّخ ٌذ ج
ُ
ِ مت
َّخ ُذو َف
ُ
ً
)ات
( يمتَّخ ىذ ه
يَػ ْع ُفو-َع َفا
)(ع ْف ٌو
َ
يَػ ْغ ِف ُر-َغ َفَر
) ىم ٍغ ًفىرةه،(غي ٍفىرا هف
يي ىكف يِّر-َكفََّر
ٌِحطَّة

আহভ ফররাভ, হ মু রওাযনাইন!
আহন তানদযনও াহস্ত হদনত
ানযন। (১৮:৮৬)
আয মহদ হতাভযা প্রহতনাধ গ্রণ
ওয। (১৬:১২৬)
আল্লা যািান্ত, প্রহতনাধ গ্রনণ
েভ। (৫:৯৫)
হতাভাযা হও আভানদয হথনও
প্রহতনাধ হননফ? (৫:৫৯)
আয (স্ভযণ ওয) মঔন আহভ
ভূ ানও হওতাফ এফাং তয-হভথযায
াথেওয হফধানওাযী হননদে দান
ওনযহঙ। (২-৫৩)
আয মঔন ভূ া তায ম্প্রদায়নও
ফরর, হ আভায ম্প্রদায়, হতাভযা
হতাভানদযই েহতাধন ওনযঙ।
(২:৫৪)
তানদয ফ হকাত্রই হঘনন হনর হনচ
হনচ খাট। (২:৬০)
আয আহভ ৃ থও ৃ থও ওনয
হদনয়হঙ তানদয ফায চন হতাভনয
ন্তাননদযনও হফযাট হফযাট দনর।
(৭:১৬০)

ِ ْ قُػ ْلنَا يَا ذَا الْ َقرنَػ
ي إِ َّما أَف
ْ
ب
َ تُػ َع ّْذ
َوإِ ْف َعاقَػْبتُ ْم فَػ َعاقِبُوا
َواللَّوُ َع ِز ٌيز ذُو انتِ َق ٍاـ
َى ْل تَ ِنق ُمو َف ِمنَّا
ِ
ِ
اب
َ َوسى الْكت
َ َوإ ْذ آتَػْيػنَا ُم
َوالْ ُف ْرقَا َف
ِ
وس َٰى لَِق ْوِم ِو يَا
َ َوإ ْذ قَ َاؿ ُم
قَػ ْوِـ إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم
أَن ُف َس ُكم
ٍ َقَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أُن
اس

َّم ْشَربَػ ُه ْم
اى ُم اثْػنَ َ ِْت َع ْشَرَة
ُ ََوقَطَّ ْعن
تًَاَُٟسبَاطًا أ
ْأ
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াহস্ত হদয়া,
প্রহতনাধ হনয়া
াহস্ত হদয়া,
প্রহতনাধ গ্রণ
ওযা
প্রহতনাধ
হনয়া, াহস্ত
হদয়া
অঙে ওযা,
প্রহতনাধ হনয়া

ب
ُ يػُ َع ّْذ-ب
َ َع َّذ
ِ
ب
ُ يػُ َعاق-ب
َ ََعاق
يَػْنتَ ِق ُم-اِنْػتَػ َق َم
)(انٍتً ىق هاـ
يىػٍن ًق يم-نػَ َق َم

তয হভথযায
প্রনবদওাযী

فُػ ْرقَا ٌف
চাহত, হকাত্র,
হকািী, দর,
হরাওচন,
অনু াযী
হকাত্র

قَػ ْوٌـ
اس
ٌ َأُن

নাহত, নাতনী/
ফনী ইযাইনরয
হকাত্র

ط
ٌ َسبَا
ْأ

এভন হওান ম্প্রদায় হনই মানত
তওেওাযী আনহন। (৩৫:২৪)

হতাভানদযনও এফাং হতাভানদয
ূ ফেফতেী হরাও-ম্প্রদায়নও ৃ হষ্ট
ওনযনঙন। (২৬:১৮৪)
এফাং হতাভানদযনও হফহবন্ন চাহত 
হকানত্র হফবক্ত ওনযহঙ, মানত
হতাভযা যস্পনয হযহঘহত ।
(৪৯:১৩)
এফাং হতাভানদযনও হফহবন্ন চাহত 
হকানত্র হফবক্ত ওনযহঙ, মানত
হতাভযা যস্পনয হযহঘহত ।
(৪৯:১৩)
এফাং হ হদফাীনও হফহবন্ন দনর
হফবক্ত ওনয। (২৮:৪)
তায হকািীনও, মাযা তানও আশ্রয়
হদত। (৭০:১৩)
আহন হনওটতভ আত্মীয়নদযনও
তওে ওনয হদন। (২৬:২১৪)
হ হজ্বন  ভানফ ম্প্রদায়।
(৬:১৩০)
ওানচই এঔন তফা ওয স্বীয়
স্মষ্টায প্রহত। (২:৫৪)

َوإِف ّْم ْن أ َُّم ٍة إََِّل َخ ََل
فِ َيها نَ ِذ ٌير
ِ
ِْ خلَ َق ُكم و
ي
َ اٗتبِلَّةَ ْاْل ََّول
َْ َ
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَػبَائِ َل
لِتَػ َع َارفُوا
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَػبَائِ َل
لِتَػ َع َارفُوا

চাহত; দর
৩:১০৪;
চাতধভে ৪৩:৩৩;
ভয় ১১:৮
ৃ হষ্ট, চাহত

ম্প্রদায়, হকাত্র,
উম্যত, চাহত,
হকািী, ফাং

ٌِجبِلَّة
بج
ٌ َش ْع
وب
ٌ ُُشع

হকাত্র

قَبِيلَةٌ ج قَػبَائِ ُل

َو َج َع َل أ َْىلَ َها ِشيَػ ًعا

দর, হকািী, চাহত

ِ َوف
صيلَتِ ِو الَِِّت تُػ ْؤِو ِيو
َ

স্বচাহত, হকািী,

ِ
ي
َ ََوأَنذ ْر َع ِش َْيت
َ ِك ْاْلَقْػَرب

أ َُّمةٌ ج أ َُم ٌم

ফাং
খহনি,
আত্মীয়স্বচন

،ِشْيػ َعةٌ ج ِشْي ٌع
ٌأَ ْشيَاع

ِ َف
ٌصيلَة

ٌَع ِشْيػَرة

ِْ اٗتِ ّْن َو
ِ اْل
نس
ْ يَا َم ْع َشَر

ম্প্রদায়, চাহত

َم ْع َشٌر

فَػتُوبُوا إِ َ ََٰل بَا ِرئِ ُك ْم

ৃ হষ্টওতো

ئ
ٌ بَا ِر
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আহভ ভাহটয ভানু ল ৃ হষ্ট ওযফ।
(৩৮:৭১)
হ ননবাভন্ডর  বূ -ভন্ডনরয স্মষ্টা
(১২:১০১)
হতহন ননবাভন্ডর  বূ ভন্ডনরয আহদ
স্মষ্টা। (৬:১০১)
না আহভ ৃ হষ্ট ওনযহঙ ? (৫৬:৭২)

হতাভযা অফকত নয়ঙ প্রথভ ৃ হষ্ট
ম্পনওে। (৫৬:৬২)

হনচ হনচ প্রাণ হফচেন দা।
(২:৫৪)
হ ফরর, আহভ এঔহন তযা ওযফ
তানদয ুত্র ন্তানহদকনও (৭:১২৭)
মঔন হতাভযা তাোঁযই হননদেন নদয
ঔতভ ওযহঙনর। (৩:১৫২)
অতঃয তাযা উষ্ট্রীনও তযা ওযর।
(৭:৭৭)

ٍ إِ ِّْن َخالِ ٌق بَ َشرا ّْمن ِط
ي
ً
ِ السماو
ِ
ات
َ َ َّ فَاطَر
ِ َو ْاْل َْر
ض
ِ
ِ السماو
ات
ُ بَد
َ َ َّ يع
ِ َو ْاْل َْر
ض
ِ تن الْم١َْ أَـ
نشئُو َف
ُ ُ ْ
َولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأََة
ُوَل
َٰ َ ْاْل

ৃ হষ্টওতো,
রূওায
স্মষ্টা, ৃ হষ্টওতো

উিাফও,
আহফষ্কাযও,
প্রফতেও
যঘনাওাযী,
ৃ হষ্টওাযী
ৃ হষ্ট, ৃ চন, ৃ হষ্ট
ওযা

فَاقْػتُػلُوا أَن ُف َس ُك ْم

তযা ওযা; ধ্বাং

ّْل أَبْػنَاءَ ُى ْم
ُ قَ َاؿ َسنُػ َقت

কণতযা ওযা

إِ ْذ َُتُ ُّسونَػ ُهم بِِإ ْذنِِو
فَػ َع َق ُروا النَّاقَ َة

ওযা ৮০:১৭

তযা ওযা, হনথয
ফানাননা
তযা ওযা,
ানয়য যক হওনট
হদয়া
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 َخ ََّل ٌخ،َخالِ ٌق
ج َخالُِقو َف
ِ َف
اطٌر
ِ
يع
ٌ بَد
ُمْن ِش ٌئ ج
ُمْن ِشئُو َف
ٌنَ ْشأَة

يَػ ْقتُ ُل-قَػتَ َل
)تل
ٌ َ(ق
ّْل
ُ يُقت-َّل
َ قَػت
ِ
)يل
ٌ (تَػ ْقت

س
ُّ ُت٦َ -س
َّ َح
يىػ ٍع ًق ير-َع َقَر

আয আহভ হতাভানদয উয হভনখয
ঙায়া দান ওনযহঙ। (২-৫৭)
অতঃয হতহন ঙায়ায হদনও নয
হকনরন। (২৮:২৪)
হম ঙায়া ু হনহফি নয় এফাং অহিয
উো হথনও যো ওনয না।
(৭৭:৩১)
আয মঔন আহভ তুনর ধযরাভ
াািনও তানদয উনয াহভয়ানায
ভত। (৭:১৭১)
আয আহভ হতাভানদয উয হভনখয
ঙায়া দান ওনযহঙ। (২-৫৭)
এভনহও মঔন ফায়ু যাহ াহনূ নে
হভখভারা ফনয় আনন। (৭:৫৭)
হতাভযা তা হভখ হথনও নাহভনয়
আন? (৫৬:৬৯)
আহভ চরধয হভখভারা হথনও প্রঘুয
ফৃ হষ্টাত ওহয। (৭৮:১৪)
তাযা মঔন াহস্তনও হভখরূন
তানদয উতযওা অহবভুঔী হদঔর।
(৪৬:২৪)
আয মঔন আহভ ফররাভ, হতাভযা
প্রনফ ওয এ নকযীনত। (২:৫৮)

َوظَلَّْلنَا َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َاـ

ُُثَّ تَػ َوَّ ََٰل إِ ََل الظّْ ّْل

ََّل ظَلِ ٍيل َوََل يػُ ْغ ِِن ِم َن
ِ اللَّ َه
ب
اٗتَبَ َل فَػ ْوقَػ ُه ْم
ْ َوإِ ْذ نَػتَػ ْقنَا
ٌَكأَنَّوُ ظُلَّة
َوظَلَّْلنَا َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َاـ

ت َس َحابًا
ْ ََّح َّ ًَٰت إِذَا أَقَػل
ثَِق ًاَل
َنزلْتُ ُموهُ ِم َن الْ ُم ْزِف
َ أَأَنتُ ْم أ

ِ صر
ِ وأ
ِ
ات
ََ
َ َنزلْنَا م َن الْ ُم ْع
اجا
ً َماءً ثَ َّج
ضا
ً فَػلَ َّما َرأ َْوهُ َعا ِر
ُّم ْستَػ ْقبِ َل أ َْوِديَتِ ِه ْم
ِوإِ ْذ قُػ ْلنَا ْادخلُوا َٰى ِذه
َ ُ
َ
َالْ َق ْريَة
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ঙায়া হদয়া
ঙায়া
ীতর ঙায়া,
ঙায়ামু ক্ত
ঙায়াচ্ছন্ন,
াহভয়ানা

হভখভারা
হটনন আনা হভখ,
হভখ
হভখ, ফৃ হষ্টবযা
হভখ
ফৃ হষ্টবযা হভখ/
হভনখ ঘা
ৃ হষ্টওাযী ফায়ু
হফস্তাযীর হভখ,
ম্প্রাযণীর

يُظَلّْ ُل-ظَلَّ َل
ِظلّّ ج ِظ ََل ٌؿ
ِ
يل
ٌ ظَل
ظُلَّةٌ (ج) ظُلَ ٌل
َغ َم ٌاـ
اب
ٌ َس َح
ُم ْز ٌف
ِ مع
صَرةٌ ج
ُْ
ِ مع
ات
ٌ صَر
ُْ
ض
ٌ َعا ِر

প্রনফ ওযা;
অন্তবূ েক্ত য়া
৮৯:২৯; ফা
ওযা ৪:২৩

يَ ْد ُخ ُل-َد َخ َل

হম মেন্ত না ূ নঘয হঙে হদনয় উট
প্রনফ ওনয। (৭:৪০)
অন্ধওায যাহত্রয অহনষ্ট হথনও, মঔন
তা ভাকত য়। (১১৩:৩)
অতঃয হ ধনভেয খাোঁহটনত প্রনফ
ওনযহন। (৯০:১১)
অতয তাযা ঢুনও হকর খনযয
আনানঘ ওানানঘ (১৭:৫)
অতয তদ্রৃাযা ফাহনী হবদ ওনয
মায় (১০০:৫)
তানদযনও ফরা রঃ চাান্নাভীনদয
ানথ চাান্নানভ ঘনর মা।
(৬৬:১০)
এই হতা এওদর হতাভানদয ানথ
প্রনফ ওযনঙ। (৩৮:৫৯)
অতঃয হতহন হঔান হথনও বীত
অফস্থায় হফয নয় িনরন।
(২৮:২১)
হ হও ঐ ফযহক্তয ভতুরয নত
ানয, হম অন্ধওানয যনয়নঙ-হঔান
হথনও হফয নত াযনঙ না?
(৬:১২২)
হতাভযা প্রনফ ওয এ নকযীনত।
(২:৫৮)

اٗتَ َم ُل ِِف َس ّْم
ْ َح َّ ًَٰت يَلِ َج
ِ تِيٙا
اط
َْ
ِ وِمن َشّْر َغ
اس ٍق إِذَا
َ
ب
َ ََوق
َفَ ََل اقْػتَ َح َم الْ َع َقبَة
اسوا ِخ ََل َؿ الدّْيَا ِر
ُ فَ َج
فَػ َو َسطْ َن بِِو ٓتَْ ًعا

ِ
َّار َم َع
َ يل ْاد ُخ ََل الن
َ َوق
ِِ
ي
َ الدَّاخل
ََٰى َذا فَػ ْو ٌج ُّم ْقتَ ِح ٌم
َّم َع ُك ْم
فَ َخَر َج ِمْنػ َها َخائًِفا
ِ َكمن َّمثَػلُو ِِف الظُّلُم
ات
ُ
َ
َ
س َِبَارٍِج ّْمْنػ َها
َ لَْي
َْاد ُخلُوا ََٰى ِذهِ الْ َق ْريَة
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প্রনফ ওযা,
অনু প্রনফ ওযা,
অন্তহনেহত য়া

يَلِ ُج-ََو ََل

প্রনফ ওযা,
ভাকত য়া
ঢুনও িা,
প্রনফ ওযা,
অহতিভ ওযা
ঢুনও িা, ন্ধান
ওযা
ভাছঔানন ঢুনও
িা
প্রনফওাযী,
দঔরওাযী
প্রনফওাযী,
প্রনফভান
হফয য়া,
প্রস্থান ওযা
ফহকেভনওাযী

য, গ্রাভ,
এরাওা, নকযী

ِ
ب
ُ  يَق-ب
َ ََوق
يىػ ٍقتى ًح يم-اقْػتَ َح َم
وس
 ىُيي ي-اس
َ َج
ط
يى ًس ي-ط
َ َو َس
ِد
اخ ٌل ج
َ
ِد
اخلُو َف
َ
ُم ْقتَ ِح ٌم
 ىُيٍير يج-َخَر َج
)كج
( يخ ير ه
ِج
ٌ َخار

قَػ ْريَةٌ )ج( قُػَرى

এফাং এই বূ হভনত আহন স্বাধীন।
(৯০:২)
আহভ এই নকযীয প্রবুয এফাদত
ওযনত আহদষ্ট নয়হঙ। (২৭:৯১)
এফাং নযয প্রান্তবাক হথনও এও
ফযহক্ত হদৌনি এর। (৩৬:১৯)
হতাভযা হওান নকযীনত উনীত
, অতঃয হনশ্চয়ই, হঔানন
হতাভানদয চনয যনয়নঙ, মা হতাভযা
হঘনয়হঙনর। (২:৬১)
দযচায হবতয হদনয় প্রনফ ওযায
ভয় হচদা ওনয ঢুও। (২:৫৮)

অতঃয মানরভযা ওথা ানল্ট
হদনয়নঙ, মা হওঙু তানদযনও ফনর
হদয়া নয়হঙর তা হথনও। (২:৫৯)
অতঃয আহভ ইচ্ছা ওযরাভ হমন,
তানদয ারনওতো হযফতেন ওনয
হদন এয ঘাইনত উেভ 
খহনিতয এওহট ন্তান। (১৮:৮১)
হনশ্চয়ই আল্লা হওান চাহতয
অফস্থা হযফতেন ওনযন না, হম
মেন্ত না তাযা তানদয হননচনদয
অফস্থা হযফতেন ওনয। (১৩:১১)

َنت ِحلّّ ِِبََٰ َذا الْبَػلَ ِد
َ َوأ

ِب َٰى ِذه
ِ
ُ أُم ْر
َ َّ ت أَ ْف أ َْعبُ َد َر
ِالْبػ ْل َدة
َ
ِ
صى الْ َم ِدينَ ِة
َ َْو َجاءَ م ْن أَق
َر ُج ٌل
ِ
صًرا فَِإ َّف لَ ُكم
ْ ْاىبِطُوا م
َّما َسأَلْتُ ْم
اب ُس َّج ًدا
َ ََو ْاد ُخلُوا الْب
ِ َّ َ فَػبد
ين ظَلَ ُموا قَػ ْوًَل
َ
َ َّؿ الذ
ِ ِ َّ
تُ ْمَٛ يل
َ َغْيػَر الذي ق
تَُما َربػُّ ُه َماَٛ فَأ ََرْدنَا أَف يػُْب ِد
ب
َ َخْيػًرا ّْمْنوُ َزَكا ًة َوأَقْػَر
ُر ْٔتًا
إِ َّف اللَّوَ ََل يػُغَيّْػ ُر َما بَِق ْوٍـ
َح َّ ًَٰت يػُغَيّْػ ُروا َما بِأَن ُف ِس ِه ْم
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য, গ্রাভ, বূ হভ
য, গ্রাভ, বূ হভ

ভদীনা, য,
নকয

بَػلَ ٌد )ج( بَِلَ ٌد
ٌبَػ ْل َدة
ٌَم ِدينَة

য, নকয, গ্রাভ

ِ
صٌر
ْم
দযচা

)اب (ج
ٌ َب
اب
ٌ أَبْػ َو

হযফতেন ওযা,

ّْؿ
ُ يػُبَد-َّؿ
َ بَد
ً
)يل
(تىػٍبد ه

হফহনভয় ওযা
হফহনভনয় হদয়া,
ফদনর হদয়া

 يػيٍب ًد يؿ-أَبْ َد َؿ

হযফতেন ওযা

يػُغَيّْػ ُر-َغيَّػَر

অতঃয তাযা ফুনছ-শুনন তা
হযফতেন ওনয হদত এফাং তাযা তা
চানন। (২:৭৫)
আহভ ইচ্ছা ওযনর তানদযনও স্ব স্ব
স্থানন আওায হফওৃত ওযনত
াযতাভ। (৩৬-৬৭)
আল্লা হদন  যাহত্রয হযফতেন
খটান। (২৪:৪৪)
তাযা ওঔননা হতাভানদয ওষ্ট দু য
ওযায েভতা যানঔ না এফাং তা
হযফতেন ওযনত ানয না।
(১৭:৫৬)
তানত আনঙ হফশুে াহনয নয
এফাং দু নধয নয মায স্বাদ
অহযফতেনীয়। (৪৭:১৫)

হ ফরর, হতাভযা হও হনওৃষ্ট ফস্তু
দ্রৃাযা ফদরানত ঘা, হ ফস্তুয
হযফনতে মা উেভ? (২:৬১)

হম হওউ ঈভাননয ানথ ওুপযনও
হযফতেন ওনয, হ যর থ
হথনও হফঘুযত নয় মায়। (২:১০৮)

চাহরভনদয চনয ওতইনা হনওৃষ্ট
হফহনভয়। (১৮:৫০)

تَّْرفُونَوُ ِمن بَػ ْع ِد َما٦ُ َُُّث
َع َقلُوهُ َوُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف

اى ْم
ُ ََولَ ْو نَ َشاءُ لَ َم َس ْخن
َعلَ َٰى َم َكانَتِ ِه ْم
ب اللَّوُ اللَّْي َل
ُ ّْيػُ َقل
َّه َار
َ َوالنػ

ِ
ف الضُّّْر
َ تَْل ُكو َف َك ْش٨ فَ ََل
َعن ُك ْم َوََل َُْت ِو ًيَل
فِ َيها أَنْػ َه ٌار ّْمن َّم ٍاء َغ ِْْي
ِ
ٍ ََّآس ٍن وأَنْػ َه ٌار ّْمن ل
َْب ََّل
َ

ُيَػتَػغَيَّػ ْر طَ ْع ُمو
قَ َاؿ أَتَ ْستَْب ِدلُو َف الَّ ِذي
َن بِالَّ ِذي ُى َو
ََٰ ُى َو أ َْد
َخْيػٌر
ِ ومن يػتَبد
َّؿ الْ ُك ْفَر
َ َ ََ
ِ َت٨اْل
ِْ ِب
َ اف فَػ َق ْد
َض َّل َس َواء
السبِ ِيل
َّ
ِ ِ ِ بِْئ
ي بَ َدًَل
َ س للظَّالم
َ
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হযফতেন ওযা,
হফওৃত ওযা
হফওৃত ওযা,
আওৃহত হযফতেন

ؼ
ُ تَّْر٦ُ -ؼ
َ َحَّر
ِيىٍ ىس يخ-َم َس َخ

ওনয হদয়া
উরনট হদয়া,
হযফতেন ওযা

ب
 يػي ىقلِّ ي-ب
َ َّقَػل

হযফতেন,
স্থানান্তয,
যদফদর

ِ
يل
ٌ  َُْت ِو،ح َوٌؿ

হযফতেন য়া

يىػتىػغىيَّػ ير-تَػغَيَّػَر
ফদর ঘায়া,
হফওল্প ঘায়া

হফহনভয় ওযা,

-اِ ْستَْب َد َؿ
يَ ْستَْب ِد ُؿ
)استًٍب ىد هاؿ
ٍ(

ফদর ওযা,
হযফতেন ওযা

হযফতেন,
হফহনভয়, ফদর

َّؿ
يىػتىبىد ي-َّؿ
َ تَػبَد
بَ َد ٌؿ

তাোঁয ফাওয হযফতেন ওযায হওউ
নাই। (১৮:২৭)
এহট এই চনয হম, আল্লা ওঔন
হযফতেন ওনযন না, হ ফ
হনয়াভত, মা হতহন হওান চাহতনও
দান ওনযহঙনরন, মতেণ না হ
চাহত হননচই তা হযফহতেত ওনয
হদয়। (৮:৫৩)
আয ভূ া মঔন হনচ চাহতয চনয
াহন ঘাইর। (২:৬০)
অতঃয হতহন তানদয াহন ান
ওযানরন। (২৮:২৪)
মহদ তাযা ানীয় প্রাথেনা ওনয,
তনফ ুোঁনচয নযায় ানীয় হদয়া নফ
মা তানদয ভুঔভন্ডর দগ্ধ ওযনফ।
(১৮:২৯)
তাযা মহদ তযনথ ওানয়ভ থাওত,
তনফ আহভ তানদযনও প্রঘুয াহন
ফলেনণ হক্ত ওযতাভ। (৭২:১৬)

এফাং তায উয ফলেণ ওযরাভ
হািা-ভাহটয ওাোঁওয স্তনযয উয
স্তয। (১১:৮২)
এ হতা হভখ, আভানদযনও ফৃ হষ্ট
হদনফ (৪৬:২৪)

ّْؿ لِ َكلِ َماتِِو
َ ََل ُمبَد

ِ
َّ ك بِأ
ك
ُ ََف اللَّوَ ََلْ ي
َ ََٰذل
ُمغَيّْػًرا نػ ّْْع َمةً أَنْػ َع َم َها َعلَ َٰى
قَػ ْوٍـ َح َّ ًَٰت يػُغَيّْػ ُروا َما
بِأَن ُف ِس ِه ْم
ِ
وس َٰى
ْ َوإِذ
َ استَ ْس َق َٰى ُم
لَِق ْوِم ِو
تَُماَٛ فَ َس َق َٰى
َوإِف يَ ْستَغِيثُوا يػُغَاثُوا ِِبَ ٍاء
ََكالْ ُم ْه ِل يَ ْش ِوي الْ ُو ُجوه
استَػ َق ُاموا َعلَى
ْ لَّ ِو
ِ
ُ ََس َقْيػن
ْ الطَِّري َقة َْل
ًاىم َّماء
َغ َدقًا
َوأ َْمطَْرنَا َعلَْيػ َها ِح َج َارًة
ٍ ّْمن ِس ّْج ٍيل َّمنض
ود
ُ
تْ ِط ُرنَاُّٟ ض
ٌ قَالُوا َىػَٰ َذا َعا ِر
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হযফতেনওাযী,
রুান্তযওাযী

ّْؿ
ٌ ُمبَد

হযফতেনওাযী,
রূান্তযওাযও

ُمغَيّْػٌر

াহন ঘায়া, ফৃ হষ্ট
ঘায়া
াহন ান
ওযাননা; হঘ
হদয়া ২:৭১
াহন হদনয়

-اِ ْستَ ْس َقى
ِ يست
سقي
َْ َ
يى ٍس ًقي-َس َقى
) ًس ىقايىةه،( يس ٍق هي

াাময ওযা,
পহযয়াদ ওফুর
ওযা
াহন হদয়া, ান

يث
َ أَ َغ
ييغً ي-اث

ান ওযাননা

ফলেণ ওযা,

يي ٍس ًقي-َس َقى
ْأ

ফৃ হষ্টফলেণ ওযা

ফলেণওাযী,
ফৃ হষ্টদাতা

تُْ ِط ُر٨-أ َْمطََر
تُْ ِطٌرٟ

তঔন আহভ ফররাভ, স্বীয় রাহিয
দ্রৃাযা আখাত ওয াথনযয উনয।
(২:৬০)
ভাহটয প্রাণী তায রাহি হঔনত
থানও। (৩৪:১৪)

প্রনতযও হরাওওর তানদয াহন
াননয স্থান হঘনন হননরা। (২:৬০)
এফাং হটা অতীফ হনওৃষ্ট
অফতযণস্থর। (১১:৯৮)
এফাং হটা অতীফ হনওৃষ্ট
অফতযণস্থর। (১১:৯৮)
আল্লায হদয়া হযহমও ঔা, ান
ওয। (২:৬০)
হঢাও হকনর তা ান ওযনফ এফাং
করায হবতনয প্রনফ ওযনত
াযনফ না। (১৪:১৭)
ওুপনযয ওাযনণ তানদয অন্তনয
হকাফৎপ্রীহত হহিত ওযা
নয়হঙর। (২:৯৩)
এফাং হতাভানদয চননয আনঙ াহন
াননয ারা হনহদেষ্ট এও হদননয।

اؾ
َص
ْ فَػ ُق ْلنَا
َ اض ِرب بػّْ َع
ا٘تَ َجَر
ْ
ِ َدابَّةُ ْاْل َْر
ض تَأْ ُك ُل
ِ
ُنسأَتَو
َ م
ٍ َقَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أُن
اس
َّم ْشَربَػ ُه ْم
ِ
ود
ُ س الْ ِوْرُد الْ َم ْوُر
َ َوبْئ
ِ
ود
ُ س الْ ِوْرُد الْ َم ْوُر
َ َوبْئ
ُكلُوا َوا ْشَربُوا ِمن ّْرْزِؽ
اللَّ ِو
ِ يػتَجَّرعو وََل ي َك
ُ َ َ ُُ َ َ
ُاد يُسيغُو
َوأُ ْش ِربُوا ِِف قُػلُوِبِِ ُم
الْعِ ْج َل بِ ُك ْف ِرِى ْم
ِ
ب يَػ ْوٍـ َّم ْعلُ ٍوـ
ُ َولَ ُك ْم ش ْر

(২৬:১৫৫)
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রাহি

রাহি

াহন াননয স্থান

অফতযণস্থর,
চরানয়য খাট;
তৃষ্ণাতে ১৯:৭৬
অফতযণস্থর,
চরানয়য খাট
ান ওযা

হঢানও হঢানও
হকরা, ওষ্ট ওনয
ান ওযা

)صا (ج
َ َع
ِ ِع
ص ّّي
ٌِمْن َسأَة
)ب (ج
ٌ َم ْشَر
ب
ُ َم َشا ِر
ِوْرٌد
ود
ٌ َم ْوُر
ب
ُ يَ ْشَر-ب
َ َش ِر
)ب
ٌ ( ُش ْر
ُيَػتَ َجَّرع-ع
َ ََتََّر

ান ওযাননা,
হহিত ওযা
ান ওযায ারা,
াননয ভয়

ب
يي ٍش ًر ي-ب
َ أَ ْشَر
ِ
ب
ٌ ش ْر

ানওাযীনদয চননয ু স্বাদু যানফয
নয এফাং হযনাহধত ভধু য নয।
(৪৭:১৫)

অতঃয হতহন তানদযনও বহেত
তৃণদৃ  ওনয হদন। (১০৫:৫)

ওানচই তুহভ হতাভায ারনওতোয
হনওট আভানদয নে প্রাথেনা ওয,
হতহন হমন আভানদয চননয এভন
ফস্তুাভগ্রী দান ওনযন মা চহভনত
উৎন্ন য়। (২:৬১)
আাযওাযীনদয চননয ততর 
ফযঞ্জন উৎন্ন ওনয। (২৩:২০)

তানরই ানফ মা হতাভযা ওাভনা
ওযঙ। (২:৬১)

ٍ
ي
َ ِٕتَْ ٍر لَّ َّذة لّْلشَّا ِرب
َوأَنْػ َه ٌار ّْم ْن َع َس ٍل
صفِّى
َ ُّم
ٍص
ف
ْ فَ َج َعلَ ُه ْم َك َع
ٍ َّمأْ ُك
وؿ
تْر ِْج لَنَا٧ُ ك
َ َّفَ ْادعُ لَنَا َرب
ِ
ض
ُ ِتَّا تُنبٟ
ُ ت ْاْل َْر
ُّى ِن َو ِصْب ٍغ
ْ ت بِالد
ُ ُتَنب
ِِ
ي
َ لّْ ْْلكل
فَِإ َّف لَ ُكم َّما َسأَلْتُ ْم

ানওাযী

বহেত, হবাচয,
ঔাদয

চন্মাননা,
কচাননা, অিু হযত
য়া

হচজ্ঞাাফাদ ওযনফ। (৭৪:৪০)
আহন তানদযনও হচনজ্ঞ ওরুন,
তানদযনও ৃ হষ্ট ওযা ওহিনতয, না
আহভ অনয মা ৃ হষ্ট ওনযহঙ?
(৩৭:১১)

َش ُّد
َ استَػ ْفتِ ِه ْم أ َُى ْم أ
ْ َف
َخ ْل ًقا أَـ َّم ْن َخلَ ْقنَا
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ت
ُ ِيػُْنب-ت
َ َأَنْػب
ت
يىػٍنبي ي-ت
َ َنَػب

ঘায়া, ওাভনা
ঘায়া, প্রশ্ন

ٍ ِِف جن
َّات يَػتَ َساءَلُو َف
َ

وؿ
ٌ َمأْ ُك

উৎন্নওযা

ওযা; চাননত

তাযা চান্নানত যস্পনয

)ب (ج
ٌ َشا ِر
َشا ِربُو َف

ওযা ২:১৮৬
যস্পনয
হচজ্ঞাাফাদ ওযা
চাননত ঘায়া,
হচজ্ঞাা ওযা,
ফযাঔযা ঘায়া,
ভাধান ঘায়া

يَ َسأ َُؿ-َسأ ََؿ
) يس ىؤ هاؿ،( ُس ْؤ هؿ

يىػتى ىسائى يل-تَ َسائَ َل

يَ ْستَػ ْف ِِت-اِ ْستَػ ْف ًَت

আয হতাভায ওানঙ াংফাদ হচনজ্ঞ
ওনয, এটা হও তয? (১০:৫৩)
তায ম্প্রদানয়য চফাফ হঙর।
(২৭:৫৬)
ফর হতা হও হনঃানয়য ডানও
ািা হদন মঔন হ ডানও এফাং
ওষ্ট দূ যীবূ ত ওনযন। (২৭:৬২)
তঔন আহভ তাোঁয হদায়া ওফুর
ওনযহঙরাভ। (২১:৭৬)
আভায ারনওতো হনওনটই আনঙন,
ওফুর ওনয থানওন; নে হনই।

َح ّّق ُى َو
َ ََويَ ْستَنبِئُون
َكأ
اب قَػ ْوِم ِو
َ َكا َف َج َو
ِ
ضطََّر إِ َذا
ْ يب الْ ُم
ُ ت٥ُ أ ََّمن
ِ
ُّ ف
ُ َد َعاهُ َويَكْش
َالسوء
ُاستَ َجْبػنَا لَو
ْ َف
ِ إِ َّف رِّّْب قَ ِر
يب
ٌ تُّٜ يب
ٌ
َ

াংফাদ চাননত
ঘায়া
ািা, উেয,
চফাফ
উেয হদয়া, ািা
হদয়া
ািা হদয়া;
আনু কতয ওযা
৪২:১৬
ািা দানওাযী,
ওফুরওাযী

(১১:৬১)
এফাং তানদয উয আনযা ওযা
র রািনা  দাহযেতা। (২:৬১)
মাযা অযাধ ওযনঙ, অহতত্বয
আল্লায ে হথনও তানদয উয
আহতত নফ রািনা। (৬:১২৪)
হ অভান য ওনয তানও
আকনর যাঔনফ, না তানও ভাহটয
নীনঘ ুনত হপরনফ। (১৬:৫৯)
তানদয চনয ৃ হথফীনত রািনা।
(৫:৩৩)
হনশ্চয়ই মাফতীয় ম্যান শুধু ভাত্র
আল্লাযই চনয। (৪:১৩৯)

ّْ ت َعلَْي ِهم
ُالذلَّة
ْ َض ِرب
ُ َو
ُ
َُوالْ َم ْس َكنَة
ِ َّ ص
ِ
َجَرُموا
ْ ين أ
َ يب الذ
ُ َُسي
ند اللَّ ِو
َ صغَ ٌار ِع
َ
ٍ تُْ ِس ُكو علَ َٰى ى٨َأ
وف أ َْـ
ُ َُ
ِ ي ُد ُّسوُ ِِف التػُّر
اب
َ
َ
ِ
ُّ ي ِِف
الدنْػيَا
ٌ تُ ْم خ ْزَٛ

َِ فَِإ َّف الْعَِّزةَ لِلَّ ِو
ٓت ًيعا
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يَ ْستَػْنبِ ُئ-َاِ ْستَػْنبَأ
اب
ٌ َج َو
ً
يب
َ َج
َأ
 يُي ي-اب
– اب
ْ
َ استَ َج
ً
يب
يى ٍستىج ي
ِ
يب
ٌ تُٜ

অভান, রািনা

ٌِذلَّة
রািনা, অভান,
তুচ্ছতা, কঞ্জনা
রািনা, অভান,
হফইজ্জহত
অভান, রািনা,
হধক্কায, হনস্থা
ইজ্জত, ম্যান,
ভমোদা, হক্ত

صغَ ٌار
َ
ُى ْو ٌف
ِ
ي
ٌ خ ْز
ٌِعَّزة

এফাং তানদয উয আনযা ওযা
র রািনা  দাহযেতা। (২:৬১)
য়তান হতাভানদযনও অবাফ
দহযেতায বয় হদঔায় এফাং
অিীরতায আনদ হদয়। (২;২৬৮)
আয মহদ হতাভযা দাহযেতায
আাংওা ওয, তনফ আল্লা ঘাইনর
হনচ ওরুনায় হতাভানদয অবাফভুক্ত
ওনয হদনফন। (৯:২৮)
ন্তাননদযনও দাহযেতায ওাযনণ
তযা ওনযা না। (৬:১৫১)
মাযা স্বচ্ছরতায়  দু যাফস্থায ভয়
ফযয় ওনয। (৩:১৩৪)
এফাং তাযা হননচযা অবাফগ্রস্ত
নর তানদযনও অগ্রাহধওায দান
ওনয। (৫৯:৯)
অথফা ধু হর-ধু হযত হভওীননও।
(৯০:১৬)
মাযা স্বচ্ছরতায়  দু যাফস্থায ভয়
ফযয় ওনয। (৩:১৩৪)
হতাভানদয ভনধয মাযা উচ্চভমোদা 
আহথেও প্রাঘুনমেয অহধওাযী।
(২৪:২২)

ّْ ت َعلَْي ِهم
ُالذلَّة
ْ َض ِرب
ُ َو
ُ
َُوالْ َم ْس َكنَة
الشَّْيطَا ُف يَعِ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر
َويَأْ ُم ُرُكم بِالْ َف ْح َش ِاء
ؼ
َ َوإِ ْف ِخ ْفتُ ْم َعْيػلَةً فَ َس ْو
ضلِ ِو
ْ َيػُ ْغنِي ُك ُم اللَّوُ ِمن ف
ِ
َإف َشاء
َوََل تَػ ْقتُػلُوا أ َْوََل َد ُكم ّْم ْن
إِ ْم ََل ٍؽ
ِ َّ
السَّر ِاء
َّ ين يُ ِنف ُقو َف ِِف
َ الذ
َوالضََّّر ِاء
َويػُ ْؤثُِرو َف َعلَ َٰى أَن ُف ِس ِه ْم
ِِ
ٌاصة
َ ص
َ َولَ ْو َكا َف ِب ْم َخ
أ َْو ِم ْس ِكينًا َذا َمْتػَربٍَة
ِ َّ
السَّر ِاء
َّ ين يُ ِنف ُقو َف ِِف
َ الذ
َوالضََّّر ِاء
ض ِل ِمن ُك ْم
ْ أُولُو الْ َف
الس َع ِة
َّ َو
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দাহযেয

দহযেতা, দাহযে,
তদনয

ٌَم ْس َكنَة
فَػ ْقٌر

অবাফ, দাহযেয,
দাহযেতা,
হনঃস্বতা

দাহযে, অবাফ

ٌَعْيػلَة
إِ ْم ََل ٌؽ

দু যাফস্থা,
অু হফধা, াংওট
ঘযভ অবাফ,
স্বতন্ত্র ঘাহদা,
েুধা, তদনয
হনঃস্বতা, ধূ হর
ধু হযত অফস্থা

َ
ُضَّراء
ٌاصة
َ ص
َ َخ
ٌَمْتػَربَة

চ্ছরতা

َُسَّراء

প্রাঘুমে, প্রস্ততা

ٌَس َعة

তানও ু ঔনবাক ওযনত হদই দু ঃঔ
ওনষ্টয নয। (১১:১০)
মহদ হ অবাফগ্রস্থ য়, তনফ তায
চ্ছরতা আা মেন্ত হদঔনফ।
(২:২৮০)
তাযা আল্লায হযালাননর হতত
নয় খুযনত থাওর। (২:৬১)
বার মা হওঙু হতাভায উয
আহতত য় তা আল্লায ে
হথনও। (৪:৭৯)
হনশ্চয়ই তানদয মা স্পে ওযনফ
তানও তা স্পে ওযনফ। (১১:৮১)
তাযা আল্লায হযালাননর হতত
নয় খুযনত থাওর। (২:৬১)

মাযা হননচনদয যাকনও াংফযণ
ওনয আয ভানু লনও েভা ওনয।
(৩:১৩৪)
হম আল্লায অন্তুহষ্ট অচেন
ওনযনঙ। (৩:১৬২)

َ أَذَقْػنَاهُ نَػ ْع َماءَ بَػ ْع َد
َضَّراء

অনু গ্র, স্বচ্ছরতা

ُنَػ ْع َماء

স্বচ্ছরতা,

ٌيسَرة
َ َم

ٍوإِف َكا َف ذُو عُسرة
َ
َْ
فَػنَ ِظَرةٌ إِ َ ََٰل َمْي َسَرٍة

চাধযতা

ٍض
ب ّْم َن اللَّ ِو
َ ََوبَاءُوا بِغ

অচেন ওযা,
উমু ক্ত য়া,
প্রতযাফতেন ওযা

ك ِم ْن َح َسنَ ٍة
َ ََصاب
َ َّما أ
فَ ِم َن اللَّ ِو
ِ
َصابَػ ُه ْم
َ إِنَّوُ ُمصيبُػ َها َما أ

ফা, অচেন ওযা

ٍض
ب ّْم َن اللَّ ِو
َ ََوبَاءُوا بِغ

হিাধ, যাক

ِِ
ظ
َ ي الْغَْي
َ َوالْ َكاظم
ِ
ِ ي َع ِن الن
َّاس
َ َوالْ َعاف
َك َمن بَاءَ بِ َس َخ ٍط ّْم َن
اللَّ ِو
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আহতত য়া,
হৌঁঙা, হনয়
স্পেওাযী,
আিান্তওাযী

যাক, হযাল,
হিাধ
অন্তুহষ্ট, নানঔা,
অনন্তাল, হোব,
হিাধ

ُيَػبُوء-َبَاء
ً
يب
َأ
َ َص
ييص ي-اب
ِ
يب
ٌ ُمص
ب
َ َغ
ٌض
ً
-ب
( ىغض ى
)ب
يىػ ٍغ ى
ضي

-ظ ( ىغا ىظ
ٌ َغْي
)ظ
يىغًي ي
ط
ٌ َس َخ
-ط
( ىس ًخ ى
)ط
يى ٍس ىخ ي

এটা এচননয হম, তাযা হই
হফলনয়য অনু যণ ওনয, মা
আল্লায অনন্তাল ৃ হষ্ট ওনয।
(৪৭:২৮)
মঔন আভানও েুে ওযর তঔন
আহভ তানদয ওাঙ হথনও প্রহতনাধ
হনরাভ। (৪৩:৫৫)
আল্লা তানদয প্রহত ন্তুষ্ট নরন
এফাং তাযা আল্লায প্রহত ন্তুষ্ট
র। (৯৮:৮)
তাযা ভুনঔ হতাভানদয ন্তুষ্ট ওনয।
(৯:৮)
তাযা ফযয় ওনয আল্লায ন্তুহষ্ট
অচেননয রনেয। (২:২৬৫)
অতঃয হ ু ঔী চীফন-মান
ওযনফ। (৬৯:২১)

ِ
َّه ُم اتَّػبَػعُوا َما
َ َٰذَل
ُ ك بِأَنػ
َ َس َخ
َط اللَّو
ْأ
آس ُفونَا انتَػ َق ْمنَا
َ فَػلَ َّما
ِمْنػ ُه ْم
ضوا
ُ َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر
َُعْنو
ضونَ ُكم بِأَفْػ َو ِاى ِه ْم
ُ يػُْر
ِ
ِ
َتُ ُم ابْتغَاءَٛ يُنف ُقو َف أ َْم َوا
ِ مرض
ات اللَّ ِو
َ َْ
ِ يش ٍة َّر
اضيَ ٍة
َ فَػ ُه َو ِِف ِع

হফযক্ত ওযা,
যাকাননা, রুষ্ট
ওযা
ভভেজ্বারা
ফািাননা, েুে
ওযা, ভভোত
ওযা
ন্তুষ্ট য়া

তুষ্ট ওযা, ন্তুষ্ট
ওযা
ন্তুহষ্ট

ওযত। (২:৬১)

হতাভানদয ওানঙ এননঙ হতাভানদয
ভধয হথনওই এওচন যূ র।
(৯:১২৮)

ي بِغَ ِْْي
َ َّْويَػ ْقتُػلُو َف النَّبِي
ا٘تَ ّْق
ْ
وؿ ّْم ْن
ٌ لََق ْد َجاءَ ُك ْم َر ُس
أَن ُف ِس ُك ْم

161

ً
ف
يػي ٍؤس ي-ف
َ آس
َ
ضى
يىػ ٍر ى-َر ِض َي
)ض ىوا هف
ٍ ( ًر

يػيٍر ًضي-ضى
َ أ َْر
ات
ٌ ض
َ َم ْر

ন্তুষ্টহঘে,
আত্মতুষ্ট, ন্তুষ্ট,
ঔুহ, ু ঔী

এফাং নফীকননও অনযায়বানফ তযা

ط
يي ٍس ًخ ي-ط
َ َس َخ
ْأ

ِر
ٌاضيَة
َ

য়কম্বয, দূ ত

য়কম্বয,
ফাতোফাও, দূ ত

ِب )ج( نَبِيُّو َف
ّّ َِن
ٌ أَنْبِيَاء،
)وؿ (ج
ٌ َر ُس
ُر ُس ٌل

তাযা ফনরঃ আহন হপ্রহযত নহন।
(১৩:৪৩)

তায ওাযণ, তাযা হঙর নাপযভান
ীভারাংখওাযী। (২:৬১)

হনশ্চয় মাযা আল্লা  তাোঁয যূ নরয
হফরুোঘাযণ ওনয, তাযাই
রাহিতনদয অন্তবুেক্ত। (৫৮:২০)

মাযা তাোঁয আনদনয হফরুোঘযণ
ওনয, তাযা এ হফলনয় তওে হাও
হম, হফমেয় তানদযনও স্পে ওযনফ
অথফা মন্ত্রণাদায়ও াহস্ত তানদযনও
গ্রা ওযনফ। (২৪:৬৩)
মানদয ভনধয অফাধযতায আিা
ওনযা। (৪:৩৪)

ِ َّ ُ ويػ ُق
ين َك َف ُروا
ََ
َ وؿ الذ
ت ُم ْر َس ًَل
َ لَ ْس
ِ َ َِٰذَل
صوا َّوَكانُوا
َ ك ِبَا َع
يَػ ْعتَ ُدو َف
ِ َّ ِ
َتَ ُّادو َف اللَّو٦ُ ين
َ إ َّف الذ
ك ِِف
َ َِوَر ُسولَوُ أُوَٰلَئ
ي
َ ّْْاْلَ َذل
ِ َّ ِ
تَالُِفو َف٧ُ ين
َ فَػ ْليَ ْح َذر الذ
ِ ُعن أَم ِرهِ أَف ت
صيبَػ ُه ْم
ْ َْ
ِ
ِ
اب
ٌ فْتػنَةٌ أ َْو يُصيبَػ ُه ْم َع َذ
ِ
يم
ٌ أَل
َّ َو
الَلِِت َِتَافُو َف نُ ُش َوزُى َّن

হপ্রহযত

অফাধযতা ওযা

হফনযাহধতা ওযা

)ُم ْر َس ٌل (ج
ُم ْر َسلُو َف
)ت
ٌ (م ْر َس ََل
ُ
ِ يػع-عصى
صي
َْ َ َ
ً
،صيىا هف
ٍ (ع
ً مع
)صيىةه
ٍى
 يَيىاد-َح َّاد

ভতহফনযাধ ওযা

ً
ف
 يُيىال ي-ف
َ ََخال
)ؼ
( ًخ ىَل ه

অফাধযতা,

وز
ٌ نُ ُش

হফনযাহধতা ওযা,

হফনো,
অভানযতা

এফাং তানদয রায়নযতাই ফৃ হে
ায়। (২৫:৬০)
হতাভানদয ভনধয হম আল্লা  তাোঁয
যূ নরয অনু কত নফ। (৩৩:৩১)

َوَز َاد ُى ْم نػُ ُف ًورا
ت ِمن ُك َّن لِلَّ ِو
ْ َُوَمن يَػ ْقن
َوَر ُسولِِو
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হদ্রৃল, দূ যত্ব,
হফহচ্ছন্নতা
অনু কত য়া;
এওাগ্রহঘে য়া

ور
ٌ نػُ ُف
ت
يىػ ٍقني ي-ت
َ َقَػن

তাযা এভন এও ম্প্রদানয়য ওানঙ
হকনয় হৌঙার, মায তানদয
ভূ হতেগুনরায হনওট অফস্থান
ওযহঙর। (৭:১৩৮)
তানদয আনু কতয  ওথাফাতো চানা
আনঙ। (৪৭:২১)
তায ওাযণ, তাযা হঙর নাপযভান
ীভারাংখওাযী। (২:৬১)
অতঃয হম ফযহক্ত ীভারাংখন
ওনযনঙ। (৭৯:৩৭)
হ আনর-হওতাফকণ! হতাভযা
দ্রৃীননয ফযাানয ফািাফাহি ওনযা
না। (৪:১৭১)
অতএফ, আভানদয ভনধয নযায়হফঘায
ওরুন, ফািাফাহি ওযনফন না।
আভানদযনও যর থ প্রদেন
ওরুন। (৩৮:২২)
মহদ আল্লা তাোঁয ওর ফাোনও
প্রঘুয হযহমও হদনতন, তনফ তাযা
ৃ হথফীনত ীভারঙ্ঘন ওযত।
(৪২:২৭)
এফাং তুয ফেতনও হতাভানদয
ভাথায উয তুনর ধনযহঙরাভ।

فَأَتَػ ْوا َعلَ َٰى قَػ ْوٍـ يَػ ْع ُك ُفو َف
تُ ْمَّٛ َصنَ ٍاـ
ْ َعلَ َٰى أ
وؼ
ٌ اعةٌ َوقَػ ْوٌؿ َّم ْع ُر
َ َط
ِ َ ََِٰذل
صوا َّوَكانُوا
َ ك ِبَا َع
يَػ ْعتَ ُدو َف

فَأ ََّما َمن طَغَ َٰى

ِ َيا أ َْىل الْ ِكت
اب ََل تَػ ْغلُوا
َ َ
ِِف ِدينِ ُك ْم

ا٘تَ ّْق َوََل
ْ ِاح ُكم بَػْيػنَػنَا ب
ْ َف
تُ ْش ِط ْط َو ْاى ِدنَا إِ َ ََٰل َس َو ِاء
ِ الصر
اط
َ ّْ
الرْز َؽ
َ َولَ ْو بَ َس
ّْ ُط اللَّو
ِ لِعِبَ ِادهِ لَبَػغَ ْوا ِِف ْاْل َْر
ض
َوَرفَػ ْعنَا فَػ ْوقَ ُك ُم الطُّ َور

(২:৬৩)

অফস্থান ওযা,
হননফদন ওযা

আনু কতয, ফযতা

ٌاعة
َ َط

ীভারঙ্ঘন ওযা

অফাধয য়া,
ীভারঙ্ঘন ওযা,
হফনোী য়া
ফািাফাহি ওযা,
ীভারঙ্ঘন ওযা,
অহতযহঞ্জত ওযা

يَػ ْعتَ ِدي-اِ ْعتَ َدى
يىطٍغىى-طَغَى
يىػ ٍغليو-َغ ََل

ীভারঙ্ঘন ওযা,
অহতযহঞ্জত ওযা,
ীভা ঙািাননা

ُّ يُ ِش-ط
َّ َش
ط
َأ

ীভারঙ্ঘন ওযা,
হফনো ওযা;
ওাভনা ওযা

يىػٍبغًي-بَػغَى

৯:৪৭
উোঁঘু ওযা, উনয
উিাননা, ভমোদা
হদয়া
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ف
يىػ ٍع يك ي-ف
َ َع َك

يىػ ٍرفى يع-َرفَ َع

আহভ তুনর ধযরাভ াািনও
তানদয উনয। (৭:১৭১)
আয ািগুনরায হদনও হঘনয় হদঔ
হম, আহভ এগুনরানও হওভন ওনয
চুনি হদই। (২:২৫৯)

হতাভাহদকনও হম হওতাফ হদয়া
নয়নঙ তানও ধয ু দৃঢ়বানফ।

اٗتَبَ َل فَػ ْوقَػ ُه ْم
ْ نَػتَػ ْقنَا
ِ
ف
َ َوانظُْر إِ ََل الْعظَ ِاـ َكْي
ِ
وىا
َ ْس
ُ نُنش ُزَىا ُُثَّ نَك
َ٘تْ ًما

ওযাননা, ওািানভা

ٍخ ُذوا ما آتَػيػنَا ُكم بِ ُق َّوة
ْ َ ُ

দৃ ঢ়তা, হক্ত

উনোরন ওযা,
তুনর ধযা
উোঁঘু ওযা, দাোঁি
ততহয ওযা

(২:৬৩)
হ আভানদয যফ! এফাং আভানদয
উয ঐ হফাছা হদনা, মা ফন
ওযায াভথেয আভানদয নাই।
(২:২৮৬)
হতহন ভাহক্তারী। (১৩:১৩)
আহভ স্বীয় েভতাফনর আওা
হনভোণ ওনযহঙ এফাং আহভ অফযই
ফযাও েভতাারী। (৫১:৪৭)
তায ভাধযনভ আভায হওাভয ভচফুত
ওরুন। (২০:৩১)
চাত হক্তম্পন্ন, হ হনচ
আওৃহতনত প্রওা হর। (৫৩:৬)
তানদয ওাযনণ তায ভন াংওীণে
নয় হকর। (২৯:৩৩)
অতঃয হ হক্তফনর ভুঔ হপহযনয়
হনর। (৫১:৩৯)

َربػَّنَا َوََل ُُتَ ّْم ْلنَا َما ََل
طَاقَةَ لَنَا بِِو
يد الْ ِم َح ِاؿ
ُ ُى َو َش ِد

اىا بِأَيْ ٍد
َّ َو
َ َالس َماءَ بَػنَػْيػن
ِ وإِنَّا لَم
وسعُو َف
ُ َ
ا ْش ُد ْد بِِو أ َْزِري

ِ
استَػ َو َٰى
ْ َذُو مَّرةٍ ف
اؽ ِبِِ ْم ذَ ْر ًعا
َ ض
َ َو
فَػتَػ َوَّ ََٰل بُِرْكنِ ِو
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াধয, েভতা,

يىػٍنتً يق-نَػتَ َق
يػيٍن ًش يز-أَنْ َشَز
قُػ َّوةٌ (ج) قُػ ًوى

াভথেয

ٌطَاقَة
হওৌর, ওনিায
াহস্ত, প্রঘণ্ড হক্ত
হক্ত, ফর,
াাময
হক্ত, ফর,
েভতা
হক্ত, েভতা,
ফর, দৃ ঢ়তা
হক্ত, েভতা,
েভতা,

اؿ
ٌ َتِٝ
أَيْ ٌد
أ َْزٌر
ٌِمَّرة

ٌذَ ْرع

ভননাফর
েভতা, াাময,
ঔুোঁহট

ُرْك ٌن

তাযনয হতাভযা তা হথনও হপনয
হকঙ। (২:৬৪)

ِ ِ
ك
َ ُُثَّ تَػ َولَّْيتُم ّْمن بَػ ْعد َٰذَل

হফভুঔ য়া
দাহয়ত্ব হনয়া
২৪:১১; ফন্ধু

অতএফ আহন তানদয হথনও ভুঔ
হপহযনয় হনন এফাং অনো ওরুন,
তাযা অনো ওযনঙ। (৩২:৩০)
হ হই ফযহক্তনও ডাওনফ হম
নতযয প্রহত ৃ িপ্রদেন ওনযহঙর
 হফভুঔ নয়হঙর। (৭০:১৭)
অাংওাযফন তুহভ ভানু লনও অফজ্ঞা
ওনযা না। (৩১-১৮)
আল্লায আয়াত ভূ নও হভথযা
ফনর এফাং এহিনয় ঘনর। (৬:১৫৭)
হচনন যাঔ, হনশ্চয়ই তাযা হননচনদয
ফেনদ খুহযনয় হদয় হমন আল্লায
হনওট নত রু ওানত ানয। (১১:৫)
তাযা ভাথা খুহযনয় হনয়। (৬৩-৫)
আহভ আভায ভুঔ হপযারাভ এভন
এওচননয হদনও হমহন হমহন
ননবাভন্ডর  বুভন্ডর ৃ হষ্ট
ওনযনঙন। (৬:৭৯)
মঔন হতহন ভাদইয়ান অহবভুনঔ
যয়ানা নরন তঔন ফরনরন,
আা ওযা মায় আভায ারনওতো
আভানও যর থ হদঔানফন।
(২৮:২২)

ض َعْنػ ُه ْم َوانتَ ِظ ْر
ْ فَأ َْع ِر
َّهم ُّمنتَ ِظ ُرو َف
ُ إِنػ
تَ ْدعُو َم ْن أ َْدبَػَر َوتَػ َوَّ ََٰل
ِ َّؾ لِلن
َّاس
َ ص ّْع ْر َخد
َ َُوََل ت

ِ َك َّذب بِآي
ات اللَّ ِو
َ َ
ؼ َعْنػ َها
َ ص َد
َ َو
َّه ْم يَػثْػنُو َف
ُ أَََل إِنػ
ِ
ِ
ُص ُد َورُى ْم ليَ ْستَ ْخ ُفوا مْنو
ُ
وس ُه ْم
َ ُلََّوْوا ُرء
ت َو ْج ِه َي
ُ إِ ِّْن َو َّج ْه
ِِ
ِ السماو
ات
َ َ َّ للَّذي فَطََر
ض
َ َو ْاْل َْر
َولَ َّما تَػ َو َّجوَ تِْل َقاءَ َم ْديَ َن
قَ َاؿ َع َس َٰى َرِّّْب أَف
السبِ ِيل
َّ َيَػ ْه ِديَِِن َس َواء
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ফানাননা ৫:৫৬
হফভুঔ য়া, ভুঔ
হপযাননা, অফজ্ঞা
ওযা
ৃ িপ্রদেন ওযা,
হঙু টা, হফভুঔ
য়া
ভুঔ হপযাননা, ভুঔ
খুযাননা
া হওনট
মায়া, াশ্বেফযণ
ওযা
াশ্বে হপযা, ফাোঁওা
য়া, বাচ ওযা
ফাোঁওা ওযা,
হরাননা
ভুঔ ওযা

يىػتىػ ىوَّّل-تَػ َوََّل
ض
يػي ٍع ًر ي-ض
َ أ َْعَر
)اض
ٍ(
إعىر ه
يي ٍدبًير-أ َْدبَػَر
)( ٍإدبى هار
ص ِّع ير
يي ى-ص َّعَر
َ
-ؼ
َ ص َد
َ
ؼ
ص ًد ي
ٍ يى
يىػثًٍن-ثَػ ََن
يػيلى ِّوم-لََّوى
يػي ىو ِّجوي-ََو َّجو

ভুঔ ওযা, ভুঔ
হপযাননা,
অহবভুঔী য়া

يىػتىػ ىو َّجوي-َتَػ َو َّجو

ওানচই আল্লায অনু গ্র 
হভনযফানী মহদ হতাভানদয উয
না থাওত, তনফ অফযই হতাভযা
ধফাং নয় হমনত। (২:৬৪)
মহদ আল্লায হনয়াভত কণনা ওয,
হল ওযনত াযনফ না। (১৬:১৮)
অতঃয তুহভ হতাভায ারনওতোয
হওান অনু গ্রনও হভথযা ফরনফ?
(৫৩:৫৫)
হতাভানদয উয আল্লায যভত 
ফযওত যনয়নঙ। (১১:৭৩)

ওানচই আল্লায অনু গ্র 
হভনযফানী মহদ হতাভানদয উয
না থাওত, তনফ অফযই হতাভযা
ধফাং নয় হমনত। (২:৬৪)
যস্পযনও উনদ হদয় ফনযয
 উনদ হদয় দয়ায। (৯০:১৭)
আহভ তায অনু াযীনদয অন্তনয
স্থান ওনযহঙ নম্রতা  দয়া।
(৫৭:২৭)
এফাং হননচয ে হথনও হওাভরতা
 হফত্রতা হদনয়হঙ। (১৯:১৩)

ض ُل اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم
ْ َفَػلَ ْوََل ف
َوَر ْٔتَتُوُ لَ ُكنتُم ّْم َن
ِ ْ
ين
َ تَاس ِرٙا
َوإِف تَػعُ ُّدوا نِ ْع َمةَ اللَّ ِو ََل
وىا
َص
ُ ُُْت
ِ ّْ فَبِأ
ك تَػتَ َم َار َٰى
َ َّْي َآَلء َرب
ِ
ُ ََر ْٔت
ُت اللَّو َوبػََرَكاتُو
َعلَْي ُك ْم
ض ُل اللَّ ِو َعلَْي ُك ْم
ْ َفَػلَ ْوََل ف
َوَر ْٔتَتُوُ لَ ُكنتُم ّْم َن
ِ ْ
ين
َ تَاس ِرٙا
اص ْوا
َّ ِاص ْوا ب
َ الص َِْب َوتَػ َو
َ َوتَػ َو
بِالْ َم ْر َٔتَِة
ِ َّ ِ
ِ
ين
َ َو َج َع ْلنَا ِف قُػلُوب الذ
ًاتَّػبَػعُوهُ َرأْفَةً َوَر ْٔتَة
ًَو َحنَانًا ّْمن لَّ ُدنَّا َوَزَكاة

অনু গ্র, দয়া;
ভমোদা, হশ্রিত্ব
৭:৩৯

অনু গ্র, দান,
ওৃা
অনু গ্র, দান
ওরুণা, ম্পদ,
হনয়াভত
ফযওত,
আীফোদ, প্রাঘূ মে,
মোপ্ত

ٌَآَلء
)بَػَرَكةٌ (ج
ات
ٌ بَػَرَك

দয়া, অনু ওম্পা

দয়া, অনু গ্র

হওাভরতা,
ভভতা, ভায়া

-َر ْٔتَةٌ ( ىرًح ىم
)يىػ ٍر ىح يم
ٌ َم ْر َٔتَة،ُر ْح ٌم
ٌَرأْفَة

হওাভরতা, হে
ভভতা,
বানরাফাা,
অনু যাক, আগ্র
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ض ٌل
ْ َف
نِ ْع َمةٌ (ج) أَنْػعُ ٌم
 نِ َع ٌم،

َحنَا ٌف

আল্লায যভত হথনও হনযা নয়া
না। (১২:৮৭)
এফাং তানদযনও ভা অহবম্পাত
ওরুন। (৩৩:৬৮)
হ ভস্ত হরানওয প্রহতই আল্লায
অহবম্পাত এফাং অনযানয
অহবম্পাতওাযীকনণয ।
(২:১৫৯)
আহভ ফনরহঙরাভঃ হতাভযা রাহিত
ফানয নয় মা। (২:৬৫)
এফাং তথায় রাহিত অফস্থায়
হঘযওার ফফা ওযনফ।
(২৫:৬৯)
আল্লা ফরনরনঃ হফয নয় মা
এঔান হথনও রাহিত  অভাহনত
নয়। (৭:১৮)
আহভ অফযই তানদযনও অদস্থ
ওনয হঔান হথনও ফহষ্কৃত ওযফ
এফাং তাযা নফ রাহিত।
(২৭:৩৭)
ফর, যাোঁ এফাং হতাভযা রাহিত।
(৩৭:১৮)

َسوا ِمن َّرْو ِح اللَّ ِو
ُ َوََل تَػْيأ
َوالْ َعْنػ ُه ْم لَ ْعنًا َكبِ ًْيا
َ ِأُوَٰلَئ
ُك يَػ ْل َعنُػ ُه ُم اللَّو
َّ َويَػ ْل َعنُػ ُهم
الَل ِعنُو َف
ُ
تُ ْم ُكونُوا قَِرَد ًةَٛ فَػ ُق ْلنَا
ِِ
ي
َ َخاسئ
تْلُ ْد فِ ِيو ُم َهانًا٧ََو
ِ
وما
ْ قَ َاؿ
ً ُاخ ُر ْج مْنػ َها َم ْذء
َّم ْد ُح ًورا
ًَّهم ّْمْنػ َها أ َِذلَّة
ُ َولَنُ ْخ ِر َجنػ
ِ وىم ص
اغ ُرو َف
َ ْ َُ
ِ قُل نَػعم وأَنتُم د
اخ ُرو َف
َ ْ َ َْ ْ

167

অনু গ্র, দয়া;
স্বাচ্ছেয, ু ঔ
৫৬:৮৯
অহবা, ফদ
দু ’আ, রানত
অহবাওাযী

َرْو ٌح
 لَ ْع ٌن،ٌلَ ْعنَة
)يَػ ْل َع ُن-(لَ َع َن
ََل ِع ٌن ج ََل ِعنُو َف

হধওৃত,
অভাহনত,
রাহিত, অেভ
রাহিত

খৃ হণত,
অভাহনত,
রাহিত
হয়, রাহিত,
তুচ্ছ, অভাহনত

অভাহনত,
খৃ হণত, রাহিত

ِخ
)اس ٌئ (ج
َ
ِخ
اسئُػ ْو َف
َ
ُم َها ٌف
وـ
ٌ َُم ْذء
ِص
اغٌر ج
َ
ِص
اغ ُرو َف
َ

ِد
)اخٌر (ج
َ
ِد
اخ ُرو َف
َ

তানর হতা আভযা অভাহনত 
হয় য়ায ূ নফেই আনায
হনদেন ভূ  হভনন ঘরতাভ।
(২০:১৩৪)
তানর হতা আভযা অভাহনত 
হয় য়ায ূ নফেই আনায
হনদেন ভূ  হভনন ঘরতাভ।
(২০:১৩৪)
হতহন ফরনফনঃ হতাভযা এঔাননই
রাহিত নত থাও। (২৩:১০৮)
অতঃয হতহন তায ফাংধয ৃ হষ্ট
ওনযন তুচ্ছ াহনয হনমো হথনও।
(৩২:৮)
হও হতাভানদয ওানঙ আল্লায হঘনয়
প্রবাফারী? আয হতাভযা তানও
হঙনন হপনর হযনঔঙ। (১১:৯২)
আয ওানপযনদয চনয যনয়নঙ
অভানচনও াহস্ত। (২:৯০)
এফাং ধন-বান্ডায  ম্যানচনও
স্থান। (২৬:৫৮)
ইওানর  যওানর ম্যাহনত।
(৩:৪৫)
ফযাং তাযা হতা তাোঁয ম্যাহনত
ফাো। (২১:২৬)
এটা হরহঔত আনঙ ম্যাহনত।
(৮০:১৩)
ম্যাহনত হওাযআননয থ।
(৫০:১)

ك ِمن قَػْب ِل أَف
َ ِفَػنَتَّبِ َع آيَات
ِن
تَْز َٰى٢ََّذ َّؿ َو

রাহিত য়া,
হধওৃত য়া,
রহজ্জত য়া

ك ِمن قَػْب ِل أَف
َ ِفَػنَتَّبِ َع آيَات
ِن
تَْز َٰى٢ََّذ َّؿ َو

য়া, রাহিত

اخ َسئُوا فِ َيها
ْ قَ َاؿ

রাহিত য়া,

ُُثَّ َج َع َل نَ ْسلَوُ ِمن ُس ََللٍَة
ٍ ّْمن َّم ٍاء َّم ِه
ي
َعُّز َعلَْي ُكم ّْم َن اللَّ ِو
َأ
َو َّاِتَ ْذُّتُوهُ َوَراءَ ُك ْم ِظ ْه ِريِّا
ِ ِ
ي
ٌ اب ُّم ِه
ٌ ين َع َذ
َ َول ْل َكاف ِر
َوُكنُوٍز َوَم َق ٍاـ َك ِرٍي
ِالدنْػيَا و ْاَل ِخرة
ِ ِ
َ َ ُّ َوج ًيها ِف
اد ُّمكَْرُمو َف
ٌ َبَ ْل ِعب
ٍ ِِف صح
ف ُّم َكَّرَم ٍة
ُُ
ِ آف الْم ِج
ِ
يد
َ َوالْ ُق ْر
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অভাহনত
য়া

অদস্থ য়া
তুচ্ছ, ীন, নীঘ
শ্চানত হনহেপ্ত
ফস্তু, তুচ্ছফস্তু,

 ىُيٍىزل-ي
َ َخ ِز
)يى ًذؿ (ذيؿ-ذَ َّؿ
 ىُيٍ ىسأي-َخ ِس َئ

ي
ٌ َم ِه

ي
ّّ ِظ ْه ِر

হপরনা
অভানচনও,
রািনাদায়ও
ম্যাহনত, ভান,
দানীর
ম্যাহনত
ম্যাহনত

ম্যাহনত
ভান, ম্যাহনত

ي
ٌ ُم ِه

َك ِريٌ ج كَِر ٌاـ
ِ
ٌَوجيو
ُمكَْرٌـ ج
ُمكَْرُمو َف
ٌُم َكَّرٌمة
تي ٌدَِٜ

এফাং আল্লাবীরুনদয চনয উনদ
গ্রনণয উাদান ওনয হদনয়হঙ।
(২:৬৬)
এফাং আভায উনদ হতাভানদয
চনয পরপ্রূ নফ না। (১১:৩৪)
তুহভ উনদ দা অথফা উনদ
নাই দা, উবয়ই আভানদয চননয
ভান। (২৬:১৩৬)
আহভ হতাভানদয হফশ্বস্ত
উনদদাতা। (৭:৬৮)

আহভ আল্লায আশ্রয় প্রাথেনা
ওযহঙ। (২:৬৭)
আয ভুহযওনদয হওউ মহদ
হতাভায ওানঙ আশ্রয় প্রাথেনা ওনয,
তনফ তানও আশ্রয় হদনফ। (৯:৬)
মহদ য়তাননয ে হথনও আহন
ওুভন্ত্রণা অনু বফ ওনযন, তনফ
আল্লায হনওট আশ্রয় প্রাথেনা
ওরুন। (৪১:৩৬)

তাযা ফরর, তুহভ হতাভায
ারনওতোয ওানঙ আভানদয চনয
প্রাথেনা ওয, হমন হহটয রূ
হফনিলণ ওযা য়। (২:৬৮)

ِ
ِ
ي
َ َوَم ْوعظَةً لّْْل ُمتَّق

উনদ

ص ِحي
ْ َُوََل يَن َفعُ ُك ْم ن

নীত, উনদ

ت أ َْـ
َ َْس َواءٌ َعلَْيػنَا أ ََو َعظ
ِِ
ي
َ ََلْ تَ ُكن ّْم َن الْ َواعظ
ِ ِ َوأَنَا لَ ُكم ن
ي
ٌ اص ٌح أَم
ْ
َ
قَ َاؿ أَعُوذُ بِاللَّ ِو
ِ
ِ
ي
َ َح ٌد ّْم َن الْ ُم ْش ِرك
َ َوإ ْف أ
ِ
ْ
ُاستَ َج َارَؾ فَأَج ْره
َّك ِم َن
َ َوإِ َّما يَ َنز َغن
ِ
استَعِ ْذ
ْ َالشَّْيطَاف نَػ ْزغٌ ف
بِاللَّ ِو
ك يػُبَػ ّْي
َ َّقَالُوا ْادعُ لَنَا َرب
لَّنَا َما ِى َي
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উনদদাতা

নীতওাযী,
উনদদাতা

আশ্রয় ঘায়া

আশ্রয় ঘায়া,
প্রহতনফী নত
ঘায়া
আশ্রয় প্রাথেনা
ওযা, ানা
ঘায়া

-ظ
َ َم ْو ِعظَةٌ ( َو َع
)ظ
يىعً ي
-ص َح
ْ ُن
َ َص ٌح (ن
)ص يح
يىػٍن ى
ِو
)ظ (ج
ٌ اع
َ
ِو
اعظُْو َف
َ
ِ َن
)اص ٌح (ج
ِ َن
اص ُح ْو َف

يىػعي ٍوذي-َعا َذ
)ٌ( َم َعاذ
-اِ ْستَ َج َار
يى ٍستى ًجٍيػ ير
يى ٍستىعًٍي يذ-اِ ْستَػ َعا َذ

ফযাঔযা ওযা, স্পষ্ট
ওযা

ي
يػيبىػ ِّ ي-ي
َ َّ بَػ

আহভ হশ্রি, এই ফযহক্ত হথনও, হম
তুচ্ছ এফাং ওথা প্রওা ওযনত
েভ নয়। (৪৩:৫২)

মতেণ না তানদয চনয স্পষ্ট য়
হম, এহট তয। (৪১:৫৩)
আয এভহনবানফ আহভ হনদেনভূ 
হফস্তাহযত ফণেনা ওহয-মানত
অযাধীনদয থ ু স্পষ্ট নয় উনি।
(৬:৫৫)
হদঔ, আহভ হওবানফ খুহযনয়-হপহযনয়
হনদেনাফরী ফণেনা ওহয অতঃয
তাযা হফভুঔ নচ্ছ। (৬:৪৬)
আহভ তানদয ওানঙ গ্রন্থ হৌহঙনয়হঙ,
মা আহভ স্বীয় জ্ঞানন হফস্তাহযত ফণেনা
ওনযহঙ। (৭:৫২)
আভানও আভায স্বনপ্নয ফযাঔযা ফর,
মহদ হতাভযা স্বনপ্নয ফযাঔযায়
াযদেী নয় থাও। (১২:৪৩)
আভানও আভায স্বনপ্নয ফযাঔযা ফর,
মহদ হতাভযা স্বনপ্নয ফযাঔযায়
াযদেী নয় থাও। (১২:৪৩)
ফৃ ে নয় এফাং ওুভাযী নয়।
(২:৬৮)

أ َْـ أَنَا َخْيػٌر ّْم ْن ََٰى َذا
ِ
ي َوََل
ٌ الَّذي ُى َو َم ِه
ي
ُ يَ َك
ُ ِاد يُب

ا٘تَ ُّق
ْ ُتُ ْم أَنَّوَٛ ي
َ َّ َح َّ ًَٰت يَػتَبَػ

ِ
ِ صل ْاَلي
ات
َ َوَك ََٰذل
َ ُ ّْ ك نػُ َف
ِ َ ِولِتَستَب
يل
ْ َ
ُ ي َسب
ِ
ي
َ الْ ُم ْج ِرم

ؼ
ُ صّْر
َ انظُْر َكْي
َ ُف ن
ِ
ص ِدفُو َف
ْ َْاَليَات ُُثَّ ُى ْم ي
ِ
ٍ َاىم بِ ِكت
اب
ُ ََولََق ْد جْئػن
ص ْلنَاهُ َعلَ َٰى ِع ْل ٍم
َّ َف
ِ ِ
اي إِف
َ َأَفْػتُوِن ِف ُرْؤي
ُكنتُ ْم لِ ُّلرْؤيَا تَػ ْعبُػ ُرو َف
ِ ِ
اي إِف
َ َأَفْػتُوِن ِف ُرْؤي
ُكنتُ ْم لِ ُّلرْؤيَا تَػ ْعبُػ ُرو َف
ض َوََل بِكٌْر
ٌ ََّل فَا ِر
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স্পষ্টবানফ প্রওা
ওযা

ي
ييبً ٍ ي-أَبَا َف

স্পষ্ট য়া,
প্রওাহত য়া,
হযষ্কায য়া
স্পষ্ট য়া,
প্রওাহত য়া,
হযষ্কায য়া

হফদহফফযণ
হদয়া; হযফতেন
ওযা ২:১৬৪
ৃ থও ৃ থও
ওনয ফরা, ফযাঔযা
ওযা, হফস্তাহযত
ফরা
ফযাঔযা হফাযদ
য়া, তেজ্ঞানী
য়া
ভাধান হদয়া,
উেয হদয়া,
ফযাঔযা হদয়া

ي
يىػتىبىػ َّ ي-ي
َ َّ تَػبَػ
ِ
ي
يى ٍستىبً ي-ا ْستَبَا َف
ؼ
صِّر ي
َ صَّر
يي ى-ؼ
َ
)يف
ٌ ص ِر
ْ َ(ت
ص يل
َّ َف
ِّ يػي ىف-ص َل
ً
)يل
(تىػ ٍفص ه
يىػ ٍعبيػ ير-َعبَػَر
يػي ٍف ًت-أَفْػ ًَت

ফৃ ে

ض
ٌ فَا ِر

আভানদয হতা ঔুফই ফৃ ে।
(২৮:২৩)
অতএফ, হতাভযা হওরূন আত্নযো
ওযনফ মহদ হতাভযা হহদননও
অস্বীওায ওয, হমহদন ফারওনও
ওনয হদফ ফৃ ে। (৭৩:১৭)
হ ফরর ায়! আহভ ন্তান প্রফ
ওযফ? অথঘ আহভ ফাধেনওযয এন
উনীত নয়হঙ আয আভায স্বাভী
ফৃ ে। (১১:৭২)
হওান ফয়স্ক ফযহক্ত ফয় ায় না,
এফাং তায ফয় হ্রা ায় না; মা
হরহঔত আনঙ হওতানফ তা ঙািা।
(৩৫:১১)

ফৃ ে নয় এফাং ওুভাযী নয়।
(২:৬৮)
আহভ তানও তনফই হফঘাযফুহে
দান ওনযহঙরাভ। (১৯:১২)
ু যহেত হভাহতদৃ  হওনাযযা
তানদয হফায় খুযানপযা ওযনফ।
(৫২:২৪)
হ ফরর, আভযা হও হতাভানও হশু
অফস্থায় আভানদয ভনধয রারনারন ওহযহন। (২৬:১৮)
ভানও তায ন্তাননয চনয েহতগ্রস্ত
ওযা মানফ না। (২:২৩৩)

ٌَوأَبُونَا َشْي ٌخ َكبِْي
ف تَػتَّػ ُقو َف إِف َك َف ْرُّْت
َ فَ َكْي
ت َع ُل الْ ِولْ َدا َف ِشيبًا٥َْ يَػ ْوًما
ت يَا َويْػلَ َ ًَٰت أَأَلِ ُد َوأَنَا
ْ َقَال
وز َو ََٰى َذا بَػ ْعلِي
ٌ َع ُج
َشْي ًخا
َوَما يػُ َع َّم ُر ِمن ُّم َع َّم ٍر َوََل
ص ِم ْن عُ ُم ِرهِ إََِّل ِِف
ُ يُن َق
ٍ َكِت
اب
ض َوََل بِكٌْر
ٌ ََّل فَا ِر
صبِيِّا
ْ َُوآتَػْيػنَاه
َ ْم
َ ا٘تُك

وؼ َعلَْي ِه ْم ِغ ْل َما ٌف
ُ َُويَط
تُ ْمَّٛ
ِ
يدا
ً ك فِينَا َول
َ ّْقَ َاؿ أَ ََلْ نػَُرب
ض َّار َوالِ َدةٌ بَِولَ ِد َىا
َ ََُل ت
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ফৃ ে, ফুনিা,
ফলেীয়ান,
ফয়স্কফযহক্ত
ফৃ ে, শুভ্রনওী,
প্রফীণ

)َشْي ٌخ (ج
ُشيُػ ْو ٌخ
ِ
ب
ٌ شْي

অওভেণয অেভ
ফৃ ো, ফয়স্কা নাযী

وز
ٌ َع ُج

দীখে ায়াতপ্রাপ্ত,
দীখেচীফী

অল্পফয়ী,
ফাহরওা, ওুভাযী
হশুফাচ্চা, হশু,
তফ
ফারও, বৃতয,

ُم َع َّمٌر
بِكٌْر (ج) أَبْ َك ٌار
ِب
َ
ٌ ِص

হঙনর

غُ ََل ٌـ ج ِغ ْل َما ٌف

হশু; ন্তান;

َولِي ٌد (ج) ِولْ َدا ٌف

হওনায হফও
৫৬:১৭
ন্তান; ফাংধয;
হঙনর ১২:২১

َولَ ٌد (ج) أ َْوََل ٌد

হতহন হতা হতাভানদয ৃ হষ্ট ওনযনঙন
ভাহট হথনও, অতঃয শুিহফেু
হথনও, অতঃয চভাট যক্ত হথনও,
অতঃয হতাভানদযনও হফয ওনযন
হশুরূন। (৪০:৬৭)
এফাং বয় ওয এভন এও হদফনও,
মঔন হতা ুনত্রয হওান ওানচ
আনফ না এফাং ুত্র তায হতায
হওান উওায ওযনত াযনফ না।
(৩১:৩৩)
এই দু ইনয়য ভধযফয়ী। (২:৬৮)
আয হতহন হরাওনদয ানথ ওথা
ফরনফন হদারনায় এফাং
ফাধেওযওানর। (৩-৪৬)
অতঃয হতাভযা হমৌফনন দেণ
ওয। (৪০:৬৭)

ُى َو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ّْمن
ٍ تُػر
اب ُُثَّ ِمن نُّطْ َف ٍة ُُثَّ ِم ْن
َ
تْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًَل٧ُ ََّعلَ َق ٍة ُُث
ت ِزي٥َْ اخ َش ْوا يَػ ْوًما ََّل
ْ َو
ِ
ِِ
ود
ٌ َُوال ٌد َعن َولَده َوََل َم ْول
ُى َو َجا ٍز َعن َوالِ ِدهِ َشْيئًا
ِ عوا ٌف بػ
ك
َ ي ََٰذل
َ َْ ََ
َّاس ِِف الْ َم ْه ِد
َ َويُ َكلّْ ُم الن
َوَك ْه ًَل
ِ
َش َّد ُك ْم
ُ ُُثَّ لتَْبػلُغُوا أ

হশু, ফাচ্চা,
নাফানরক

হশু, নফচাতও,
ন্তান

ভধযফয়ী
প্রাপ্তফয়স্ক, হপ্রৌি

াফারওত্ব;
ূ ণেনমৌফন;
ূ ণেহক্ত

তাযা ফরর, হতাভায ারনওতোয
ওানঙ আভানদয চনয প্রাথেনা ওয
হম, তায যগ হওরূ নফ? (২:৬৯)
আল্লায দীন এয ঘাইনত উেভ
দীন আয ওায নত ানয?
(২:১৩৮)
হনশ্চয়ই করুহট আভানদয অনু রু।
(২:৭০)

ك يػُبَػ ّْي
َ َّقَالُوا ْادعُ لَنَا َرب
لَّنَا َما لَ ْونػُ َها
َح َس ُن ِم َن اللَّ ِو
ْ َوَم ْن أ
ًِصْبػغَة
إِ َّف الْبَػ َقَر تَ َشابَوَ َعلَْيػنَا
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)ِط ْف ٌل (ج
اؿ
ٌ أَطْ َف
ود
ٌ َُم ْول

َع َوا ٌف
َك ْه ٌل
َش ّّد
ُأ

যগ

যগ, হঘত্রওরা,
ধভেভত, দীন

অনু রূ য়া

لَ ْو ٌف (ج) أَلْ َوا ٌف
ٌِصْبػغَة
يىػتى ىشابىوي-َتَ َشابَو

অথঘ তানদযনও ধাোঁধাগ্রস্ত ওযা
নয়হঙর। (৪:১৫৭)
এযা অনু ওযণ ওনয ূ ফেফতেী
ওানপযনদয ওথায ভত। (৯:৩০)

মা ফযফহৃত য়হন চহভ ঘাল ওযায়
আয না হেনত াহন হদয়ায়।
(২:৭১)
মা ফযফহৃত য়হন চহভ ঘাল ওযায়
আয না হেনত াহন হদয়ায়।
(২:৭১)
হতাভযা হও হদনঔঙ হম ফীচ হতাভযা
ফন ওয? (৫৬:৬৩)
হতহন ফরনরন হতাভযা াত ফঙয
উেভ রূন ঘালাফাদ ওযনফ।
(১২:৪৭)
ঘালীনও অহববুত ওনয-মানত আল্লা
তানদয দ্রৃাযা ওানপযনদয অন্তচোরা
ৃ হষ্ট ওনযন। (৪৮:২৯)
মা ফযফহৃত য়হন চহভ ঘাল ওযায়
আয না হেনত াহন হদয়ায়।
(২:৭১)
হমহট হনষ্করি, হনঔুত
োঁ । (২:৭১)

تُ ْمَٛ ََوَٰلَ ِكن ُشبّْو
ِ َّ
ِ ي
ين
َُ
َ ضاىئُو َف قَػ ْوَؿ الذ
َك َف ُروا ِمن قَػْب ُل
ِ ٌ ََُّل َذل
ض َوََل
َ وؿ تُثْيُ ْاْل َْر
ث
ْ تَ ْس ِقي
َ ا٘تَْر
ِ ٌ ََُّل َذل
ض َوََل
َ وؿ تُثْيُ ْاْل َْر
ث
ْ تَ ْس ِقي
َ ا٘تَْر
أَفَػَرأَيْػتُم َّما َُْت ُرثُو َف

ِِ
ي
َ قَ َاؿ تَػ ْزَرعُو َف َسْب َع سن
َدأَبًا
ِ
ظ ِبِِ ُم
َ اع لِيَغِي
ُّ ب
َ الزَّر
ُ يػُ ْعج
َّار
َ الْ ُكف
ِ ٌ ََُّل َذل
ض َوََل
َ وؿ تُثْيُ ْاْل َْر
ث
ْ تَ ْس ِقي
َ ا٘تَْر
ُم َسلَّ َمةٌ ََّل ِشيَةَ فِ َيها

অনু রূ ওযা,
দৃ  ওযা
অনু রূ ওযা,
অনু ওযণ ওযা

ً يض-َضاىأ
اى يئ
ََ يى

ফযফহৃত, াহরত,
ফীবূ ত
ঘালওযা, রাগর

َذلُْوٌؿ (ج) ذُلُ ٌل

হদয়া; উিাননা
১০০:৪; ঘারনা
ওযা
পর পরাননা,
ফীচ ফন ওযা
ঘালাফাদ ওযা,
পর পরাননা
ঘালী, ওৃলও

ييثًٍيػ ير-أَثَ َار
ث
 ىٍَي ير ي-ث
َ َحَر
يىػ ٍزىرعي-ع
َ َزر
ٌَزا ِرعٌ (ج) ُزَّراع

হেত, যনেত্র,
পর

ث
ٌ َح ْر

হনষ্করি,
ত্রুহটভুক্ত;
অেণীয় ৪:৯২
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يي ىشبِّوي-ََشبَّو

ٌُم َسلَّ َمة

হমহট হনষ্করি, হনঔুত
োঁ । (২:৭১)
তুহভ যভ ওরুণাভনয়য ৃ হষ্টনত
হওাননা অাভঞ্জয হদঔনত ানফ না
(৬৭:৩)
মঔন হতাভযা এওচননও তযা
ওনয হ ম্পনওে এনও অযনও
অহবমু ক্ত ওনযহঙনর। (২:৭২)
আল্লা প্রওাওাযী মা হতাভযা
হকান ওযহঙনর। (২:৭২)
থ হই হপনযতাকনণয, মাযা
ডুফ হদনয় আত্মা উৎাটন ওনয
(৭৯:১)
মা ঘাভিা ঔহনয় হদনফ (৭০:১৬)
এফাং আভানও হফয ওরুন
তযরূন। (১৭:৮০)
ম্যান চনও স্থান। (৪-৩১)
অতঃয হতাভানদয অন্তয ওহিন
নয় হকনঙ। (২:৭৪)
াথনযয ভত অথফা তদনো
ওহিন। (২:৭৪)
তাযা হতাভানদয ভনধয ওনিাযতা
অনু বফ ওরুও। (৯:১২৩)

ُم َسلَّ َمةٌ ََّل ِشيَةَ فِ َيها
الر ْٔتَػَٰ ِن
َّ َّما تَػَر َٰى ِِف َخ ْل ِق
ِمن تَػ َف ُاو ٍت
إِ ْذ قَػتَػ ْلتُ ْم نَػ ْف ًسا فَ َّاد َارأْ ُّْت
فِ َيها
ِج َّما ُكنتُ ْم
ٌ تُْرٞ َُواللَّو
تَكْتُ ُمو َف
ِ والنَّا ِزع
ات َغ ْرقًا
َ َ
ّْ َ نَػَّز
َّو َٰى
َ اعةً للش

تَُْر َج ِص ْد ٍؽٞ َخ ِر ْج ِِن
ْ َوأ

تًا٨ُّم ْد َخ ًَل َك ِر
ت قُػلُوبُ ُكم
ْ ُُثَّ قَ َس
َش ُّد قَ ْس َوًة
ْ َك
َ ا٘تِ َج َارةِ أ َْو أ
َولْيَ ِج ُدوا فِي ُك ْم ِغ ْلظَ ًة

174

দাক, হদাল, ঔুত
োঁ
অাভঞ্জযতা,
কযহভর

এনও অনযনও
হদালানযা ওযা,
হদাল ঘাাননা

ٌِشيَة
ت
ٌ تَػ َف ُاو
- )َتى ىد ىارأى (اِ َّد َارأ
يىػتى ىد ىرأي

ফাহযওাযী,
প্রওাওাযী

হটননহোঁঘনি হফয
ওনয আনন হম
মা ঘাভিা তুনর
হপনর
হনষ্কাহত,
ফহষ্কৃত,
হফহনঃৃ ত
প্রহফষ্ট, প্রনফথ

ِج
ٌ تُْرٞ
نَا ِز َعةٌ ج
ات
ٌ نَا ِز َع
ٌاعة
َ نَػَّز

)تَُْر ٌج (جٞ
تَُْر ُج ْو َفٞ

ُم ْد َخ ٌل

ক্ত য়া,
ওহিন য়া,
ালাণ য়া
ওহিনতা, ওাহিনয
ওনিাযতা, দৃ ঢ়তা,
রূঢ়তা, হনদেয়তা

يىػ ٍق يسو-قَ َسا
ٌقَ ْس َوة
ٌِغ ْلظَة

মানদয অন্তনয হযাক আনঙ এফাং
ক্ত হৃদয়। (২২:৫৩)
হচনন না, হনশ্চয়ই আল্লা ওনিায
াহস্ত দাতা  হনশ্চয় আল্লা
েভাীর-দয়ারূ । (৫:৯৮)

তাযা তানদয ারনওতোয যূ রনও
অভানয ওনযহঙর। পনর হতহন
তানদযনও ওনিাযনস্ত াওিা
ওযনরন। (৬৯:১০)
ওভ হনভেভবানফ (ওাহপযনদয রূ)
উৎাটনওাযীনদয। (৭৯:১)
হতহন ফরনরন, আচ অতযন্ত ওহিন
হদন। (১১:৭৭)
অতঃয হপযাউন হই যূ রনও
অভানয ওযর, পনর আহভ তানও
ওনিায াওিা ওনযহঙ। (৭৩:১৬)
ধ্বাং ওযা নয়হঙর এও প্রঘন্ড
ছঞ্জাফায়ূ নত। (৬৯:৬)
তাযা আল্লায নানভ ওনিায থ
ওনয। (১৬:৩৮)
আয প্রহতজ্ঞাগুনরা বঙ্গ ওনযা না
হগুনরায াওাাহওয নয
(১৬:৯১)

ِِ
ض
ٌ ِِف قُػلُوِبم َّمَر
ِ والْ َق
اسيَ ِة قُػلُوبػُ ُه ْم
َ
َّ ْاعلَ ُموا أ
يد
ُ َف اللَّوَ َش ِد
ِ الْعِ َق
َّ اب َوأ
ور
ٌ َف اللَّوَ َغ ُف
ِ
يم
ٌ َّرح
وؿ َرِّْبِ ْم
َ ص ْوا َر ُس
َ فَػ َع
ًَخ َذ ًة َّرابِيَة
ْ َخ َذ ُى ْم أ
َ فَأ
ِ والنَّا ِزع
ات َغ ْرقًا
َ َ

ِ
يب
ٌ َوقَ َاؿ ََٰى َذا يَػ ْوٌـ َعص
وؿ
َ الر ُس
َّ ص َٰى فِْر َع ْو ُف
َ فَػ َع
َخ ًذا َوبِ ًيَل
ْ َخ ْذنَاهُ أ
َ فَأ
ص ٍر
ٍ فَأ ُْىلِ ُكوا بِ ِر
َ ص ْر
َ يح
َعاتِيَ ٍة
َوأَقْ َس ُموا بِاللَّ ِو َج ْه َد
تَاِنِِ ْم٨َْأ
تَا َف بَػ ْع َد٨َْضوا ْاْل
ُ َوََل تَن ُق
ِ ِتَػوك
يد َىا
ْ
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ক্ত, ালাণ

ওহিন, ওনিায;
হক্তারী,
ভচফুত; প্রফর,
বীলণ, প্রঘণ্ড
প্রঘণ্ড, বীলণ;
ফািন্ত, ফধেনীর
স্ফীত ১৩:১৭
প্রঘণ্ড, বীলণ,
হনভেভ
িটূ ণ,ে
হফদাংওুর,
বীলণ ওহিন
বীলণ, ওনিায

অফাধয, প্রঘণ্ড,
অহষ্ট, বীলণ

ِ َق
ٌاسيَة
)َش ِديْ ٌد (ج
ِ
ِ
ُ أَشدَّاء،ش َد ٌاد
ٍر
ٌ َرابِيَة،اب
َ
َغ ْر ٌؽ
ِ
يب
ٌ َعص
يل
ٌ َِوب
ٌَعاتِيَة

ওনিায,
াওানাক্ত, ক্ত,
হচায
াওানাক্ত,
ভচফুত, হচায

َج ْه ٌد
تَػ ْوكِي ٌد

এফাং হনশ্চয়ই এনদয ভানছ এভন
আনঙ, মা হফদীণে য়, অতঃয তা
হথনও াহন হনকেত য়। (২:৭৪)
হওয়াভত আন্ন, ঘন্দ্র হফদীণে
নয়নঙ। (৫৪:১)
এনত আওাভূ  হফদীণে য়ায
উিভ নফ। (১৯:৯০)
হহদন ভানু ল হফবক্ত নয় িনফ।
(৩০:৪৩)

ِ
َّق
ُ َوإِ َّف مْنػ َها لَ َما يَشَّق
ِ
ُفَػيَ ْخ ُر ُج مْنوُ الْ َماء
ِ اقْػتَػرب
انش َّق
َّ ت
َ اعةُ َو
َ الس
ََ
الْ َق َم ُر
ات
َّ اد
ُ تَ َك
ُ الس َم َاو
ِ
ُيَػتَػ َفطَّْر َف مْنو
صدَّعُو َف
َّ َيَػ ْوَمئِ ٍذ ي

হফদীণে য়া

হপনট মায়া,
হফদীণে য়া
হফদীণে য়া,
হবনগ িা

হফহেপ্ত য়া;
ভাথাফযথা ওযা,

হিানধ চাান্নাভ হমন হপনট
িনফ। (৬৭:৮)
পনর, তা হফদীণে নয় হকর এফাং
প্রনতযও বাক হফার ফেতদৃ 
নয় হকর। (২৬:৬৩)
এযয আহভ বূ হভনও হফদীণে
ওনযহঙ। (৮০:২৬)

ت
َّ إِذَا
ْ الس َماءُ ان َفطََر
اد َّتَيَّػ ُز ِم َن الْغَْي ِظ
ُ تَ َك
فَان َفلَ َق فَ َكا َف ُك ُّل فِْرٍؽ
َكالطَّْوِد الْ َع ِظي ِم
ض َشقِّا
َ ُُثَّ َش َق ْقنَا ْاْل َْر

ভাথাধযা ৫৬:১৯
হফদীণে য়া
হপনট িা,
হঙন্নহবন্ন ওযা
হফদীণে য়া,
হঘনয মায়া
হঘনয হপরা,
হফদীণে ওযা; ওষ্ট
হদয়া, ওনিাযতা

মঔন আওা পাটর ৃ হষ্ট ওযা
নফ। (৭৭:৯)

ت
َّ َوإِ َذا
ْ الس َماءُ فُ ِر َج
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يىػٍن ًشق-اِنْ َش َّق
يىػتىػ ىفطَّير-تَػ َفطََّر

হফবক্ত য়া,
টুওনযা য়া;

মঔন আওা হফদীণে নফ। (৮২:১)

،يىػتى ىش َّق يق-َّق
َ تَ َشق
َّق
يىشَّق ي

ওযা ২৮:২৭
হফদীণে ওযা, হঙে
ওযা, পাোঁও ওযা

ُصدَّع
َ صد
َ َيَػت-َّع
َ َت
)صدَّعي
َّ (يى
يىػٍنػ ىف ًط ير-انْػ َفطََر
يىػتى ىميَّػ يز-َّتَيَّػَز
يىػٍنػ ىفلً يق-انْػ َفلَ َق
يى يشق-َش َّق
)( ىشق
يىػ ٍفر يج-فَر َج

তনফ তুহভ হদঔনত হম, াাি
হফনীত নয় আল্লা তা’আরায বনয়
হফদীণে নয় হকনঙ। (৫৯:২১)
এফাং হফদীণেভান ৃ হথফীয। (৮৬:১২)
আফায দৃ হষ্টনপযা; হওান পাটর
হদঔনত া হও? (৬৩:৭)
হহদন আওা হফদীণে নফ।
(৭৩:১৮)
আল্লা হতাভানদয ওাচওভে ম্পনওে
হফ-ঔফয নন। (২:৭৪)

ওানপযযা ঘায়, মহদ হতাভযা
হতাভানদয অস্ত্র-স্ত্র  আফাফত্র
ম্পনওে উদাীন , তানর তাযা
এওনমানক হতাভানদযনও আিভণ
ওযনফ। (৪:১০২)
মাযা তানদয স্বরাত ম্বনন্ধ
উদাীন। (১০৭:৫)
আহন তায অনু যণ ওযনফন না
মায অন্তয হও আভায স্ভযণ হথনও
উদাীন ওনয হদনয়হঙ। (১৮:২৮)

ِ
ّْعا
ً صد
َ َلََّرأَيْػتَوُ َخاش ًعا ُّمت
ّْم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِو
ِ َض ذ
ِ َو ْاْل َْر
الص ْد ِع
َّ ات
ِ
صَر َى ْل تَػَر َٰى
َ َفَ ْارج ِع الْب
ِمن فُطُوٍر
الس َماءُ ُمن َف ِطٌر بِِو
َّ
َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما
تَػ ْع َملُو َف
ِ َّ
ين َك َف ُروا لَ ْو
َ َوَّد الذ
َسلِ َحتِ ُك ْم
ْ تَػ ْغ ُفلُو َف َع ْن أ
َوأ َْمتِ َعتِ ُك ْم فَػيَ ِميلُو َف
ِ علَي ُكم َّميػلَةً و
اح َد ًة
َ ْ َْ
ِ َّ
ص ََلِتِِ ْم
َ ين ُى ْم َعن
َ الذ
اىو َف
ُ َس
ِ
َُوََل تُط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَػ ْلبَو
َعن ِذ ْك ِرنَا

হঘৌহঘয,
হফদীণেভান
হফদীণে, পাটর
পাটর, ত্রুহট,
হঘি
হফদীণে

হফনঔয়ার,
উদাীন

কানপর য়া,

ّْع
ٌ صد
َ َُمت
ٌص ْدع
َ
ور
ٌ ُفُط
ُمْنػ َف ِطٌر
)َغافٍ ٌل ( ىغافًلىةه
ج ىغافًلي ٍو ىف
ً
)ت
( ىغاف ىَل ه

উদাীন য়া

উদাীন,
অনযভনস্ক,
অভননানমাকী
কানপর ওযা,

يىػ ٍغ يف يل-َغ َف َل
)( ىغ ٍفلىةه
)َساهٍ (ج
اىو َف
ُ َس

উদাীন ফানাননা

يػي ٍغ ًف يل-أَ ْغ َف َل
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হঙনি হদন তানদযনও, হঔনয় হনও
এফাং হবাক ওনয হনও এফাং আায়
ফযাৃ ত থাওুও (১৫:৩)
আহন তানও অফজ্ঞা ওযনরন
(৮০:১০)
তানদয অন্তযভূ  উদাীন (২১:৩)
আহন তায হঘন্তায় ভগুর।
(৮০:৬)
আহভ তানদয ওৃতওনভেয প্রহত
ভননাহননফ ওযফ। ২৫:২৩

হতাভযা হও আা ওয হম, তাযা
হতাভানদয ওথায় ঈভান আননফ?
(২:৭৫)
আহন আা ওযনতন না হম,
আনায প্রহত হওতাফ অফতেীণে
নফ। (২৮:৮৬)
তনফ হতাভযা ভৃ তুয ওাভনা ওয মহদ
হতাভযা তযফাদী । (৬২:৬)
হম হদন হওয়াভত াংখহটত নফ,
হহদন অযাধীযা তা নয়
মানফ। (৩০:১২)
হতাভযা আল্লায যভত হথনও
হনযা নয়া না। (৩৯:৫৩)
আচ ওানপযযা হতাভানদয দ্রৃীন
হথনও হনযা নয় হকনঙ। ৫:৩

ذَ ْرُى ْم يَأْ ُكلُوا َويَػتَ َمتػَّعُوا
َويػُْل ِه ِه ُم ْاْل ََم ُل

َنت َعْنوُ تَػلَ َّه َٰى
َ فَأ

ََل ِىيَةً قُػلُوبػُ ُه ْم
َّى
َٰ صد
َ فَأ
َ ََنت لَوُ ت
َوقَ ِد ْمنَا إِ َ ََٰل َما َع ِملُوا ِم ْن
َع َم ٍل
أَفَػتَطْ َمعُو َف أَف يػُ ْؤِمنُوا
لَ ُك ْم
نت تَػ ْر ُجو أَف
َ َوَما ُك
ِ َ يػ ْل َقى إِلَي
اب
ْ َٰ ُ
ُ َك الْكت

ت إِف ُكنتُ ْم
َ َّوا الْ َم ْو
ُ فَػتَ َمنػ
ِِ
ي
َ صادق
َ

ِالساعةُ يػبل
س
ُ َويَػ ْوَـ تَػ ُق
ُ ُْ َ َّ وـ
الْ ُم ْج ِرُمو َف
ََل تَػ ْقنَطُوا ِمن َّر ْٔتَِة اللَّ ِو
ِ َّ ِالْيػوـ يئ
ين َك َف ُروا
َ س ا لذ
َ َ ََْ
ِمن ِدينِ ُك ْم
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উদাীন ফানাননা,
কানপর ওয়া
উদাীন য়া,
অনী য়া
উদা, অনযভনস্ক
ওথায প্রহত
উদগ্রীফ য়া,
ভননাহননফ ওযা
ভননাহননফ ওযা,
আা, হপযা

আা ওযা,
আওাঙ্ক্ষা ওযা
আা ওযা,
ওাভনা ওযা
আা ওযা,
ওাভনা ওযা
হনযা য়া,
হনষ্পৃ  য়া,
তবম্ব য়া
হনযা য়া,
তা য়া
হনযা য়া,
তা য়া

يػيٍل ًهي-تَىْٛ َأ
يىػتىػلى َّهى-تَػلَ َّهى

ٌََل ِىيَة
-صدَّى
َ َت
صدَّل
يىػتى ى

يَػ ْق َد ُـ-قَ ِد َـ
يىطٍ ىم يع-طَ ِم َع
)(طَ َم ٌع
يىػ ٍر يجو-َر َجا
يىػتى ىم َّّن-َّتَََّن
ً
س
يػيٍبل ي-س
َ َأَبْػل
ط
يىػ ٍقنى ي-ط
َ َقَػن
ِيئ
َس
ُ يَػْيأ-س
َ َ

অতঃয মঔন তাযা তাোঁয ওাঙ
হথনও হনযা নয় হকর, তঔন
তাযা যাভনেয চননয এওানন্ত
ফর। (১২:৮০)
তানদয ভনধয এওদর হঙর, মাযা
আল্লায ফাণী শ্রফণ ওযত। (২:৭৫)
হতাভানদয হম দু হট দর রিাইনয়য
হদনন খুনয দাোঁহিনয়হঙর। (৩:১৫৫)
তানদয প্রনতযও দনরয এওহট
অাং,নমন দ্রৃীননয জ্ঞান রাব ওনয
এফাং স্বচাহতনও তওে ওযনত
ানয। (৯:১২২)
হনশ্চয় এযা েুে এওহট দর।
(২৬:৫৪)
হনশ্চয়ই মাযা হভথযা হননয় এনহঙর,
তাযা হতাভানদযই এওহট দর।
(২৪:১১)
আয মহদ ভুহভননদয দু ই দর মু নে
হরপ্ত নয় নি, তনফ হতাভযা
তানদয ভনধয ভীভাাংা ওনয হদনফ।
(৪৯:৯)
হওানই ওানচ আনফ না হতাভানদয
দর-ফর। (৮:১৯)

ِ فَػلَ َّما استَػيأ
َُسوا مْنو
ُ ْْ
تيِّا٠َِ صوا
ُ ََخل
يق ّْمْنػ ُه ْم
ٌ َوقَ ْد َكا َف فَ ِر
يَ ْس َمعُو َف َك ََل َـ اللَّ ِو
ِ َّ ِ
ين تَػ َولَّْوا ِمن ُك ْم
َ إ َّف الذ
ِ اٗتمع
اف
َ ْ َْ يَػ ْوَـ الْتَػ َقى
ِمن ُك ّْل فِْرقٍَة ّْمْنػ ُه ْم
ِ
َّهوا ِِف الدّْي ِن
ُ طَائ َفةٌ لّْيَتَػ َفق
ِ ولِي
نذ ُروا قَػ ْوَم ُه ْم
َُ
إِ َّف ََٰى ُؤََل ِء لَ ِش ْرِذ َمةٌ قَلِيلُو َف
ِ َّ ِ
ِ ْاْلف
ِْ ِين َجاءُوا ب
ك
َ إ َّف الذ
صبَةٌ ّْمن ُك ْم
ْ ُع
ِ َوإِف طَائَِفت
اف ِم َن
َ
ِ
ِ
ي اقْػتَتَػلُوا
َ الْ ُم ْؤمن
َصلِ ُحوا بَػْيػنَػ ُه َما
ْ فَأ
ِ
ِن َعن ُك ْم فِئَتُ ُك ْم
َ َولَن تُػ ْغ
َشْيئًا
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হনযা য়া,
তা য়া

-َس
ْ
َ استَػْيأ
ً
س
يى ٍستىػٍيئ ي

দর

দর, ফাহনী

فَ ِريْ ٌق
ٓتَْ ٌع

হবন্নদর, হফবাক,
ম্প্রদায়,
চাভাত, অাং

েুে দর, ফাহনী,
চাভাত
দর, াংখ,
ম্প্রদায়, চাহত,

ٌفِْرقَة
ٌِش ْرِذ َمة
ٌصبَة
ْ ُع

দর, হশ্রণী,
চাভাত,

দর, চাভাত,
ফাহনী, ম্প্রদায়

ٌطَائَِفة
ٌفِئَة

আনায হযফায না থাওনর আভযা
আনানও প্রস্তযাখাত ওযতাভ।
(১১:৯১)
ফরু নঃ আভায প্রহত ী নাহমর
ওযা নয়নঙ হম, হচননদয এওহট
দর শ্রফণ ওনযনঙ। (৭২:১)
এওদর ূ ফেফতেীনদয ভধয হথনও।
(৫৬:১৩)
আয মঔন আল্লা তা’আরায ফাো
তাোঁনও ডাওায চননয দন্ডায়ভান র,
তঔন ওনর তায ওানঙ হবি
চভার। (৭২:১৯)
য়তান হতাভানদয অননও দরনও
থভ্রষ্ট ওনযনঙ। (৩৬:৬২)
অতঃয মঔন যওানরয য়াদা
ফাস্তফাহয়ত নফ, তঔন হতাভানদয
হও দনর দনর উহস্থত ওযা নফ।
(১৭:১০৪)
ৃ থও ৃ থও হওাংফা ভনফতবানফ
হফহযনয় ি। (৪:৭১)
ওানপযনদযনও চাান্নানভয হদনও
দনর দনর াোঁহওনয় হনয়া নফ।
(৩৯:৭১)
ডান  ফাভহদও হথনও দনর দনর।
৭০:৩৭

اؾ
َ َك لََرٓتَْن
َ َُولَ ْوََل َرْىط
ِ قُل أ
استَ َم َع
ََّ ُِوح َي إ
ْ َُل أَنَّو
ْ
اٗتِ ّْن
ْ نَػ َفٌر ّْم َن
ِ
ي
َ ثػُلَّةٌ ّْم َن ْاْل ََّول

َوأَنَّوُ لَ َّما قَ َاـ َعْب ُد اللَّ ِو
ادوا يَ ُكونُو َف
ُ يَ ْدعُوهُ َك
َعلَْي ِو لِبَ ًدا
َض َّل ِمن ُك ْم ِجبِ َِّل
َ َولََق ْد أ
َكثِ ًْيا
ِفَِإ َذا َجاء و ْع ُد ْاَل ِخرة
ََ
َ
ِجْئػنَا بِ ُك ْم لَِفي ًفا

ِ ات أَ ِو
ِ
ٍ انفروا ثػُب
انف ُروا
َ ُ َف
َِ
ٓت ًيعا
ِ َّ و ِس
ين َك َف ُروا إِ َ ََٰل
َ َ
َ يق الذ
َّم ُزَمًرا
َ َج َهن
ِ ِ
ّْم ِاؿ
َ َع ِن الْيَمي َو َع ِن الش
ِ
ين
َ ع ِز
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হযফায,
ম্প্রদায়, দর
ওানপরা, দর,
চাভাত
দর, চাভাত,
ওানপরা, অননও

ط
ٌ َرْى
ِ
ٌ نَفْي،نَػ َفٌر
ٌثػُلَّة

হবি

ْلب َدةٌ ج لِبَ ٌد
প্রওাণ্ড দর,
চাহত, ৃ হষ্ট
হভহশ্রত দর

ৃ থও ৃ থও,
আরাদা
দর, চাভাতফে

দনর দনর,
াহযফে

ٌ ِجبِلَّة،ِجبِ ٌل
ِ
يف
ٌ لَف
ات
ٌ َثػُبَةٌ (ج) ثػُب
ُزْمَرةٌ (ج) ُزَمٌر
ِ
ِ
ين
ٌ عَزةٌ (ج) ع ِز

প্রনতযও ম্প্রদায় হনচ হনচ
ভতফাদ হননয় আনহেত নচ্ছ।
(২৩:৫৩)
এই এওহটদর হতাভানদয ানথ
প্রনফ ওযনঙ। (৩৮:৫৯)
যভান ফযতীত হতাভানদয হওান
তনয আনঙ হও, হম হতাভানদযনও
াাময ওযনফ? (৬৭:২০)

হতহন তানদয উয হপ্রযণ ওনযনঙন
ছাোঁনও ছাোঁনও াঔী। (১০৫:৩)

মা আল্লা হতাভানদয চনয ঔুনর
হদনয়নঙন। (২:৭৬)

ٍ ُك ُّل ِح ْز
ب ِِبَا لَ َديْ ِه ْم
فَ ِر ُحو َف
ََٰى َذا فَػ ْو ٌج ُّم ْقتَ ِح ٌم
َّم َع ُك ْم
أ ََّم ْن ََٰى َذا الَّ ِذي ُى َو ُجن ٌد
ِ لَّ ُكم ينصرُكم ّْمن د
وف
ُ
ُُ َ ْ
َٰ ْ الر
ٔتَ ِن
َّ
َوأ َْر َس َل َعلَْي ِه ْم طَْيػًرا
ِ
يل
َ أَبَاب
ِِبَا فَػتَ َح اللَّوُ َعلَْي ُك ْم

দর, ম্প্রদায়,
ফাহনী
দর, চাভাত,
ফাহনী, ফয,
দনর দনর

ود
ٌ ُُجْن ٌد (ج) ُجن
ছাোঁও

উনন্মাঘন ওযা;

ওযা
ওযা নফ না। (৭:৪০)
এফাং দযচাভূ  ফন্ধ ওনয হদর
(১২:২৩)
স্থায়ী ফফানয চান্নাত; তানদয
চননয দযচাগুনরা হঔারা যনয়নঙ।
(৩৮:৫০)
এও হওতাফ মা তায ম্যু ঔীন নফ
উনন্মাহঘত নয় (১৭:১৩)
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ِ
يل
ُ أَبَاب

ঔুনর হদয়া,

৩৪:২৬; চয়ী

اب
ُ تُ ْم أَبْػ َوَٛ َّح
ُ ََل تُػ َفت
الس َم ِاء
َّ
ِ
اب
َ َو َغلَّ َقت ْاْلَبْػ َو
ٍ ِ
تُ ُمَّٛ ًَّحة
َ َجنَّات َع ْدف ُّم َفت
اب
ُ ْاْلَبْػ َو
نش ًورا
ُ كِتَابًا يَػ ْل َقاهُ َم

اج
ٌ فَػ ْو ٌج (ج) أَفْػ َو

তনয, ফাহনী

ভীভাাংা ওযা

তানদয চননয আওানয দ্রৃায উম্যু ক্ত

ِ
)ب (ج
ٌ ح ْز
اب
ٌ َحَز
ْأ

হঔারা, উন্মু ক্ত
ওযা
ফন্ধ ওযা

يىػ ٍفتى يح-فَػتَ َح
)(فَػْت ٌح
ِّح
يػي ىفت ي-َّح
َ فَػت
يػيغىلِّ يق-َغلَّ َق

হঔারা, উন্মু ক্ত

উন্মু ক্ত, হঔারা

ٌُم َفتَّ َحة
ور
ٌ َمْن ُش

তানদয হদয়া হাও উম্যু ক্ত গ্রন্থ
(৭৪:৫২)
ফযাং তাোঁয উবয় স্ত উম্যু ক্ত।
(৫-৬৪)
হমভন হওউ দু ’ াত াহনয হদনও
প্রাহযত ওনয। (১৩-১৪)
তাযা অহিহযনফহষ্টত অফস্থায় ফেী
থাওনফ। (১০৪:৮)
আল্লায াত ফন্ধ নয় হকনঙ। (৫৬৪)
তানর হম তাযা এ হননয়
ারওতোয াভনন হতাভানদযনও
হভথযা প্রহতন্ন ওযনফ। (২:৭৬)
তাযা চাান্নানভ যস্পয হফতওে
ওযনফ। (৪০:৪৭)
অতএফ তাযা হমন এ ফযাানয
আনায ানথ হফতওে না ওনয।
(২২:৬৭)
এফাং আল্লা  তাোঁয যাু নরয
হননদে হভনন ঘর যস্পয হফফানদ
হরপ্ত ইনয়া না। (৮:৪৬)
হতাভযা হম হফলনয় ভতনবদ ওযঙ
তায পয়ারা আল্লাহয ওানঙ
হাদে। (৪২:১০)
তাযা ফরর-হ নূ ! আভানদয ানথ
আহন ফাওহফতণ্ডা ওনযনঙন এফাং
অননও ওর ওনযনঙন। (১১:৩২)

ًص ُح ًفا ُّمنَشََّرة
ُ يػُ ْؤتَ َٰى
ِ َبل ي َداه مبسوطَت
اف
ُ َْ ُ َ ْ َ

ِ َكب
اس ِط َكفَّْي ِو إِ ََل الْ َم ِاء
َ
ٌص َدة
َ َعلَْي ِه ْم نَ ٌار ُّم ْؤ
ٌيَ ُد اللَّ ِو َم ْغلُولَة
ند
ُّ لِيُ َح
َ اجوُكم بِِو ِع
َربّْ ُك ْم
اجو َف ِِف النَّا ِر
ُّ يَػتَ َح
َّك ِِف ْاْل َْم ِر
َ فَ ََل يػُنَا ِزعُن
ِ وأ
َطيعُوا اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َوََل
َ
تَػنَ َازعُوا
اختَػلَ ْفتُ ْم فِ ِيو ِمن
ْ َوَما
ٍ
ْموُ إِ ََل اللَّ ِو
ُ َش ْيء فَ ُحك

وح قَ ْد َج َادلْتَػنَا
ُ ُقَالُوا يَا ن
ت ِج َدالَنَا
َ فَأَ ْكثَػ ْر
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উন্মু ক্ত, প্রওাহত

ٌُمْنشََّرة

উন্মু ক্ত, প্রাহযত

ٌَمْب ُسوطَة

প্রাযী,
প্রাযণওাযী
আফে, হফহষ্টত

আফে, ফাোঁধা

ِب
ط
ٌ اس
َ

ٌص َدة
َ ُم ْؤ
ٌَم ْغلُولَة

ছকিা ওযা,
ফাদানু ফাদ ওযা
ছকিা ওযা,
ফাদানু ফাদ ওযা
ছকিা ওযা,
হফতওে ওযা

 يَيىاج-اج
َّ َح
يىػتى ىحاج-اج
َّ ََُت
يػينىا ًزعي-ع
َ نَ َاز

ছকিা ওযা,
হফতওে ওযা;
এনও অনযনও
হদয়া ৫২:২৩
ভতনবদ ওযা,
হফনযাধ ওযা
ছকিা ওযা,
ফাওহফতণ্ডা ওযা

يىػتىػنى ىازعي-ع
َ تَػنَ َاز
ِ
ً
ف
 ىُيٍتىل ي-ف
َ َا ْختَػل
)ؼ
اختً ىَل ه
ٍ(
 يُيى ًاد يؿ-َج َاد َؿ
)( ًج ىد هاؿ

এই দু ই ফাদী হফফাদী, তাযা তানদয
ারনওতো ম্পনওে হফতওে ওনয।
(২২:১৯)
অতএফ, হতাভায যনফয ওভ,
তাযা ঈভানদায নফ না, মতেণ না
তানদয ভনধয ৃ ষ্ট হফফানদয ফযাানয
হতাভানও নযায়হফঘাযও ফনর ভনন
ওনয। (৪:৬৫)
াধাযণ আনরাঘনা ঙািা আহন
তানদয ম্পনওে তওেহফতওে ওযনফন
না। (১৮:২২)
আয মহদ ভুঔ হপহযনয় হনয়, তনফ
তাযাই িওাহযতায় যনয়নঙ।
(২:১৩৭)
ভানু ল ফ ফস্তু হথনও অহধও
ছকিানট। (১৮:৫৪)
ফযাং হ অহধওতয ছকিানট।
(২:২০৪)
হনশ্চয়ই এটা ফাস্তফ তয,
চাান্নাভীনদয এই াযস্পাহযও
ফাওহফতণ্ডা। (৩৮:৬৪)
আল্লা হতাভানদয উবনয়য াংরা
শুননন। (৫৮:১)
হতাভানদয হওঙু হরাও হনযেয।
তাযা হভথযা আওাঙ্খা ঙািা আল্লায
গ্রনন্থয হওঙু ই চানন না। (২:৭৮)

ِ َٰى َذ ِاف خصم
اف
َ
َْ َ
ص ُموا ِِف َرِّْبِ ْم
ْ
َ َاخت
ك ََل يػُ ْؤِمنُو َف
َ ّْفَ ََل َوَرب
ِ َ ت ّْكم٦ُ ح ًَّت
يما
َ وؾ ف
ُ َ َٰ َ
َش َجَر بَػْيػنَػ ُه ْم

ِ ِ ِِِ
ًفَ ََل ُّتَار فيه ْم إََّل مَراء
ِ َظ
اىًرا
تَا ُى ْم ِِف٣ََّّوإِف تَػ َولَّْوا فَِإ
ٍ ِش َق
اؽ
ِ
نسا ُف أَ ْكثَػَر
َ َوَكا َف ْاْل
َش ْي ٍء َج َدًَل
ِْ وىو أَلَ ُّد
ص ِاـ
َ تٙا
ََُ
ِ
اص ُم
َ إِ َّف ََٰذل
ُ َك َ٘تَ ّّق َِت
أ َْى ِل النَّا ِر
َواللَّوُ يَ ْس َم ُع َُتَ ُاوَرُك َما
َوِمْنػ ُه ْم أ ُّْميُّو َف ََل يَػ ْعلَ ُمو َف
ِ
َّاب إََِّل أ ََم ِاِن
َ َالْكت
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ছকিা ওযা, ে
হনয়া, হফনে
মায়া
ছকিা ওযা,
ফাওহফতণ্ডা ওযা,
তওোতহওে ওযা

তওে ওযা,
তওেহফতওে ওযা,
াংরা ওযা
হফনযাধ, ভতনবদ,
তওোতহওে
ছকিাওাযী,
ছকিানট,
ছকিাচ্ছনর
ত্রুতা, ওর,
ছকিা
যস্পয ছকিা
ওযা, ফাওহফতণ্ডা
ওযা
াংরা,
ফাদানু ফাদ
আা, ওল্পনা,
হভথযা আা

ً  ىُيٍتى-اِختَصم
ص يم
ََ ْ
)ص يم
ِّ (ُيى
ى
يَ ْش ُج ُر-َش َجَر
ِييىا ًرم-َم َارى
)( ًمىراءه
َّ (ش
-اؽ
ٌ ِش َق
َ اؽ
ُّ يُ َش
)اؽ
َج َد ٌؿ

ِ
ص ٌاـ
َخ
اص ٌم
ُ ََِت
َُتَ ُاوٌر
)أ ُْمنِيَّةٌ (ج
ُّاْلََم ِاِن

হবাক ওনয হনও এফাং আায়
ফযাৃ ত থাওুও। (১৫:৩)
এফাং হননচনও প্রফৃ হে হথনও হফযত
হযনঔনঙ। (৭০:৪০)
হতাভযা হতা ওাভফতঃ ুরুলনদয
ওানঙ কভন ওয নাযীনদযনও
হঙনি। (৭:৮১)
তাযা ফরর-হ ানর, ইহতূ নফে
আভানদয ওানঙ হঙনর প্রতযাহত।
(১১:৬২)
অতএফ তানদয চননয আপনা!
মাযা হনচ ানত গ্রন্থ হরনঔ।
(২:৭৯)
এফাং হগুনরানও নষ্ট ওযনত হঘষ্টা
ওনয। (২:১১৪)
আয মাযা ওানপয, তানদয চননয
হধক্কায এফাং হতহন তানদয ওভে
হফনষ্ট ওনয হদনফন। (৪৭:৮)
তাযা ধ্বাং ঙািা হওঙু ই ফৃ হে
ওনযহন। (১১:১০১)
এফাং মানরভনদয হওফর ধ্বাংই
ফৃ হে ওরুন। (৭১:২৮)
হনচ ানত হননচনদয ধ্বাংন
হননে ওনযা না। (২:১৯৫)
তঔন হঔানন তাযা ভৃ তুযনও
ডাওনফ। (২৫:১৩)

يَػتَ َمتػَّعُوا َويػُْل ِه ِه ُم ْاْل ََم ُل
تََو َٰىْٛ س َع ِن ا
َ َونَػ َهى النَّػ ْف
الر َج َاؿ
ّْ إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َف
ِ
ّْس ِاء
َ َش ْه َوًة ّْمن ُدوف الن
ِ قَالُوا يا
نت
َ صال ُح قَ ْد ُك
َ َ
فِينَا َم ْر ُج ِّوا قَػْب َل ََٰى َذا
ِ
ين يَكْتُبُو َف
َ فَػ َويْ ٌل لّْلَّذ
ِ
اب بِأَيْ ِدي ِه ْم
َ َالْكت
َو َس َع َٰى ِِف َخَر ِاِبَا
ِ َّ
تُ ْمَّٛ ين َك َف ُروا فَػتَػ ْع ًسا
َ َوالذ
تُ ْمَٛ َض َّل أ َْع َما
َ َوأ
ٍ ِوى ْم َغْيػر تَػْتب
يب
َ ُ َوَما َز ُاد
ِِ ِ
ي إََِّل
َ َوََل تَ ِزد الظَّالم
تَػبَ ًارا
َوََل تُػ ْل ُقوا بِأَيْ ِدي ُك ْم إِ ََل
التػ َّْهلُ َك ِة
ِ
ك ثػُبُ ًورا
َ َد َع ْوا ُىنَال
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আা, আওাঙ্ক্ষা,
ওাভনা, প্রতযাা
প্রফৃ হে, ওাভনা
ওাভনা,
আওাঙ্ক্ষা, প্রফৃ হে
প্রতযাহত,
অবীষ্ট, উহেষ্ট

أ ََم ٌل
ٌَى ًوى (ج) أ َْى َواء
َش ْه َوةٌ ج
ات
ٌ َش ْه َو
َم ْر ُج ٌو

ধ্বাং; দূ বোকয;
হধও!
ঔাযা, নষ্ট,
ধ্বাং
ধ্বাং, তন,
ফেনা, হধক্কায
ধ্বাং, হফরু হপ্ত,
হফনা
ধ্বাং, হফনা

ধ্বাং, ফেনা,
ভৃ তুযয ওাযণ
ধ্বাং, ভযণ,
হফনা, হফরু হপ্ত

َويْ ٌل
اب
ٌ َخَر
س
ٌ تَػ ْع
يب
ٌ ِتَػْتب
تَػبَ ٌار
ٌتَػ ْهلُ َكة
ور
ٌ ُثػُب

এফাং তানদয ওভনও ধ্বাংনয
খনয নাহভনয় হদনয়নঙ। (১৪:২৮)
আভযা তাোঁয হযফানযয হভনয হপরা
প্রতযে ওহযহন,আয হনশ্চয়ই আভযা
তযফাদী। (২৭:৪৯)
আয তা চুদী ফেনত হবির এফাং
ফনর হদয়া র, ীভারাংখনওাযী
হকািী হনাত মাও (১১:৪৪)

অত:য, জ্বরন্ত আগুননয
ফাহোনদয প্রহত -- 'দূ য !’
(৬৭:১১)
অতএফ তানদয চননয আপনা!
মাযা হনচ ানত গ্রন্থ হরনঔ।
(২:৭৯)

তাযা ফনর, এগুনরা হতা ূ নফেয
রূওথা, মা হতহন হরনঔ হযনঔনঙন।
(২৫:৫)
আহন এহট আনায ডান াত
দ্রৃাযা যঘনা ওনযনহন। (২৯:৪৮)
থ ওরনভয এফাং হই হফলনয়য
মা তাযা হরহফে ওনয। (৬৮:১)
হতাভযা মা ওযনত আহভ তা
হরহফে ওযতাভ। (৪৫:২৯)

َحلُّوا قَػ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَػ َوا ِر
َ َوأ
ِ
ك أ َْىلِ ِو
َ َما َش ِه ْدنَا َم ْهل
ص ِادقُو َف
َ ََوإِنَّا ل
ِ اٗت
ي
ّْ ود
ْ استَػ َو
ْ َو
ُْ ت َعلَى
ِ
يل بػُ ْع ًدا لّْْل َق ْوِـ
َ َوق
ِِ
ي
َ الظَّالم
ِ َصح
اب
َ ْ فَ ُس ْح ًقا ّْْل
السعِ ِْي
َّ
ِ
ين يَكْتُبُو َف
َ فَػ َويْ ٌل لّْلَّذ
ِ
اب بِأَيْ ِدي ِه ْم
َ َالْكت
ِ
ِ وقَالُوا أ
ي
َ َساطْيُ ْاْل ََّول
َ
َ
ا ْكتَتَبَػ َها
ك
َ َِوََل َِتُطُّوُ بِيَ ِمين
َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسطُُرو َف

ِ َإِنَّا ُكنَّا نَست
نس ُخ َما ُكنتُ ْم
ْ
تَػ ْع َملُو َف
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ধ্বাং, হফরু হপ্ত

ধ্বাং, হফরু প্ত,

ِ
ور؛
ٌ ُبَائٌر ج ب
بَػ َو ٌار

হফনা

ك
ٌ َِم َهل

ধ্বাং, হনাত,
দূ য

-بػُ ْع ٌد (بَعِ َد
)يىػٍبػ ىع يد

দূ য

ُس ْح ٌق

হরঔা; হরনঔ
হদয়া; বাকয
হনধোযণ ওযা;
অফধাহযত ওযা
৫:৩২
হরঔাননা, হরনঔ
হনয়া
হরঔা, যঘনা
ওযা, আোঁওা
হরঔা, হরহফে
ওযা
অনু হরহ ওযা,
ওহ ওযা, হুফহু
হরনঔ যাঔা

ب
يىكٍتي ي-ب
َ ََكت
ً
ب
يىكٍتىت ي-ب
َ َا ْكتَت
َّ َخ
 ىُييط-ط
يى ٍسطيير-َسطََر
-استَػْن َس َخ
ْ
يى ٍستىػٍن ًس يخ

তানদয প্রহত আনে, তানদয
উাচেননয চননয। (২:৭৯)
হ তাই ায় মা হ উাচেন ওনয
এফাং তাই তায উয ফতোয় মা হ
ওনয। (২:২৮৬)
এফাং হম বার হওঙু অচেন ওযনফ
হঔানন আহভ তায চনয বারনও
ফৃ হে ওনয হদফ। (৪২:২৩)
এফাং হতহন চাননন মা হওঙু হতাভযা
হদননয হফরায় অচেন ওয। (৬:৬০)
মাযা ঔাযা উাচেন ওনযনঙ।
(৪৫:২১)
ওহস্ভণওানর ওরযাণ রাব ওযনত
াযনফ না, মহদ হতাভানদয হপ্রয় ফস্তু
হথনও হতাভযা ফযয় না ওয।

ِ تَّا يكّْٟ تمَّٛ وويل
ْسبُو َف
َ ُ ٌ ْ ََ
ت َو َعلَْيػ َها َما
ْ َتَا َما َك َسبَٛ
ت
ْ َا ْكتَ َسب
ؼ َح َسنَةً نَِّزْد
ْ َوَمن يَػ ْق ََِت
لَوُ فِ َيها ُح ْسنًا
َويَػ ْعلَ ُم َما َجَر ْحتُم
َّها ِر
َ بِالنػ
ِ َّ
ِ السيّْئ
ات
َ َّ اجتَػَر ُحوا
ْ ين
َ الذ
لَن تَػنَالُوا الِْ ََّب َح َّ ًَٰت تُ ِنف ُقوا
تَّا ُُِتبُّو َفِٟ

(৩:৯২)
তাযা ফনরঃ আগুন আভাহদকনও
ওঔন স্পে ওযনফ না; হওন্তু
কণাকনহত ওনয়ওহদন। (২:৮০)
মহদ আহভ ওাকনচ হরহঔত হওান
হফলয় তানদয প্রহত নাহমর ওযতাভ,
অতঃয তাযা তা নস্ত স্পে
ওযত। (৬:৭)
হওান হচন  ভানু ল ূ নফে তানদয
স্পে ওনযহন। (৫৫:৫৬)

উাচেন ওযা;
ওযা
অচেন ওযা,
উাচেন ওযা;
ওযা
অচেন ওযা,
ওাভাননা
অচেন ওযা

উাচেন ওযা

ِ ِ
نس قَػْبػلَ ُه ْم
ٌ ََلْ يَطْمثْػ ُه َّن إ
ّّ َوََل َج
اف
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ِ
ؼ
يىػ ٍق ىًْت ي-ؼ
َ اقْػتَػَر
تَر ُح٥َْ -َجَر َح
 ىٍُي ىًْت يح-اِ ْجتَػَر َح

অচেন ওযা;
অন্তবূ েক্ত ওযা
৭:৪৯; হৌঁঙা
২২:৩৭

َّار إََِّل
ُ َوقَالُوا لَن َّتَ َّسنَا الن
ود ًة
َ أَيَّ ًاما َّم ْع ُد
ك كِتَابًا ِِف
َ َولَ ْو نَػَّزلْنَا َعلَْي
ٍ َقِْرط
اس فَػلَ َم ُسوهُ بِأَيْ ِدي ِه ْم

ً
ب
يىكٍس ي-ب
َ َك َس
ِ
-ب
َ ا ْكتَ َس
ً
ب
يىكٍتىس ي

স্পে ওযা

স্পে ওযা,
হঙাোঁয়া; অনু ন্ধান
ওযা ৭২:৮
স্পে ওযা, হঙাোঁয়া

،اؿ (نىػٍي هل
يىػنى ي-نَ َاؿ
)نىػٍيػلىةه
ِيىىس-س
َّ َم
ً
)اس
 م ىس ه،( ىمس
ِ
س
ُ يَػ ْلم-س
َ لَ َم
ث
يىطٍ ًم ي-ث
َ طَ َم

তাযা ফনরঃ আগুন আভাহদকনও
ওঔন স্পে ওযনফ না; হওন্তু
কণাকনহত ওনয়ওহদন। (২:৮০)
তানদয চনয যনয়নঙ হনহদেষ্ট হযহমও।
(৩৭:৪১)

হতা-ভাতা, আত্নীয়-স্বচন, এতীভ
 দীন-দহযেনদয ানথ দ্রৃযফায
ওযনফ। (২:৮৩)

হতা-ভাতা, আত্নীয়-স্বচন, এতীভ
 দীন-দহযেনদয ানথ দ্রৃযফায
ওযনফ। (২:৮৩)

হওউ মহদ ধনী হওাংফা দহযে য়।
(৪:১৩৫)
এফাং ওৃণ এয উয তাোঁয
াধযানু মায়ী। (২:২৩৬)
হতহন আনানও হনয়নঙন হনঃস্ব,
অতঃয অবাফভুক্ত ওনযনঙন।
(৯৩:৮)
তানর তুহভ হনহেত  হযশ্রান্ত
নয় ফন থাওনফ। (১৭:২৯)
এফাং দু ঃস্থ-অবাফগ্রস্থনও আায
ওযা। (২২:২৮)

َّار إََِّل
ُ َوقَالُوا لَن َّتَ َّسنَا الن
ود ًة
َ أَيَّ ًاما َّم ْع ُد
وـ
َ ِأُوَٰلَئ
ٌ ُتُ ْم ِرْز ٌؽ َّم ْعلَٛ ك
َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا َوِذي
الْ ُق ْرَ ََٰب َوالْيَتَ َام َٰى
ِ ِوالْمساك
ي
ََ َ
َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا َوِذي
الْ ُق ْرَ ََٰب َوالْيَتَ َام َٰى
ِ ِوالْمساك
ي
ََ َ
إِف يَ ُك ْن َغنِيِّا أ َْو فَِق ًْيا
ِ
َُو َعلَى الْ ُم ْق َِت قَ َد ُره
َوَو َج َد َؾ َعائًَِل فَأَ ْغ َ ََٰن
ت ُس ًوراَّْٝ وما
ً ُفَػتَػ ْقعُ َد َمل
ِوأَطْعِموا الْبائ
س الْ َف ِق َْي
َ َ ُ َ

ানতনকানা,
হনহদেষ্ট
হনহদেষ্ট, ু হফহদত,
হনধোহযত, চানা

)وـ (ج
ٌ َُم ْعل
)ات
وم ه
( ىم ٍعلي ى

এতীভ

অবাফী

দহযে
ওৃণ, অস্বচ্ছর
অবাফী, দহযে,
অবাফগ্রস্ত, হনঃস্ব
ক্লান্ত, হযশ্রান্ত,
দু ফের, অনু তপ্ত,
অেভ
অবাফগ্রস্থ,
হফদান্ন,
েুধাতে
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ٌودة
َ  َم ْع ُد،َم ْع ُد ْوٌد
ات
ٌ ود
َ (ج) َم ْع ُد

يَتِْي ٌم (ج) يَػتَ َامى
ِ ِ
)ي (ج
ٌ م ْسك
ِ
ي
ُ َم َساك

ِ
ُفَقْيٌ (ج) فُػ َقَراء
ُم ْقِ ٌَت
َعائِ ٌل
ور
ٌ ت ُسَْٝ
ِ
س
ٌ بَائ

স্বচ্ছর এয উয তাোঁয াধযানু মায়ী।
(২:২৩৬)
তাযা ফরর, হনশ্চয়ই আল্লা দহযে
এফাং আভযা ধনী। (৩:১৮১)
এভনহও, মঔন আহভ তানদয
ঐশ্বমোরী হরাওনদযনও াহস্ত দ্রৃাযা
াওিা ওযফ, তঔনই তাযা
আতেনাদ ওনয উিনফ। (২৩:৬৪)
এফাং হননচনদযনও হদ হথনও
ফহস্কায ওযনফ না। (২:৮৪)
অতএফ তাযা হমন এফাদত ওনয
এই খনযয ারনওতোয। (১০৬:৩)
হনশ্চয়ই াফা ম্প্রদানয়য চনয
তানদয ফাকৃ ন হঙর এওহট
হনদেন। (৩৪:১৫)
আয মহদ তাযাই ওায ফেী নয়
হতাভানদয ওানঙ আন, তনফ
ভুহক্তণ হননয় তানদয ভুক্ত ওযঙ।
(২:৮৫)
হতাভযা এওদরনও তযা ওযঙ
এফাং এওদরনও ফেী ওযঙ।

ِ
َُعلَى الْ ُموس ِع قَ َد ُره
ت ُن١َْقَالُوا إِ َّف اللَّوَ فَِقْيٌ َو
ِ
ُأَ ْغنيَاء
َخ ْذنَا ُمْتػَرفِي ِهم
َ َح َّ ًَٰت إِ َذا أ
ِ بِالْع َذ
تأ َُرو َف٥َْ اب إِذَا ُى ْم
َ
َوََل ُِتْ ِر ُجو َف أَن ُف َس ُكم
ّْمن ِديَا ِرُك ْم

ِ ب َٰى َذا الْبػي
ت
ْ َ َ َّ فَػ ْليَػ ْعبُ ُدوا َر

لََق ْد َكا َف لِ َسبٍَإ ِِف
ٌَم ْس َكنِ ِه ْم آيَة
ِ
ُس َار َٰى
َ َوإف يَأْتُوُك ْم أ
وى ْم
ُ تُػ َف
ُ اد
تَػ ْقتُػلُو َف َوتَأْ ِس ُرو َف فَ ِري ًقا

(৩৩:২৬)

স্বচ্ছর;
ম্প্রাযণওাযী
৫১:৪৭
ধনী, অবাফভুক্ত,
অভুঔানেী
হফরাী, হৌহঔন,
ঐশ্বমোরী

ِ
ّّ ِ َغ
ُِن (ج) أَ ْغنيَاء

)ؼ (ج
ٌ ُمْتػَر
ُمْتػَرفُو َف

খয, ফাহি,
ফাস্থান; য,
অির
খয, কৃ , ফাহি

ফাস্থান,
ফাকৃ ,
আফাকৃ 
ফহে, আটও,
ওনয়হদ

আটও ওযা,

َد ٌار (ج) ِديَ ٌار
)ت (ج
ٌ بَػْي
وت
ٌ ُبػُي
)َم ْس َك ٌن (ج
َم َساكِ ُن
)أ َِسْيٌ (ج
ُس َارى
ْأ
َ  أ،َسَرى

ফেী ওযা,
হগ্রপতায ওযা
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ِ م
)وس ٌع (ج
ُ
ِ م
وسعُو َف
ُ

يىأٍ ًس ير-َسَر
َأ

এই হম, তুহভ ফনী-ইরাঈরনও
হকারাভ ফাহননয় হযনঔঙ।
(২৬-২২)
স্বাধীন ফযহক্ত স্বাধীন ফযহক্তয ফদরায়,
দা দানয ফদরায় (২:২৭৮)
এফাং এওচন ভুরভান িীতদা
ভুক্ত ওযনফ। (৪-৯২)

ِ ِ َّ َّأَ ْف عب
يل
َ
َ دت بَِِن إ ْسَرائ
ا٘تُّْر َوالْ َعْب ُد بِالْ َعْب ِد
ْ ِا٘تُُّر ب
ْ
َوَُْت ِر ُير َرقَػبَ ٍة ُّم ْؤِمنَ ٍة
ك َرقَػبَ ٍة
ُّ َف

তা নচ্ছ দাভুহক্ত। (৯০-১৩)

দা ফানাননা
স্বাধীন, ভুক্ত,
আচাদ
ভুক্ত ওযা,
আচাদ ওযা,

يػي ىعبِّ يد-َعبَّ َد
ُحّّر
َُْت ِر ٌير

ভুহক্ত হদয়া
ভুক্ত ওযা,
আচাদ ওযা,

ك
ّّ َف

ঙািাননা
আয মহদ তাযাই ওায ফেী নয়
হতাভানদয ওানঙ আন, তনফ
ভুহক্তণ হননয় তানদয ভুক্ত ওযঙ।
(২:৮৫)
আহভ তায হযফনতে হদরাভ মনফ
ওযায চননয এও ভান চন্তু।
(৩৭:১০৭)
অফযই এহট দ্রৃাযা তাযা ভুহক্তণ
হদনত ঘাইনফ হওয়াভত হদফনয
ওহিন াহস্ত হথনও ফাোঁঘনত। (৩৯:৪৭)
তানদয ফহস্কায ওযা হতাভানদয
চনয অনফধ। (২:৮৫)
ফর, হতাভযা হও রেয ওনযঙ, মা
আল্লা হতাভানদয চনয হযহচও
হদনয়নঙন হগুনরায ভধয হথনও
হওানটানও াযাভ আয হওানটানও
ারার াফযস্ত ওনযঙ? (১০:৫৯)

ِ
ُس َار َٰى
َ َوإف يَأْتُوُك ْم أ
وى ْم
ُ تػُ َف
ُ اد
َوفَ َديْػنَاهُ بِ ِذبْ ٍح َع ِظي ٍم
ِ ََلفْػتدوا بِِو ِمن س
وء
ََْ
ُ
ِ الْع َذ
اب يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة
َ
ِ
اج ُه ْم
ُ تََّرٌـ َعلَْي ُك ْم إ ْخَرُٝ
َُنزَؿ اللَّو
َ قُ ْل أ ََرأَيْػتُم َّما أ
لَ ُكم ّْمن ّْرْزٍؽ فَ َج َع ْلتُم
ّْمْنوُ َحَر ًاما َو َح ََلًَل

189

ভুহক্তণ হনয়া

ভুহক্তণ হদয়া,
হফহনভয় হদয়া
ভুহক্তণ হদনত
ঘায়া

হনহলে, অনফধ,
নাচানয়ম
হনহলে, অনফধ;
ম্যাহনত, হফত্র
৫:৯৭

يػي ىف ًادم-فَ َادى
)(فً ىداءه
يَػ ْف ِدي-فَ َدى
يىػ ٍفتى ًدم-اِفْػتَ َدى
ٌتََّرَمةُٝ ،تََّرٌـُٝ
َحَر ٌاـ (ج) ُح ُرٌـ

তাযা ফনর এফ ঘতুষ্পদ চন্তু 
যনেত্র হনহলে। (৬:১৩৮)
তাযা হভথযায প্রহত অহধও
শ্রফণওাযী, াযানভয অহধও
বেণওাযী। (৫:৪২)
মা হল ফায নয় এফাং হনহলে 
নয়। (৫৬:৩৩)
এটা ারার এফাং টা াযাভ।
(১৬:১১৬)
হওয়াভনতয হদন তানদয ওনিাযতভ
াহস্তয হদনও হৌঁনঙ হদয়া নফ।
(২:৮৫)
আহন হও হওঙু চাননন, হই
ু হনহশ্চত হফলয় হও? (৬৯:৩)
অতএফ এনদয াহস্ত রখু নফ না।
(২:৮৬)
তানদয হথনও আমাফ হ্রা ওযা
নফ না এফাং তাযা তানতই থাওনফ
তা নয়। (৪৩:৭৫)
আহভ ভহযয়ভ তনয় ঈানও ু স্পষ্ট
হভানচমা দান ওনযহঙ। (২:৮৭)
তানদয হফতওে তানদয ারনওতোয
ওানঙ ফাহতর। (৪২:১৬)

ث
ٌ قَالُوا ََٰى ِذهِ أَنْػ َع ٌاـ َو َح ْر
ِح ْجٌر
ِ َٖتَّاعُو َف لِْل َك ِذ
َّ ب أ
َكالُو َف
ِ
ِ لسح
ت
ْ ُّ ل
ٍ ََُّل م ْقط
وع ٍة
َ ُتَْنٟ وعة َوََل
َ َ
ََٰى َذا َح ََل ٌؿ َو ََٰى َذا َحَر ٌاـ
َويَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة يػَُرُّدو َف إِ َ ََٰل
ِ َش ّْد الْع َذ
اب
َ َأ

হনহলে; ফাধা;,
জ্ঞান, ফুহে ৮৯:৫
াযাভ,
ওানরাটাওা,
অনফধ ম্পদ
হনহলে,
ফাযণনমাকয
তফধ, অহনহলে

ুনরুত্থান,
হওয়াভত
অফযম্ভাফী,

َّف َعْنػ ُه ُم
ُ تَف٧ُ فَ ََل
اب
ُ الْ َع َذ
ََل يػُ َفتػ َُّر َعْنػ ُه ْم َوُى ْم فِ ِيو
ُمْبلِ ُسو َف

রাখফ ওযা, হ্রা
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ت
ٌ ُس ْح
ٌوعة
َ ُتَْنٟ
 َح ََل ٌؿ، ِّّحل

দাোঁিাননা,

ْ َوَما أ َْد َر َاؾ َما
ُا٘تَاقَّة

ِ
َيسى ابْ َن َم ْرَي
َ َوآتَػْيػنَا ع
ِ َالْبػيّْػن
ات
َ
ِ
ند
َ ضةٌ ِع
َ ُح َّجتُػ ُه ْم َداح
َرِّْبِ ْم

ِح ْجٌر

অহনফামে

ওযা, স্বল্প বায
ওযা, ঙাি হদয়া
ওভাননা, হ্রা
ওযা, দূ ফের ওযা

ু স্পষ্ট হনদেন,
প্রভাণ
প্রভাণ, দহরর,
মু হক্ত

ِ
ُالقيَ َامة
ُا٘تَاقَّة
ِّف
 يُيىف ي-َّف
َ َخف
ً
)يف
( ىَتٍف ه
يػي ىفتػ يِّر-فَػتػََّر
)بَػيّْػنَةٌ (ج
ات
ٌ َبَػيّْػن
ٌُح َّجة

হতাভানদয যব্ব এয ে হথনও
হতাভানদয হনওট প্রভান এন
হকনঙ। (৪:১৭৪)
ূ মেনও এয উনয হননদেও
ফাহননয়হঙ (২৫:৪৫)

মা হতাভানদয ভনন বার রানকহন।
(২:৮৭)
তাযা ঘায় মহদ তুহভ আনালওাভী
, তনফ তাযা আনালওাযী
নফ। (৬৮:৯)
তাযা ফন্ধুত্ব ওনয মাযা আল্লা 
তাোঁয যাু নরয হফরুোঘয ওনয।
(৫৮:২২)
আয আল্লা ৎওভেীরনদযনও
বারফানন। (৩:১৪৮)
তাযা হদায়ানতয উয অন্ধত্বনও
ঙে ওযর। (৪১:১৭)
মা হতহন তানদয চননয ঙে
ওনযনঙন এফাং তানদয বয়-বীহতয
হযফনতে অফযই তানদযনও াহন্ত
দান ওযনফন। (২৪:৫৫)
হতহন ঈভাননও হতাভানদয ওানঙ
হপ্রয় ওনয হদনয়নঙন (৪৯:৭)
এফাং ওুপযনও হতাভানদয ওানঙ
অহপ্রয় ওনয হদনয়নঙন (৪৯:৭)

قَ ْد َجاءَ ُكم بػُْرَىا ٌف ّْمن
َّربّْ ُك ْم
س َعلَْي ِو
ْ َج َع ْلنَا الش
َ َّم
َدلِ ًيَل
ِِبَا ََل تَػ ْه َو َٰى أَن ُف ُس ُك ُم
َوُّدوا لَ ْو تُ ْد ِى ُن فَػيُ ْد ِىنُو َف
َيػُ َو ُّادو َف َم ْن َح َّاد اللَّو
َُوَر ُسولَو
ِِ
ي
ُّ ت٦ُِ َُواللَّو
َ ب الْ ُم ْحسن
استَ َحبُّوا الْ َع َم َٰى َعلَى
ْ َف
تَُد َٰىْٛ ا
ِ
تُ ْمَٛ ض َٰى
َ َالَّذي ْارت
َّهم ّْمن بَػ ْع ِد
ُ َولَيُبَ ّْدلَنػ
َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا
ِْ ب إِلَْي ُكم
تَا َف٨اْل
َ ََّحب
ُ
َوَكَّرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر
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প্রভাণ, দহরর,
মু হক্ত

بػُْرَىا ٌف

হদাযী, হনদেন,

ِ
يل
ٌ َدل

প্রভাণ

ঙে ওযা,
ওাভনা ওযা
ওাভনা ওযা,
ঘায়া,
বানরাফাা
ফন্ধুত্ব ওযা,
অন্তযঙ্গ ফানাননা
বানরাফাা,
ঙে ওযা
ঙে ওযা,
বানরা ভনন ওযা,
অফরম্বন ওযা
ঙে ওযা,
অনু ভহত হদয়া,
ন্তুষ্ট য়া

অনু যক্ত ফানাননা,
ঙেনীয় ওযা
অঙে ফানাননা,
খৃ হণত ফানাননা

يىػ ٍه ىول-ي
َ َى ِو
)(كد
يىػ ىود ي-َوَّد
يػي ىو ِّاد-َو َّاد
ب
ُّ ت٦ُِ -ب
َّ َح
َأ
-ب
َّ استَ َح
ْ
يى ٍستى ًحب

ً يػرتى-ضى
ضي
ٍ ْارتَ َ ى
ب
 يَيىبِّ ي-ب
َ ََّحب
يي ىكِّرهي-َكَّرَه

হতাভায ারনওতো হতাভানও তযাক
ওনযহন এফাং তাহচ্ছরয  ওনযহন।

ك َوَما قَػلَ َٰى
َ ُّك َرب
َ َما َوَّد َع

খৃ ণা ওযা, তুচ্ছ
বাফা, তাহচ্ছরয
ওযা, অঔুহ

(৯৩:৩)

য়া
এফাং য়ত হতাভযা এভন হওঙু
অঙে ওযঙ মা হতাভানদয চনয
ওরযাণওয। (২:২১৬)
এফাং তানদয অহধওাাং তযনও
অঙে ওনয। (২৩:৭০)
হ ফরর আহভ হতাভানদয এই
ওাচনও খৃ ণা ওহয। (২৬:১৬৮)

অফননল মঔন তানদয ওানঙ
হৌঁঙর মানও তাযা হঘনন হযনঔহঙর,
তঔন তাযা তা অস্বীওায ওনয
ফর। (২:৮৯)
হতাভানদযনও হফহবন্ন চাহত 
হকানত্র হফবক্ত ওনযহঙ, মানত
হতাভযা যস্পনয হযহঘহত ।
(৪৯:১৩)
হতহন হন্ধগ্ধ নরন এফাং ভনন ভনন
তাোঁনদয ম্পনওে বয় অনু বফ ওযনত
রাকনরন। (১১:৬৯)
হতহন ফরনরন ''তায হাংানঔানা
হযফহতেত ওনয দা‛ (২৭:৪১)

َو َع َس َٰى أَف تَكَْرُىوا َشْيئًا
َوُى َو َخْيػٌر لَّ ُك ْم
َوأَ ْكثَػ ُرُى ْم لِْل َح ّْق َكا ِرُىو َف
قَ َاؿ إِ ِّْن لِ َع َملِ ُكم ّْم َن
ِ
ي
َ الْ َقال
فَػلَ َّما َجاءَ ُىم َّما َعَرفُوا
َك َف ُروا بِِو
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَػبَائِ َل
لِتَػ َع َارفُوا
ِ َن
س ِمْنػ ُه ْم
ج
َو
أ
و
م
ى
ر
ك
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ًِخي َفة
تَا َع ْر َش َهاَٛ قَ َاؿ نَ ّْك ُروا

অঙে ওযা

অঙেওাযী,
খৃ ণাওাযী, হফভুঔ
খৃ ণাওাযী, অঔুহ

)َكا ِرهٌ (ج
َكا ِرُىو َف
قَ ٍاؿ (ج) قَالُو َف

হঘনা

এনও অযনও
হঘনা, যস্পনয
হযহঘত য়া
হঘননত না াযা,
নেচনও
য়া
আওৃহত
হযফতেন ওযা,
ঙদ্মনফ ওযা
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يىػ ٍقلًي-قَػلَى
يىكىٍرهي-َك ِرَه

ؼ
يىػ ٍع ًر ي-ؼ
َ َعَر
-ؼ
َ تَػ َع َار
ؼ
يىػتىػ ىع ىار ي

يَػْن َك ُر-نَ ِكَر
يػينى ِّك ير-نَ َّكَر

তাযা তানও হঘনর না (১২:৫৮)

ِ وىم لَو م
نك ُرو َف
ُ ُ ْ َُ

না হঘনা;
অস্বীওাযওাযী
১৬:২২

হতাভানদয ঈভান ওতই না হনওৃষ্ট
হননদে হদয়। (২:৯৩)
তানদয পয়ারা ঔুফই হনওৃষ্ট।
(১৬:৫৯)

بِْئ َس َما يَأْ ُم ُرُكم بِِو
تَانُ ُك ْم٨ِإ

ت ُك ُمو َف٦َْ أَََل َساءَ َما

ওতই না হনওৃষ্ট!

ভে য়া, হনওৃষ্ট
য়া; হফলণ্ণ
য়া ৩:১২০

ওতই না উেভ! ফাো। (৩৮:৪৪)
আয তানদয াহন্নধযই র উেভ।
(৪:৬৯)
ফনর হদন, মহদ আনঔযানতয
ফাস্থান আল্লায ওানঙ এওভাত্র
হতাভানদয চনযই ফযাে নয় থানওঅনয হরাওনদয ফাদ হদনয়। (২:৯৪)
মাযা হফনলবানফ হতাভানদয ভনধয
চুরুভ ওনযনঙ। (৮:২৫)

ওহস্ভনওানর তাযা ভৃ তুয ওাভনা
ওযনফ না ঐফ হকানায ওাযনণ,
মা তানদয াত াহিনয়
হদনয়নঙ।)২:৯৫ (
হঔানন প্রনতযনও মাঘাই ওনয হননত
াযনফ মা হওঙু হ ইহতূ নফে
ওনযহঙর। (১০:৩০)

نػ ّْْع َم الْ َعْب ُد
ك َرفِي ًقا
َ َِو َح ُس َن أُوَٰلَئ
َّار
ْ َقُ ْل إِف َكان
ُ ت لَ ُك ُم الد
ِ ِ َ ْاَل ِخرةُ ِع
ًصة
َ ند اللَّو َخال
َ
ِ ّْمن د
ِ وف الن
َّاس
ُ
ِ َّ
ين ظَلَ ُموا ِمن ُك ْم
َ الذ
َّ َخ
ًاصة
َولَن يَػتَ َمنػ َّْوهُ أَبَ ًدا ِِبَا
ت أَيْ ِدي ِه ْم
ْ َّم
َ قَد
ِ
ٍ ك تَػْبػلُو ُك ُّل نَػ ْف
س
َ ُىنَال
ت
ْ َسلَ َف
ْ َّما أ
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ِ
)ٌ(مْن ِكَرة
ُ ُمْنكٌر
ج ُمْن ِك ُرو َف

ওতই না উেভ!
ু েয য়া,
উেভ য়া

ِ
س
َ بْئ
يى يسوءي-ََساء
)ٌ(س ْوء
َ
نِ ْع َم

 ىٍَي يس ين-َح ُس َن

এওতযপা, ঔাোঁহট,
হফশুে

হফনলত,
হফনলবানফ,
তফহষ্টয

ِ
ص
ٌ َخال
ِ
)ٌصة
َ ( َخال
َّ َخ
ٌاصة

াভনন ািাননা,
আনক ওযা

অতীনত ওযা,
ূ নফে ওযা

ِّـ
يػي ىقد ي-َّـ
َ قَد
ً
ف
يي ٍسل ي-ف
َ ََسل
ْأ

আহন তানদযনও চীফননয প্রহত
ফায ঘাইনত অহধও হরাবী
হদঔনফন। (২:৯৬)
ফযাং আভযা অনু যণ ওযনফা মায
উয আভানদয ফা-দাদানদয
হদনঔহঙ। (২:১৭০)
এভনহও ভুহযওনদয ঘাইনত।
(২:৯৬)
হনশ্চইয় হযও ওযা ফি চুরুভ।
(৩১:১৩)
ভুহযওনদয ওানঙ ওহিন ভনন য়
হমহদনও তুহভ তানদয আফান
ওযঙ। (৪২:১৩)

তানদয প্রনতযনও ওাভনা ওনয, হমন
াচায ফঙয ফয় হদয়া য়।
(২:৯৬)
এহট তানদয আমাফ হথনও দূ নয
যানত াযনফনা। (২:৯৬)
আয মহদ আল্লা হতাভানও হওান
ওষ্ট হদন, তনফ হতহন ফযতীত তা
অাযণওাযী হওউ হনই। (৬:১৭)

ِ
ص
ْ َّه ْم أ
ُ َولَتَج َدنػ
َ َحَر
ٍَّاس علَى حياة
َ َ َٰ َ ِ الن
بَ ْل نػَتَّبِ ُع َما أَلْ َفْيػنَا َعلَْي ِو
آبَاءَنَا
ِ َّ ِ
ين أَ ْشَرُكوا
َ َوم َن الذ

ِ
ِ
يم
ٌ إ َّف الش ّْْرَؾ لَظُْل ٌم َعظ
ِ
ي َما
َ َكبُػَر َعلَى الْ ُم ْش ِرك
وى ْم إِلَْي ِو
ُ ُتَ ْدع
َح ُد ُى ْم لَ ْو يػُ َع َّم ُر
َ يَػ َوُّد أ
ف َسنَ ٍة
َ ْأَل
َوَما ُى َو ِِبَُز ْح ِزِح ِو ِم َن
ِ الْع َذ
اب
َ
ضٍّر
َ تَْ َس ْس٨ َوإِف
ُ ِك اللَّوُ ب
ِ
ف لَوُ إََِّل ُى َو
َ فَ ََل َكاش
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ায়া

ায়া

অাংীদায ওযা,
যীও ওযা
অাংীফাদ,
ফহুত্বফাদ
ভুহযও, আল্লায
নঙ্গ হযওওাযী,
অাংীফাদী

ت ُد٥َِ -َو َج َد
يػيٍل ًفي-أَلْ َفى
يي ٍش ًريؾ-أَ ْشَرَؾ
ِش ْرٌؾ

)ُم ْش ِرٌؾ ( يم ٍش ًرىكةه
(ج) يم ٍش ًريكو ىف
)ات
( يم ٍش ًرىك ه

ফয় হদয়া, আয়ু
হদয়া, দীখেচীহফ
ওযা

يػي ىع ِّم ير-َع َّمَر

দূ যওাযী,
অাযণওাযী
উনন্মাঘও
অাযণওাযী

ِح
ٌ ُمَز ْحز
ِ َك
ف
ٌ اش
ً ( ىك
)اش ىفةه) (ج
ً ىك
اش يفو ىف
ً
)ات
( ىكاش ىف ه

ঙু নি হপরর এওহট দর মানদয
হওতাফ হদয়া নয়হঙর। (২:১০১)
অতঃয হ রাহি হননে ওযনর
ভুূনতেয ভনধয তা ু স্পষ্ট অচকয
নয় হকর। (২৬:৩২)

ِ َّ
ين أُوتُوا
ٌ نَػبَ َذ فَ ِر
َ يق ّْم َن الذ
ِ
اب
َ َالْكت
صاهُ فَِإ َذا ِى َي
َ فَأَلْ َق َٰى َع
ي
ٌ ِثػُ ْعبَا ٌف ُّمب

হননে ওযা, ঙু োঁনি
হপরা
হননে ওযা;
যাঔা ১২:৯৩;
হদয়া ৭৩:৫; হঢনর
হদয়া ২০:৩৯;

يىػٍنبً يذ-نَػبَ َذ
يػيٍل ًقي-أَلْ َقى

স্থান ওযা
এযয তা ভুনে হননে ওনযা
(২০:৩৯)
আয তুহভ ভাহটয ভুহি হননে
ওযহন, মঔন তা হননে ওনযহঙনর,
ফযাং তা হননে ওনযহঙনরন
আল্লা। (৮:১৭)
তযা ওয ইউু পনও হওাংফা হপনর
আ তানও অনয হওান স্থানন
(১২:৯)
হতহনই চনদনও শুননয উনোরন
ওনয বূ হভস্ভাৎ ওনযনঙন। (৫৩:৫৩)
তাযা হতা তানদয দৃ হষ্টনতই
আনানও আঙাি ভাযনত ঘায়
(৬৮:৫১)
এফাং হম ভে ওাচ হননয় আনফ,
তানদয ভুঔ উনি অহিনত হননে
ওযা নফ। (২৭:৯০)

فَاقْ ِذفِ ِيو ِِف الْيَ ّْم
ت
َ ت إِ ْذ َرَمْي
َ َوَما َرَمْي
َوَٰلَ ِك َّن اللَّوَ َرَم َٰى
ف أَ ِو
َ وس
ُ ُاقْػتُػلُوا ي
ضا
ً اطَْر ُحوهُ أ َْر
َوالْ ُم ْؤتَِف َكةَ أ َْى َو َٰى
ِ َّ وإِف ي َك
ين َك َف ُروا
ُ َ َ
َ اد الذ
ِ
صا ِرِى ْم
َ َلَيُػ ْزل ُقون
َ ْك بِأَب
السيّْئَ ِة
َّ َِوَمن َجاءَ ب
وى ُه ْم ِِف
ْ َّفَ ُكب
ُ ت ُو ُج
النَّا ِر
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১৬:১৫
হননে ওযা, ঙু নি
ভাযা; আখাত ানা
২১:১৮

ؼ
يىػ ٍق ًذ ي-ؼ
َ قَ َذ

হননে ওযা. ঙু নি
ভাযা; অফাদ
হদয়া ৪:১১২
হপনর আা,
হননে ওযা
বূ হভস্ভাৎ ওযা,
আঙাি ভাযা
আঙনি হপরা,
হঙনর হপনর

يىػ ٍرًمي-َرَمى
يىطٍىر يح-طََر َح
يػي ٍه ًوم-أ َْى َوى
يػيٍزلً يق-أ َْزلَ َق

হদয়া
উনল্ট হপরা, উুি
ওনয হপরা

يى يكب-ب
َّ َك

অতঃয তানত তানদয উুি ওনয
হপরা নফ এফাং অযাধীনদয।
(২৬:৯৪)
আনায বাই ফন্ধুযা না থাওনর
আভযা আনানও প্রস্তযাখানত তযা

فَ ُكْب ِكبُوا فِ َيها ُى ْم
َوالْغَ ُاوو َف

اؾ
َ َك لََرٓتَْن
َ َُولَ ْوََل َرْىط

অনধাভুঔী ওনয
হপরা, উুি ওনয
হপরা
াথয ঙু োঁনি ভাযা

ওযতাভ। (১১:৯১)
হগুনরানও য়তাননদয চননয
হেণাস্ত্রফৎ ওনযহঙ। (৬৭:৫)
মহদ তুহভ হফযত না , হ নূ ,
তনফ তুহভ হনহশ্চত প্রস্তযাখাতপ্রাপ্ত
নফই (২৬:১১৬)
আহন তানদযনও হদঔনতন
বূ াহতত (৬৯:৭)
অথফা আভযা হননে ওযহঙ।
(৭:১১৫)

তাযা ঐ ানস্ত্রয অনু যণ ওযর, মা
ু রায়ভাননয যাচত্ব ওানর য়তানযা
আফৃ হে ওযত। (২:১০২)

আহভ এরূ বানফই ইব্রাীভনও
ননবাভন্ডর  বুভন্ডনরয অতযাশ্চমে
ফস্তুভূ  হদঔানত রাকরাভ।
(৬-৭৫)

وما
َ ََو َج َع ْلن
ً اىا ُر ُج
ِ لّْلشَّي
ِ اط
ي
َ
ِ
ِ
وح
ُ ُلَئن ََّلْ تَنتَو يَا ن
ِ
ِ
ي
َ لَتَ ُكونَ َّن م َن الْ َم ْر ُجوم
ِ
ص ْر َع َٰى
َ فَػتَػَرى الْ َق ْوَـ ف َيها
ت ُن١َْ َوإِ َّما أَف نَّ ُكو َف
ِ
ي
َ الْ ُم ْلق
َواتَّػبَػعُوا َما تَػْتػلُو
ِ
ِ ي َعلَ َٰى م ْل
ك
ُ الشَّيَاط
ُ
ُسلَْي َما َف
ِ ِ ِ ِوَك ََٰذل
يم
َ َ
َ ك نُري إبْػَراى
ِ السماو
ات
َ َملَ ُك
َ َ َّ وت
ِ َو ْاْل َْر
ض
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হননেনয ফস্তু;
াথয, হেনাস্ত্র,

-ب
َ َكْب َك
ً
ب
يي ىكٍبك ي

يىػ ٍر يج يم-َر َج َم
)( ىر ٍج هم
ُر ُج ْوٌـ

উরৃা
প্রস্তয হনহেপ্ত,
হফতাহিত
হনহেপ্ত, বূ াহতত,
নি থাওা
হননেওাযী;
উস্থাও,
হওাযী

وـ ج
ٌ َم ْر ُج
ومو َف
ُ َم ْر ُج
يع ج
ٌ ص ِر
َ
ص ْر َعى
َ
)ُم ْل ٍق (ج

ُم ْل ُقو َف
ً
)ات
( يم ٍلقيى ه

যাচত্ব; ওতৃেত্ব;
াফেনবৌভত্ব;
অহধওায, েভতা

যাচয ফযফস্থানা;
যাচত্ব, ওতৃেত্ব

ك
ٌ ُم ْل
وت
ٌ َملَ ُك

আভায হওান েভতা হঙর না, হওন্তু
এতটুওু হম, আহভ হতাভানদযনও
হডনওহঙ। (১৪:২২)
এরূ হেনত্র অহববাফওত্ব তয
আল্লায। (১৮:৪৪)

ِ
َل َعلَْي ُكم ّْمن
َ َوَما َكا َف
ٍ َس ْلط
اف
ُ
ِ
ا٘تَ ّْق
ْ ك الْ َوََليَةُ لِلَّ ِو
َ ُىنَال

প্রতা, প্রহতহে,
েভতা, দরীর
যেণানফেণ,
অহববাফওত্ব,
অহধওায, ওতৃত্ব
ে

তাযা ভানু লনও চাদু হফদযা হো
হদত। (২:১০২)
এফাং ফরর চাদু ওয নায় াকর।
(৫১:৩৯)

তাযা হমন আনায ওানঙ প্রনতযওহট
দে চাদু ওয হও উহস্থত ওনয।
(২৬:৩৭)
হতাভযা হতা এও মাদু গ্রস্থ ফযহক্তয
অনু যণ ওযঙ। (১৭:৪৭)
তাযা ফরর, তুহভ হতা চাদু গ্রস্তনদয
এওচন। (২৬:১৮৫)

তাযা আল্লায আনদ ঙািা তদ্দ্বাযা
ওায অহনষ্ট ওযনত াযত না।
(২:১০২)

الس ْحَر
ّْ َّاس
َ يػُ َعلّْ ُمو َف الن

চাদু

ِ وقَ َاؿ س
تنُو ٌفَْٜ احٌر أ َْو
َ َ

চাদু ওয

وؾ بِ ُك ّْل َس َّحا ٍر َعلِي ٍم
َ ُيَأْت

হফজ্ঞ চাদু ওয,

تَػتَّبِعُو َف إََِّل َر ُج ًَل
َّم ْس ُح ًورا
َنت ِم َن
َ تَا أ٣َِّقَالُوا إ
ين
َ الْ ُم َس َّح ِر
ين بِِو ِم ْن
َ َِوَما ُىم ب
َ ض ّْار
َح ٍد إََِّل بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو
َأ
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চাদু গ্রস্থ

চাদু গ্রস্ত, ভায়াভুগ্ধ

ُس ْلطَا ٌف
ٌَوَلَيَة
-ِس ْحٌر ( ىس ىحىر
)يى ٍس يح ير
ِس
)احٌر (ج
َ
ِس
،اح ُرْو َف
َ
ٌَس َحَرة
َس َّح ٌار
ور
ٌ َم ْس ُح
)ُم َس َّحٌر (ج
ُم َس َّح ُرو َف

েহতওাযও,
অহনষ্টওাযী

)ض ّّار (ج
َ
ض ُّارو َف
َ

আহভ হতাভানদয হওান েহত হওাংফা
থ হদঔাননায ভাহরও নই।(৭২:২১)
হওান হরঔও  ােীয অহনষ্টওাযী
নাই। (২:২৮২)
হহদন হওান ধন-ম্পদ  ন্তান
ন্তহত উওানয আনফ না।
(২৬:৮৮)
হ ভুহভন কণ, হতাভযা ‘যাহয়না’
ফনরা না। (২:১০৪)
হতাভযা আায ওয এফাং হতাভানদয
ঘতুস্পদ চন্তু ঘযা। (২০:৫৪)
হঔান হথনও হতাভযা ান ওয এফাং
হঔান হথনওই উহিদ য়, হমঔানন
হতাভযা ঘযনত দা। (১৬:১০)
এফাং হমহন ঘাযণবূ হভ হফয ওনযন।
(৮৭:৪)
আল্লা মানও ইচ্ছা হফনল বানফ
স্বীয় অনু গ্র দান ওনযন। (২:১০৫)
হতহন হতাভানদযনও ঙে ওনযনঙন
এফাং ধনভেয ফযাানয হতাভানদয
উয হওান ওনিাযতা যানঔনহন।
(২২:৭৮)

ِ
ضِّرا
ُ إِ ِّْن ََل أ َْمل
َ ك لَ ُك ْم
َوََل َر َش ًدا
ِ
ب َوََل
َ َُوََل ي
ٌ ض َّار َكات
َش ِهي ٌد
اؿ َوََل
ٌ يَػ ْوَـ ََل يَن َف ُع َم
بَػنُو َف

ِ َّ
ين َآمنُوا ََل
َ يَا أَيػُّ َها الذ
ِ تَػ ُقولُوا ر
اعنَا
َ

ُكلُوا َو ْار َع ْوا أَنْػ َع َام ُك ْم

ِ لَّ ُكم ّْمْنو َشر
ٌ َ ُ
ُاب َومْنو
ِ ِِ
يمو َف
ُ َش َجٌر فيو تُس
ِ
َخَر َج الْ َم ْر َع َٰى
ْ َوالَّذي أ
ص بَِر ْٔتَتِ ِو َمن
ُّ َتْت٧َ َُواهلل
ُيَ َشاء

اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل
ْ ُى َو
َعلَْي ُك ْم ِِف الدّْي ِن ِم ْن
َحَرٍج
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েহত ওযা

েহত ওযা; হফনদ
হপরা
উওায ওযা

যাঔার;
অহববাফও,
তোফধায়ও ২৩:৮
শু ঘযাননা;
তোফধান ওযা,
মত্ন হনয়া ৫৭:২৭
ঘযাননা,
ঘাযণবূ হভনত হঙনি
হদয়া
ঘাযণবূ হভ; খা,
রতাাতা

ضر
يى ي-ضَّر
َ
)(ضّّر
َ

ضار
يي ى-ض َّار
َ
)( ًضىر هار

يىػٍنػ ىف يع-نَػ َف َع
)(نػى ٍف هع

،ٌَر ٍاع (ج) ِر َعاء
َراعُو َف
يىػ ٍر ىعى-َر َعى
)اعةه
( ًر ىع ى
ً
يم
َأ
ييس ي-َس َاـ
َم ْر َعى

এওান্ত ফানাননা,
হফনহলত ওযা,
স্বাতন্ত্রয ফানাননা
ঙে ওযা,
ভননানীত ওযা;
হননয় আা

 ىُيٍتًص-ص
َّ َاِ ْخت
 ىٍُيتىًب-اِ ْجتَ ََب

হনশ্চয়ই আহভ তানদয এওহনি
ওনযহঙরাভ হফনলবানফ যওানরয
স্ভযণ দ্রৃাযা। (৩৮:৪৬)
এফাং ফাদা ফরর, তানও আভায
ওানঙ হননয় আ আহভ তানও
আভায চনয ভননানীত ওযনফা।
(১২:৫৪)
আহভ হতাভানও হননচয চনয
ঙেভনতা কনি হননয়হঙ। (২০:৪১)

ِ ِ إِنَّا أَخلَصن
ص ٍة
ُ َْ ْ
َ اىم َبَال
ِذ ْكَرى الدَّا ِر
ِ
ك ائْػتُ ِوِن بِِو
ُ َوقَ َاؿ الْ َمل
ِ أ
صوُ لِنَػ ْف ِسي
ْ َستَ ْخل
ْ
ك لِنَػ ْف ِسي
َ ُاصطَنَػ ْعت
ْ َو

এওহনি ফানাননা,
হফনঙ হনয়া, হফশুে
ওযা
এওান্ত ফানাননা,
ঙে ওযা,
ভননানীত ওযা
ঙেভনতা কিা,
ভননানীত ওযা,
ঙে ওযা

আয ভূ া হফনঙ হননরন তায
ম্প্রদায় হথনও েয চন হরাও
আভায প্রহতশ্রুত ভনয়য চনয।
(৭:১৫৫)
আয পর-ভুর তাযা মা ঙে ওনয।
(৫৬:২০)
হ ভাযইয়াভ!, আল্লা হতাভানও
ঙে ওনযনঙন। ৩:৪২
আয তাযা আভায ওানঙ ভননানীত
 উেভ। (৩৮:৪৭)

আহভ হওান আয়াত যহত ওযনর
অথফা হফস্ভৃ ত ওহযনয় হদনর
তদনো উেভ অথফা তায
ভমোনয়য আয়াত আনয়ন ওহয।
(২:১০৬)

ْ َو
ُوس َٰى قَػ ْوَمو
َ اختَ َار ُم
ِ
ي َر ُج ًَل لّْ ِمي َقاتِنَا
َ َسْبع
تَّا يَػتَ َخيَّػ ُرو َفّْٟ َوفَاكِ َه ٍة
ِ يا مرَي إِ َّف اللَّو اصطََف
اؾ
ُ َْ َ
ْ َ
ندنَا لَ ِم َن
َ َّه ْم ِع
ُ َوإِنػ
َخيَا ِر
ْ ي ْاْل
َ ْ صطََف
ْ الْ ُم
نس ْخ ِم ْن آيٍَة أ َْو
َ ََما ن
ِ ْنسها نَأ
ِ
ت َِبٍَْْي ّْمْنػ َها
َ ُن
أ َْو ِمثْلِ َها
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ঙে ওযা, ফাঙাই
ওযা, ভননানীত
ওযা
ঙে ওযা, ফাঙাই
ওযা, ভননানীত
ওযা
ঙে ওযা, ফাঙাই
ওযা, ভননানীত
ওযা
ভননানীত,
হনফোহঘত

ً
ص
ٍأ
 يُيٍل ي-ص
ىخلى ى
ِ
-ص
َ َا ْستَ ْخل
ً
ص
يى ٍستى ٍخل ي

ِ
-صطَنَ َع
ْا
صطىنً يع
ٍ يى

 ىُيٍتً يي-اِ ْختَ َار
يىػتى ىخيَّػ ير-َِتَيَّػَر
-اصطََفى
ْ
صطَِفي
ْ َي

)صطََفى (ج
ْ ُم
صطَُفو َف
ْ ُم

যহত ওযা
২:১০৬ ; দূ য
ওযা, ভুনঙ হদয়া
২২:৫২

يىػٍن ىس يخ-نَ َس َخ

তানদয হননচনদয ে হথনও
হফনদ্রৃলফতঃ (তাযা এটা ওনয
থানও)। (২:১০৯)
এফাং হাংু নওয অহনষ্ট হথনও মঔন
হ হাংা ওনয। (১১৩:৫)

হতাভযা আল্লায হননদে আা
মেন্ত তানদয েভা ওয এফাং
উনো ওয। (২:১০৯)
এফাং তানদয উৎীিন হযতযাক
ওরুন  আল্লায উয বযা
ওরুন। (৩৩:৪৮)
াোঁ, হম ফযহক্ত হননচনও আল্লায
উনেনয ভেন ওনযনঙ এফাং হ
ৎওভেীর।
(২:১১৩)
হ ঈভানদায কন! হতাভযা
হযূ ণেবানফ ইরানভ প্রনফ ওয।
(২:২০৮)
এফাং তাযা ধভে হননফ ভননানীত
ওনযনা তয ধভে হও। (৯:২৯)
এফাং আভযা তাোঁয হনওট
আত্মভেণওাযী। (২:১৩৩)
ফযাং তাযা আচনওয হদনন
আত্নভেণওাযী। (৩৭:২৬)

ِ حس ًدا ّْمن ِع
ند أَن ُف ِس ِهم
ْ ََ
ِ وِمن َشّْر ح
اس ٍد إِ َذا
َ
َ
َح َس َد
اص َف ُحوا َح َّ ًَٰت
ْ َف
ْ اع ُفوا َو
ِيَأِِْت اللَّوُ بِأ َْم ِره
َ

َوَد ْع أَذَ ُاى ْم َوتَػ َوَّك ْل َعلَى
اللَّ ِو
َسلَ َم َو ْج َهوُ لِلَّ ِو
ْ بَػلَ َٰى َم ْن أ
ت ِس ٌنُْٝ َوُى َو
ِ َّ
ين َآمنُوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
الس ْل ِم َكافَّ ًة
ّْ ْاد ُخلُوا ِِف
ِ ِ
ا٘تَ ّْق
ْ ين
َ َوََل يَدينُو َف د
ت ُن لَوُ ُم ْسلِ ُمو َف١ََْو

بَ ْل ُى ُم الْيَػ ْوَـ
ُم ْستَ ْسلِ ُمو َف
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হাংা, হফনদ্রৃল,
যশ্রীওাতযতা
হাংু ও, হফনদ্রৃলী,
যশ্রীওাতয

উনো ওযা

হফদায় ওযা, হঙনি
হদয়া, হযতযাক
ওযা
আত্মভেণ ওযা

ইরাভ

ধভে গ্রণ ওযা,
হভনন ঘরা
ভুহরভ, অনু কত,
আত্মভেণওাযী
াহন্তওাভী,
আত্মভেণওাযী,
অনু কত

-َح َس ٌد ( ىح ىس ىد
)ٍَي يس يد
ِح
اس ٌد
َ
ص ىف يح
ٍ يى-ص َف َح
َ
)ص ىف هح
(ى
يى ىدعي-ع
َ َوَد
يي ٍسلً يم-َسلَ َم
ْأ
)(إس ىَل هـ
ٍ
ِس ْل ٌم
ً
ين
يىد ي-َدا َف
ٌ ُمسلِ َمة،ُم ْسلِ ٌم
)ُم ْستَ ْسلِ ٌم (ج
ُم ْستَ ْسلِ ُمو َف

তায ঘাইনত ফি মানরভ আয হও
হম ফযাহক্ত আল্লায ভহচদভূ ন
তাোঁয নাভ উচ্চাযণ ওযনত ফাধা হদয়
(২:১১৪)
তাযাই হতা ওুপযী ওনযনঙ এফাং ফাধা
হদনয়নঙ হতাভানদযনও ভহচনদ
াযাভ হথনও। ৪৮:২৫

তঔন তানদযনও ূ ফে স্বাভীনদয ানথ
াযস্পহযও ম্যহতয হবহেনত
হনয়ভানু মায়ী হফনয় ওযনত ফাধাদান
ওনযা না। ২:২৩২

তায ঘাইনত ফি মানরভ আয হও
হম ফযাহক্ত আল্লায ভহচদভূ ন
তাোঁয নাভ উচ্চাযণ ওযনত ফাধা হদয়
(২:১১৪)
তনফ হফধ্বস্ত নয় হমত হখ্রস্টান
ন্নযাীনদয আশ্রভ, হকচো, ইহুদীনদয
উানারয় এফাং ভহচদভূ ।
(২২:৪০)
তনফ হফধ্বস্ত নয় হমত হখ্রস্টান
ন্নযাীনদয আশ্রভ, হকচো, ইহুদীনদয
উানারয় এফাং ভহচদভূ ।
(২২:৪০)

تَّن َّمنَ َعِٟ َوَم ْن أَظْلَ ُم
ِ مس
اج َد اللَّ ِو أَف يُ ْذ َكَر
ََ
ْ فِ َيها
ُاٖتُو
ِ َّ
ين َك َف ُروا
َ ُى ُم الذ
صدُّوُك ْم َع ِن الْ َم ْس ِج ِد
َ َو
ا٘تََرِاـ
ْ
وى َّن أَف
ُ فَ ََل تَػ ْع
ُ ُضل
ِ
اج ُه َّن إِ َذا
َ يَنك ْح َن أ َْزَو
اض ْوا بَػْيػنَػ ُهم
َ تَػَر
ِ بِالْمعر
وؼ
ُْ َ
تَّن َّمنَ َعِٟ َوَم ْن أَظْلَ ُم
ِ مس
اج َد اللَّ ِو أَف يُ ْذ َكَر
ََ
ْ فِ َيها
ُاٖتُو
ص َو ِام ُع َوبِيَ ٌع
ْ ّْم
َ ت
َ تُدَّٛ
ِ وصلَوات ومس
اج ُد
َ ََ ٌ َ َ َ
ص َو ِام ُع َوبِيَ ٌع
ْ ّْم
َ ت
َ تُدَّٛ
ِ وصلَوات ومس
اج ُد
َ ََ ٌ َ َ َ
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হননলধ ওযা, ফাধা
হদয়া; যো ওযা

ফাধা হদয়া,
হফযত যাঔা; ভুঔ
হপহযনয় হনয়া
৬৩:৫
ফাধা হদয়া,
ফাযণ ওযা

ِيىٍنى يع-َمنَ َع

صد
يى ي-ص َّد
َ
)كد
ص يد ه
 ى،صد
(ى
ض يل
يىػ ٍع ي-ض َل
َ َع

ভহচদ, হচদায
স্থান

আশ্রভ, ভি

)َم ْس ِج ٌد (ج
ِ مس
اج ُد
ََ
)ص ْوَم َعةٌ (ج
َ
ص َو ِام ُع
َ

হকচো

بِْيػ َعةٌ (ج) بِيَ ٌع

তনফ হফধ্বস্ত নয় হমত হখ্রস্টান
ন্নযাীনদয আশ্রভ, হকচো, ইহুদীনদয
উানারয় এফাং ভহচদভূ ।
(২২:৪০)
এফাং হগুনরানও উচাি ওযনত
হঘষ্টা ওনয। (২:১১৪)
হম আপ্রাণ হঘষ্টা ওনয, হ হতা
হননচয চননযই আপ্রাণ হঘষ্টা ওনয।
(২৯:৬)
অথঘ বীত-ন্ত্রস্ত না নয় তানদয
চনয হগুনরানত প্রনফ ওযা ঙ্গত
হঙর না। (২:১১৪)
তুহভ ওানপযনদযনও বীতন্ত্রস্ত
হদঔনফ। (৪২:২২)
এফাং মাযা মা দান ওযফায, তা
বীত, ওহম্পত হৃদনয় ২৩:৬০
হহদন অননও হৃদয় হফঘহরত নফ।
(৭৯;৮)
ূ ফে  হশ্চভ আল্লাযই। (২:১১৫)

মা ূ ফেভুঔী নয় এফাং হশ্চভভুঔী
নয়। (২৪:৩৫)

ص َو ِام ُع َوبِيَ ٌع
ْ ّْم
َ ت
َ تُدَّٛ
ِ وصلَوات ومس
اج ُد
َ ََ ٌ َ َ َ

উানারয়

ات
ٌ صلَ َو
َ

َو َس َع َٰى ِِف َخَر ِاِبَا

হঘষ্টা ওযা;

يى ٍس ىعى-َسعى
)( ىس ٍع هي
ً  يُي-جاى َد
اى يد
ََ ى
ً
)اد
(ج ىه ه

ِ ت٥ُ تَا٣َّومن جاى َد فَِإ
اى ُد
َ َ ََ
َ
لِنَػ ْف ِس ِو
تُ ْم أَفَٛ ك َما َكا َف
َ ِأُوَٰلَئ
ِِ
ي
َ وىا إََِّل َخائف
َ ُيَ ْد ُخل
ِِ
ِِ
ي
َ ي ُم ْشفق
َ تَػَرى الظَّالم
ِ َّ
ين يػُ ْؤتُو َف َما آتَوا
َ َوالذ
ٌَّوقُػلُوبػُ ُه ْم َوِجلَة
ٌوب يَػ ْوَمئِ ٍذ َو ِاج َفة
ٌ ُقُػل

ইহুহদনদয

ঙু টাঙু হট ওযা, দ্রুত
ঘরা ২০:২০
আপ্রাণ হঘষ্টা ওযা,
হক্ত ফযয় ওযা,
মু ে ওযা
বীত, মাযা বয়
ওনয
বীত, ন্ত্রস্ত,
আতহিত,
বীত, হিত

হফকফান, হফঘহরত,
ওম্পভান, ঘির

ِِ
ب
ُ َوللَّو الْ َم ْش ِر ُؽ َوالْ َم ْغ ِر

ূ ফে, ূ নমোদনয়য

ََّل َش ْرقِيَّ ٍة َوََل َغ ْربِيٍَّة

ূ ফেহদওস্থ, ূ ফেভুঔী
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স্থান

)ف (ج
ٌ َِخائ
َخائُِفو َف
)ُم ْش ِف ٌق (ج
ُم ْش ِف ُقو َف
ِ
)ٌ(وِجلَة
َ َوج ٌل
ج َوِجلُو َف
ٌَو ِاج َفة
)َم ْش ِر ٌؽ (ج
َم َشا ِر ُؽ
ٌ َش ْرقِيَّة،َش ْرقِ ّّي

ূ ফে  হশ্চভ আল্লাযই। (২:১১৫)

মা ূ ফেভুঔী নয় এফাং হশ্চভভুঔী
নয়। (২৪:৩৫)
হনশ্চয় আল্লা ফেফযাী, ফেজ্ঞ।
(২:১১৫)
ু তযাাং অফযই তায চনয াংওীণে
চীফন। (২০:১২৪)
তায ফেনও াংওীণে ওনয হদন।
(৬:১২৫)
এফাং তানত হতাভায ভন াংওীণে
নফ। (১১:১২)
ফই তায অনু কত। (২:১১৬)

আভযা হনিায ানথ হগুনরায
উনাওাযী নয় থাওফ। (২৬:৭১)
তাযা দু চন ফরর আভযা হদচ্ছায়
এনহঙ। (৪১:১১)
এফাং তয তানদয নে নর, তায
ওানঙ তাযা হফনীত নয় আন।
(২৪:৪৯)

ِِ
ب
ُ َوللَّو الْ َم ْش ِر ُؽ َوالْ َم ْغ ِر

হশ্চভ, ূ মোনস্থয

ََّل َش ْرقِيَّ ٍة َوََل َغ ْربِيٍَّة

হশ্চভা,

ِ ِ
ِ
يم
ٌ إ َّف اللَّوَ َواس ٌع َعل
ضن ًكا
َ ِفَِإ َّف لَوُ َمع
َ ًيشة
ضيّْػ ًقا
َ ُص ْد َره
َ ت َع ْل٥َْ

স্থান

হশ্চভভুঔী
ফেফযাী; হফস্তৃত,
ফযাও, প্রস্ত
২৯:৫৬
াংওীণে, িটান্ন,
দু যাফস্থান্ন
াংওীণে, অপ্রস্ত,
অপ্রন্ন

ِ ِ و
ص ْد ُرَؾ
ََ
َ ضائ ٌق بِو

াংওীণে, অপ্রস্ত,

ُكلّّ لَّوُ قَانِتُو َف

অনু কত, হনিাফান,

ِِ
ي
َ تَا َعاكفَٛ فَػنَظَ ُّل

উানাওাযী;

ِِ
ي
َ قَالَتَا أَتَػْيػنَا طَائع
ا٘تَ ُّق يَأْتُوا
ْ تُ ُمَّٛ َوإِف يَ ُكن
ِِ ِ
ي
َ إِلَْيو ُم ْذعن

203

)ب (ج
ٌ َم ْغ ِر
ب
ُ َمغَا ِر
ٌ َغ ْربِيَّة،ِّب
ّّ َِغ ْر

অপ্রন্ন

এওাগ্রহঘে

অফস্থানওাযী
২:১৮৭
অনু কত, হদচ্ছায়

অনু কত, হফনীত,
ফযতা
স্বীওাযওাযী

ٌ َو ِاس َعة،َو ِاس ٌع
ك
ٌ ضْن
َ
ضيّْ ٌق
َ
ضائِ ٌق
َ
ِ
)ت (ج
ٌ قَان
قَانِتُو َف
ً
)ات
(قىانتى ه
)ف (ج
ٌ َِعاك
َعاكِ ُفو َف
)طَائِ ٌع (ج
طَائِعُو َف
)ُم ْذ ِع ٌن (ج
ُم ْذ ِعنُو َف

হনশ্চয়ই য়তান দয়াভনয়য অফাধয।
(১৯:৪৪)
এফাং অনু যণ ওনয প্রনতযও অফাধয
য়তাননয। (২২:৩)
হনশ্চয়ই হ আভায হনদেনভূ নয
হফরুোঘযণওাযী। (৭৪:১৬)
অফয হম হরাও অনননযাায় নয়
নি এফাং নাপযভানী 
ীভারঙ্ঘনওাযী না য়, তায চনয
হওান া হনই। (২:১৭৩)
অফয হম হরাও অনননযাায় নয়
নি এফাং নাপযভানী 
ীভারঙ্ঘনওাযী না য়, তায চনয
হওান া হনই। (২:১৭৩)
হম ফাধা হদত ভঙ্গরচনও ওানচ,
ীভারঙ্ঘনওাযী  নে

َٰ ْ إِ َّف الشَّْيطَا َف َكا َف لِ َّلر
ٔتَ ِن
ِع
صيِّا
َ
ٍ اف َّم ِر
ٍ َويػتَّبِع ُك َّل َشيط
يد
ْ
ُ ََ
يدا
ً ِإِنَّوُ َكا َف َِليَاتِنَا َعن

اضطَُّر َغْيػَر بَ ٍاغ َوََل
ْ فَ َم ِن
َع ٍاد فَ ََل إِ ُْثَ َعلَْي ِو
اضطَُّر َغْيػَر بَ ٍاغ َوََل
ْ فَ َم ِن
َع ٍاد فَ ََل إِ ُْثَ َعلَْي ِو
ٍ َّاع لّْْل َخ ِْْي ُم ْعتَ ٍد ُّم ِر
يب
ٍ َّمن

হালণওাযী। (৫০:২৫)
ফযাং হতাভযাই হঙনর
ীভারাংখনওাযী ম্প্রদায়।

অফাধয

ফিাইওাযী,
অফাধয, হফনোী
হফরুোঘযণওাযী,
হফরুেফাদী, হচদী

হন্ধান্ত হনন, তঔন হহটনও
এওথাই ফনরন, ‘নয় মা’
তৎেণাৎ তা নয় মায়। (২:১১৭)

تَا٣َّض َٰى أ َْمًرا فَِإ
َ ََوإِ َذا ق
وؿ لَوُ ُكن فَػيَ ُكو ُف
ُ يَػ ُق

ীভারঙ্ঘনওাযী,
ফািাফাহিওাযী,
হফনোী, চাহরভ
ীভারঙ্ঘনওাযী,
ফািাফাহিওাযী,

অফাধয, াাঘাযী,
উেত, হফনোী

بَ ٍاغ
)َع ٍاد (ج
ادو َف
ُ َع
)ُم ْعتَ ٍد (ج
ُم ْعتَ ُدو َف
)طَ ٍاغ (ج
طَاغُو َف

হোন্ত হনয়া,
ভনস্থ ওযা; হফঘায
ওযা ৪:৬৫; ূ ণে
ওযা ৩৩:২৩; হল
ওযা ৪৩:৭৭

204

َعنِي ٌد

হফনোী

(৩৭:৩০)
মঔন হতহন হওান ওামে ম্পাদননয

 َم ِري ٌد،َما ِرٌد

ীভারঙ্ঘনওাযী,

হফনোী, চাহরভ

ِ
ي
َ بَ ْل ُكنتُ ْم قَػ ْوًما طَاغ

ِع
ص ّّي
َ

ً يػ ٍق-ضى
ضي
قَ َ ى

এফাং হমহন হযহভত ওনযনঙন 
থ প্রদেন ওনযনঙন। (৮৭:৩)

ِ
َّر فَػ َه َد َٰى
َ َوالَّذي قَد

হযহভত ওযা;
হনধোহযত ওযা,
ধামে ওযা ১৫:৬০;
ভনঃহস্থয ওযা

এনত প্রজ্ঞাূ ণে হফলয় হনধোহযত য়।
(৪৪:৪)
নাফীয উয আল্লা মা পযচ
ওনযনঙন তায চনয, এনত নাফীয
হওান ভযা হনই। (৩৩:৩৮)

মঔন হতহন হওান ওামে ম্পাদননয
হন্ধান্ত হনন, তঔন হহটনও
এওথাই ফনরন, ‘নয় মা’
তৎেণাৎ তা নয় মায়। (২:১১৭)
আল্লা হওতাফ, প্রজ্ঞা এফাং নফুয়ত
হদনফ। (৩:৭৯)

হনশ্চয় আহভ আনানও তযধভে
ু াংফাদদাতা  বীহত
প্রদেনওাযীরূন াহিনয়হঙ।
(২:১১৯)
এফাং হনশ্চয়ই আহভ তানদয প্রহত
হপ্রযণওাযী। (২৭:৩৫)

فِ َيها يػُ ْفَر ُؽ ُك ُّل أ َْم ٍر
َح ِكي ٍم
َِّب ِم ْن
ّْ َِّما َكا َف َعلَى الن
ِ
َ يما فَػَر
ُض اللَّوُ لَو
َ َحَرٍج ف
تَا٣َّض َٰى أ َْمًرا فَِإ
َ ََوإِ َذا ق
وؿ لَوُ ُكن فَػيَ ُكو ُف
ُ يَػ ُق
ِ
ِ
اب
َ َيػُ ْؤتيَوُ اللَّوُ الْكت
ْ َو
َْم َوالنُّبُػ َّوة
َ ا٘تُك
ا٘تَ ّْق بَ ِش ًْيا
ْ ِاؾ ب
َ َإِنَّا أ َْر َس ْلن
َونَ ِذ ًيرا
َوإِ ِّْن ُم ْرِسلَةٌ إِلَْي ِهم
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৭৪:১৮
হনধোহযত ওযা

পযচ ওযা,
আফযও ওযা,
অফধাহযত ওযা,

ِّر
يػي ىقد ي-َّر
َ قَد
)(تىػ ٍق ًد هير
يػي ٍف ًر يؽ-أَفْػَر َؽ
ض
يىػ ٍف ًر ي-ض
َ فَػَر

ধামে ওযা
ওাচ, হননদে,
হফলয়, ওথা, াহস্ত,
পয়ারা
আনদ, আইন,
হফঘায, প্রজ্ঞা,
দণ্ডানদ

ور
ٌ أ َْمٌر (ج) أ ُُم
ْم
ٌ ُحك

হপ্রযণ ওযা,
ািাননা

হপ্রযও,
হপ্রযণওাযী

يػيٍرًس يل-أ َْر َس َل
)ُم ْرِس ٌل ( يم ٍرًسلىةه
(ج) يم ٍرًسليو ىف

হ যূ র, হৌনঙ দা মা হতাভায
প্রহতারনওয ে হথনও হতাভায
প্রহত অফতীণে নয়নঙ। আয মহদ
তুহভ এরূ না ওয, তনফ তুহভ তাোঁয
য়কাভ হৌঙানর না। (৫:৬৭)

হম মেন্ত না আহন তানদয ধনভেয
অনু যণ ওনযন। (২:১২০)
হতহন ফরনরন, আহভ হতাভানও
ভানফচাহতয হনতা ওযফ। (২:১২৪)

আভযা আভানদয হনতানদয ওথা
অনু যন ওনযহঙরাভ। (৩৩:৬৭)
ভূ ায নয তুহভ হও ফনী
ইযাঈনরয হনতৃস্থানীয়নদয হদঔহন?
(২:২৪৬)
আহভ তানদয ভধয হথনও ফায চন
দোয হনমু ক্ত ওনযহঙরাভ। (৫:১২)
হ হঔানন ভানযফয, হফশ্বাবাচন।
(৮১:২১)
তুহভ তানদয হওফরায অনু াযী
না। (২:১৪৫)

وؿ بَػلّْ ْغ َما
ُ الر ُس
َّ يَا أَيػُّ َها
ك َوإِف
َ ّْك ِمن َّرب
َ أُن ِزَؿ إِلَْي
ت
َ ََّلْ تَػ ْف َع ْل فَ َما بَػلَّ ْغ
ُِر َسالَتَو
َح َّ ًَٰت تَػتَّبِ َع ِملَّتَػ ُه ْم
ِ قَ َاؿ إِ ِّْن ج
ِ ك لِلن
َّاس
َ ُاعل
َ
إِ َم ًاما
إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَػنَا
أَ ََلْ تَػَر إِ ََل الْ َم َِْل ِمن بَِِن
ِ ِ ِإِسرائ
وس َٰى
َ يل من بَػ ْعد ُم
َ َْ
َوبَػ َعثْػنَا ِمْنػ ُه ُم اثْػ َ ِْن َع َشَر
نَِقيبًا
ٍ ُّمطَ ٍاع َُثَّ أ َِم
ي
َنت بِتَابِ ٍع قِْبػلَتَػ ُه ْم
َ َوَما أ
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হযারাত,
নফুয়াত, য়কাভ,
ফাতো, াংফাদ

ধভে, ভতফাদ,
চীফনফযফস্থা

)ِر َسالَةٌ (ج
ت
ٌ ِر َس َاَل
ٌِملَّة

হনতা; থপ্রদেও
১১:১৭; যাচথ
১৫:৭৯; রান
ভাপুচ ৩৬:১২
দোয, হনতা,
ভাহরও, স্বাভী
হনতা, হনতৃস্থানীয়,
দোয
দোয, দরহত,
হনতা
ভানযফয, অনু ৃত
অনু কাভী, অনু াযী,
অধীন, অনু ঘয

ٌإِ َم ٌاـ (ج) أَئِ َّمة
)َسيّْ ٌد (ج
ٌَس َادة

ٌَم َْل
ِ
يب
ٌ نَق
ٌُمطَاع
)تَابِ ٌع (ج
تَابِعُو َف

হনশ্চয়ই আভযা হতাভানদয অনু াযী
হঙরাভ। (১৪:২১)
এফাং হনশ্চয়ই আভযা তানদযই
দাাংনওয অনু াযী। (৪৩:২৩)

আহভ খযহটনও ভানু নলয চনয
ওনযহঙরাভ তীথেস্থান  হনযাদ।
(২:১২৫)
দু ই ভুনেয হভরনস্থনর না হৌঙা
মেন্ত আহভ হল ওযনফা না।
(১৮:৬০)
আহভ খযহটনও ভানু নলয চনয
ওনযহঙরাভ তীথেস্থান  হনযাদ।
(২:১২৫)
তানদয ানথ মু ে ওনযানা, এফাং
তানদয হনযাো প্রদান ওয।
(৪:৯০)
হহদন তাযা গুরুতয অহস্থযতা
হথনও হনযাদ থাওনফ। (২৭:৮৯)
অতঃয আহভ তানও শুিহফেুরুন
ু প্রহতহিত অটর স্থানন স্থাহত
ওনযহঙ। (২৩:১৩)
এফাং তানদয ডাওা ত হচদায
চনয মঔন তাযা ু স্থ-ফর হঙর।
(৬৮:৪৩)

إِنَّا ُكنَّا لَ ُك ْم تَػبَػ ًعا
َوإِنَّا َعلَ َٰى آثَا ِرِىم
ُّم ْقتَ ُدو َف
ًت َمثَابَة
َ َج َع ْلنَا الْبَػْي
ِ لّْلن
َّاس َوأ َْمنًا
ت َم َعَْٜ ََل أَبْػَر ُح َح َّ ًَٰت أَبْػلُ َغ
الْبَ ْحَريْ ِن
ًت َمثَابَة
َ َج َع ْلنَا الْبَػْي
ِ لّْلن
َّاس َوأ َْمنًا
فَػلَ ْم يػُ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا
السلَ َم
َّ إِلَْي ُك ُم
َوُىم ّْمن فَػَزٍع يَػ ْوَمئِ ٍذ
ِآمنُو َف

ُُثَّ َج َع ْلنَاهُ نُطْ َفةً ِِف قَػَرا ٍر
ٍ َّم ِك
ي
َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َف إِ ََل
ِ السج
ود َوُى ْم َسالِ ُمو َف
ُ ُّ
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অনু কাভী, অনু াযী,
অধীন, অনু ঘয
অনু যণওাযী,
ভুক্তাদী, অনু াযী

تَػبَ ٌع

)ُم ْقتَ ٍد (ج
ُم ْقتَ ُدو َف

হভরনস্থর,
তীথেস্থান
হভরনস্থর, হভানা

ٌَمثَابَة
ت َم ٌعَْٜ

হনযাো, াহন্ত,
অবয়, স্বহস্ত
াহন্ত; হনযাো;
অহবফাদন
হনযাদ, হনঃি,
অবয়
ু প্রহতহিত, ু দৃঢ়,
অটর
হনযাদ, ু স্থ,
ফর, েভ,
ু হস্থয

ٌ أ ََمنَة،أ َْم ٌن
، َسلَ ٌم،َس ْل ٌم
َس ََل ٌـ
)ِآم ٌن ( ًآمنىةه
(ج) ًآمنيو ىف
ِ
ي
ٌ َمك
ِس
)اَلٌ (ج
َ
ِ
َسال ُمو َف

হনশ্চয় তানদয ারনওতোয াহস্ত
হথনও হনঃি না। (৭০:২৮)
অতঃয তানও তায হনযাদ স্থানন
হৌনঙ হদনফ। (৯:৬)

اب َرِّْبِ ْم َغْيػ ُر
َ إِ َّف َع َذ
ٍ مأْم
وف
َُ
ِ
ُُُثَّ أَبْل ْغوُ َمأْ َمنَو

হনঃি ফস্তু,
হনযাদ, াংযহেত
আশ্রয়নওন্দ্র,
বযাস্থর,
হনযাদ স্থান

আয হতাভযা ইব্রাীনভয দাোঁিাননায
চায়কানও নাভানময চায়কা ফানা।
(২:১২৫)
হতাভানদয চনয হওান অফস্থানস্থর
হনই, অতএফ হতাভাযা হপনয মা।
(৩৩:১৩)
ফাতা তানও হননয় হওান দূ যফতেী
স্থানন হপরনরা। (২২:৩১)
আল্লাহ ইহতভনধয হতাভানদযনও
াাময ওনযনঙন অননও হেনত্র
আয হুনাইননয হদনন (৯:২৫)
মু নেয অফস্থান। (৩:১২১)

ওারাভগুনরা তানদয স্থান হথনও
হযনয় হদয়। (৪:৪৬)
না, আহভ হওন্তু থ ওযহঙ
নেত্রযাহচয অফস্থাননয। (৫৬:৭৫)

ِ اِت ُذوا ِمن َّم َق ِاـ إِبػر
َِّ و
يم
اى
َ
َ َْ
صلِّى
َ ُم
ََل ُم َق َاـ لَ ُك ْم فَ ْارِجعُوا
يح ِِف
ّْ تَػ ْه ِوي بِِو
ُ الر
ٍ م َك
اف َس ِح ٍيق
َ
صَرُك ُم اللَّوُ ِِف
َ َلََق ْد ن
ِ
ٍ ْ اطن َكثِْيةٍ ويَػ ْوَـ ُحنَػ
ي
َ َ َ َم َو
ِ م َق
اع َد لِْل ِقتَ ِاؿ
َ
تَّْرفُو َف الْ َكلِ َم َعن٦ُ
ِ َّمو
اضعِ ِو
َ
ِ ِ ِ
ُّج ِوـ
ُ فَ ََل أُقْس ُم ِبََواق ِع الن

َمأْ ُمو ٌف
َمأْ َم ٌن

স্থান, অফস্থানস্থর;
ফাস্থান; অফস্থান
অফস্থানস্থর,
ফাস্থান, অফস্থান
স্থান, চায়কা,
ফাস্থান

স্থান, চায়কা,
মু েনেত্র, ফাস্থান
অফস্থান, আন,
ফায স্থান
স্থান, চায়কা

খটনাস্থর,

َم َق ٌاـ
ٌ ُم َق َامة،ُم َق ٌاـ
ٌ َم َكانَة،َم َكا ٌف
َم ْو ِط ٌن ج
ِ مو
اط ُن
ََ

َم ْق َع ٌد ج
ِ م َق
اع ُد
َ
َم ْو ِض ٌع ج
ِ مو
اض ُع
ََ

তনস্থর, অস্তাঘর

َم ْوقِ ٌع ج َم َواقِ ُع
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আয তায চনয হনধোহযত ওনযনঙন
অফস্থানভূ । (১০:৫)
হফত্র বূ হভনত অফহস্থত উতযওায
ডান প্রানন্তয ফৃ ে হথনও তানও
আয়াচ হদয়া র। (২৮:৩০)

আহভ ইব্রাীভ  ইভাঈরনও
দাহয়ত্ব হদনয়হঙরাভ, আভায কৃ নও
হফত্র ওযায। (২:১২৫)
আয এ চনয আল্লা
ঈভানদাযনদযনও হফত্র ওযনত
ঘান। (৩:১৪১)
তানদয ভারাভার হথনও মাওাত
গ্রণ ওয মানত তুহভ তানদযনও
হফত্র  াংনাহধত ওযনত ায।
(৩:১০৩)
এফাং ওানপযনদয হথনও হতাভানও
হফত্রওাযী। (৩:৫৫)

আহভ ইব্রাীভ  ইভাঈরনও
দাহয়ত্ব হদনয়হঙরাভ, আভায কৃ নও
হফত্র ওযায তয়াপওাযী,
ইহতওাপওাযী  রুওুহচদাওাযীনদয চনয। (২:১২৫)

َّرهُ َمنَا ِزَؿ
َ َوقَد
ِ
ِ ودي ِمن َش
اط ِئ الْ َو ِاد
َ ُن
تَ ِن ِِف الْبُػ ْق َع ِة الْ ُمبَ َارَك ِة٨َْْاْل
ِ
َِّجرة
َ َ م َن الش
ِ ِ ِ ِ
يم
َ َو َعه ْدنَا إ َ ََٰل إبْػَراى
ِ ِ
ِ
ِت
َ َوإ ْٖتَاع
َ يل أَف طَ ّْهَرا بَػْي
ِ
ِ َّ
ين
َ َوليُ َم ّْح
َ ص اللَّوُ الذ

َآمنُوا

ِِ
ِ
ًص َدقَة
َ ت ْمُٛخ ْذ م ْن أ َْم َوا
تُطَ ّْه ُرُى ْم َوتُػَزّْكي ِهم ِِبَا

ِ َّ ِ
ين
َ َوُمطَ ّْه ُرَؾ م َن الذ
َك َف ُروا
ِ ِ ِ ِ
يم
َ َو َعه ْدنَا إ َ ََٰل إبْػَراى
ِ ِ
ِ
ِت
َ َوإ ْٖتَاع
َ يل أَف طَ ّْهَرا بَػْي
ِِ
ِِ ِ
ي
َ ي َوالْ َعاكف
َ للطَّائف
ِ السج
ود
ُّ َو
ُ ُّ الرَّك ِع
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অফতযণস্থর,
ওেথভু,

َمْن ِزٌؿ ج َمنَا ِزُؿ

ভহঞ্জর
স্থান, বূ হভ

ٌبػُ ْق َعة
হফত্র ওযা

হফশুে ওযা, ঔাহট
ওযা, হযনাধন
ওযা

ييطى ِّه ير-طَ َّهَر
)(تىطٍ ًهيه
ص
ِييى ٌح ي-ص
َ َّتَٝ

াংনাহধত ওযা,
আত্মশুহে ওযা,
হফত্র ওযা;
হনষ্করু ল বাফা

يػيىزِّكي-َزَّكى

৫৩:৩২
হফত্রওাযী,
শুহেওাযী

ُمطَ ّْهٌر

তায়াপওাযী,
প্রদহেণওাযী;
হফদ ৬৮:১৯

)ف (ج
ٌ ِطَائ
طَائُِفو َف

হতাভযা এনও অনযয ওানঙ
হফঘযণীর। (২৪:৫৮)
তাযা চাান্নানভয অহি  পুটন্ত
াহনয ভাছঔানন প্রদহেণ ওযনফ।
৫৫:৪৪
এফাং এই ু াংযহেত কৃ নয
তায়াপ ওনয। (২২:২৯)

ফরনরনঃ মাযা অহফশ্বা ওনয, আহভ
তানদয হওঙু হদন পায়দা হবাক
ওযায ু নমাক হদফ। (২:১২৬)
এফাং অল্প উনবাক ওনয না
হনশ্চয়ই হতাভযা অযাধী।
(৭৭:৪৬)
অতঃয তানও ফাধয ওযনফা
আগুননয াহস্তয হদনও। (২:১২৬)
তুহভ হও ভানু লনও ফাধয ওযনফ ?
(১০:৯৯)
আহভ হও তা হতাভানদয উয
হতাভানদয ইচ্ছায হফরুনেই
ফাধযতাভূ রও ওনয হদনত াহয?
(১১:২৮)

ض ُك ْم
ُ طََّوافُو َف َعلَْي ُكم بَػ ْع
ٍ َعلَ َٰى بَػ ْع
ض
ي
َ ْ يَطُوفُو َف بَػْيػنَػ َها َوبَػ
ٍ ٔتي ٍم
َِ
آف
ِ ولْيطََّّوفُوا بِالْبػي
ت الْ َعتِ ِيق
َْ
ََ

ُقَ َاؿ َوَمن َك َفَر فَأ َُمتػّْعُو
قَلِ ًيَل
َوَّتَتػَّعُوا قَلِ ًيَل إِنَّ ُكم
ت ِرُمو َفُّْٜ
ِ َضطَُّره إِ َ ََٰل َع َذ
اب
ُ ْ ُُثَّ أ
النَّا ِر
ِ َ أَفَأ
َّاس
َ َنت تُ ْكرهُ الن
تَاَٛ وىا َوأَنتُ ْم
َ أَنػُْل ِزُم ُك ُم
َكا ِرُىو َف
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হফঘযণীর, হম
খুনয হপনয আন

)اؼ (ج
ٌ طََّو
طََّوافُو َف

প্রদহেণ ওযা;
হফঘযণ ওযা;
আহতত য়া
৬৮:১৯
তায়াপ ওযা,
প্রদহেণ ওযা

وؼ
يىطي ي-اؼ
طى ى
-ؼ
َ تَطََّو
ؼ
يىػتىطىَّو ي
)ؼ
ُ (يَطََّّو

উনবাক ওযাননা,
হবাক ওযনত হদয়া
হবাক ওযা,
উনবাক ওযা

ِّع
ِييىت ي-َّع
َ َمت
َّع
يىػتى ىمت ي-َّع
َ َّتَت

ফাধয ওযা

হক্ত ঔাটাননা, ফাধয
ওযা
আফহযও ওযা,
ফাধযতাভূ রও ওযা;
অহফনচ্ছদয ওযা

ض ًطر
ٍ يى-اضطََّر
ْ
يي ٍك ًرهي-أَ ْكَرَه
)(إ ٍكىراهه
يػيٍل ًزيـ-أَلَْزَـ

হও হফদগ্রনস্থয ডানও ািা হদন
মঔন হ তানও ডানও? (২৭:৬২)

হটা হনওৃষ্ট ফাস্থান। (২:১২৬)

হনীিনওাযীযা ীঘ্রই চাননত
াযনফ তানদয কন্তফযস্থর হওরূ।
(২৬:২২৭)
হমহন আনায প্রহত হওাযআননয
হফধান াহিনয়নঙন, হতহন অফযই
আনানও স্বনদন হপহযনয়
আননফন। (২৮:৮৫)
আল্লা, হতাভানদয প্রতযাফতেনস্থর 
অফস্থান ম্পনওে জ্ঞাত। (৪৭:১৯)
এফাং তাোঁয হদনওই তফাযস্থর।
(১৩:৩০)
হনশ্চয়ই তাোঁয য়াদা আকভনস্থনর।
(১৯:৬১)
মঔন ইব্রাীভ  ইভাঈর
ওা’ফাকৃ নয হবহে উনোরন
ওযহঙর। (২:১২৭)

ِ
ضطََّر إِ َذا
ْ يب الْ ُم
ُ ت٥ُ أ ََّمن
َُد َعاه
ِ
ِ
ُس الْ َمصْي
َ َوبْئ
ِ َّ
ين ظَلَ ُموا
َ َو َسيَػ ْعلَ ُم الذ
ٍ ََي ُمن َقل
ب يَن َقلِبُو َف
َّ أ
ِ
ك
َ ض َعلَْي
َ إِ َّف الَّذي فَػَر
الْ ُق ْرآ َف لََر ُّاد َؾ إِ َ ََٰل َم َع ٍاد
َواللَّوُ يَػ ْعلَ ُم ُمتَػ َقلَّبَ ُك ْم
َوَمثْػ َوا ُك ْم
ِ َوإِلَْي ِو مت
اب
َ َ
إِنَّوُ َكا َف َو ْع ُدهُ َمأْتِيِّا
ِ ِ
ِ
يم
ُ َوإ ْذ يَػ ْرفَ ُع إبْػَراى
ِ الْ َقو
ِ اع َد ِمن الْبػي
ت
َْ َ
َ
ِ
ِ
يل
ُ َوإ ْٖتَاع
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েহতগ্রস্ত, হফদগ্রস্ত,
হনরুায়

কন্তফযস্থর,
প্রতযাফতেনস্থর
প্রতযাফতেনস্থর,

ضطٌَر
ْ ُم
ِم
ص ٌْي
َ

কন্তফয

প্রতযাফতেনস্থর

প্রতযাফতেনস্থর,
খূ ণেননওন্দ্র
প্রতযাফতেনস্থর,
তফাস্থর
কন্তফয, আকভনস্থর

ب
ٌ َُمْنػ َقل
اد
ٌ َم َع
ب
ٌ َُّمتَػ َقل
اب
ٌ ََمت
َّّمأِِْت

হবহে, ভূ র; ফয়স্ক
নাযী, হমৌফননােীণে
২৪:৬০

ِ َق
)اع َدةٌ (ج
ِ قَػو
اع ُد
َ

এফাং আভানদয ইফাদনতযন্থা
হদহঔনয় হদন এফাং আভানদয েভা
ওরুন। (২:১২৮)
আহভ প্রনতযও উম্যনতয চননয
এফাদনতয এওহট হফহধ-হফধান
হদনয়হঙ,তাযা হ হফধান ারনওাযী।
(২২:৬৭)
এযই হঙয়ত ওনযনঙ ইব্রাীভ তায
ন্তাননদয এফাং ইয়াওুফ
(২:১৩২)
আল্লায ে হথনও হননদে।
(৪:১২)
মহদ হওউ ীয়তওাযীয ে
হথনও আাংওা ওনয োহতনত্বয
অথফা হওান অযাধভূ রও
হোনন্তয (২:১৮২)
হতাভযা হও উহস্থত হঙনর, মঔন
ইয়াওুনফয ভৃ তুয হনওটফতেী য়?
(২:১৩৩)
হহদন প্রনতযনওই মা হওঙু হ বার
ওাচ ওনযনঙ; হঘানঔয াভনন
হদঔনত ানফ। (৩-৩০)
এফাং ারািনভ উহস্থত নত
নফ। (৫৪-২৮)

ِ
ب
ْ َُوأَ ِرنَا َمنَاس َكنَا َوت
َعلَْيػنَا
ٍ
ّْ
نس ًكا
َ ل ُك ّْل أ َُّمة َج َع ْلنَا َم
ِ
ُُى ْم نَاس ُكوه
ِ ِ ِ َّ وو
يم بَنِ ِيو
ََ
ُ ص َٰى ِبَا إبْػَراى
وب
ُ َويَػ ْع ُق
َو ِصيَّةً ّْم َن اللَّ ِو

ٍ اؼ ِمن ُّم
وص
َ فَ َم ْن َخ
َجنَػ ًفا أ َْو إِْْتًا

أ َْـ ُكنتُ ْم ُش َه َداءَ إِ ْذ
ت
َ َح
ُ وب الْ َم ْو
َ ضَر يَػ ْع ُق
ٍ يَػ ْوَـ ََِت ُد ُك ُّل نػَ ْف
س َّما
ِ َع ِمل
ضًرا
َ تُّْٝ ت م ْن َخ ٍْْي
ْ َ
ٍ ُك ُّل ِشر
ضٌر
َ َتتُّْٝ ب
ْ
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ইফাদানতয ন্থা

হফধান ারনওাযী

)ك (ج
ٌ َمْن َس
ِ َمن
ك
ُ اس
َ
ِ َن
ك
ٌ اس

অহয়ত ওযা,
হননদে হদয়া,
যাভে হদয়া
হয়ত, উনদ,
নীত, হননদে
হয়তওাযী,

صي
َّ َو
ِّ يػي ىو-صى
)ٌ(تَػ ْو ِصية
ٌَو ِصيَّة

যাভেদাতা

ٍ ُم
وص
উহস্থত য়া,
হফদযভান য়া,
আা, হৌঁঙা
াহচয, উস্থাহত

াহচয, উস্থাহত

ض ير
 ىٍَي ي-ضَر
َ َح
ضٌر ج
َ تُْٝ
ض ُرو َف
َ تُْٝ
ضٌر
َ َتتُْٝ

তাযা ফরনরা, আভযা হতাভায হতৃুরুল ইব্রাীভ, ইভাঈর 
ইানওয উানযয এফাদত
ওযফ। হতহন এওও উায।
(২:১৩৩)
হম অস্বীওায ওযনফ হভথযা উানযয
এফাং আল্লায উয ঈভান আননফ
হ এভন এও দৃ ঢ় যজ্জু ধাযন ওযর
মা ওঔননা বাাংনফ না। (২:২৫৬)

আহন ফরু ন, ওঔনই নয়; ফযাং
আভযা ইব্রাীনভয ধনভে আহঙ মানত
ফিতা হনই। (২:১৩৫)
তানদয চননয আনায ে হথনও
আল্লাই মনথষ্ট। (২:১৩৭)
হ নাফী! হতাভায চনয আল্লাই
মনথষ্ট এফাং ভুহভননদয ভনধয মাযা
হতাভায অনু যণ ওনয। (৮:৬৪)

আল্লা হও তাোঁয ফাোয চনয মনথষ্ট
নয়? (৩৯:৩৬)

َٰ َ تََٰٛ ِقَالُوا نَػعب ُد إ
َ ُْ
َك َوإِلَو
ِ ِ ِآبائ
يم
َ َ
َ ك إبْػَراى
ِ ِ
تًاََٰٛ ِاؽ إ
َ يل َوإِ ْس َح
َ َوإ ْٖتَاع
ِو
اح ًدا
َ
ِ ُفَمن ي ْك ُفر بِالطَّاغ
وت
ْ َ َ
َويػُ ْؤِمن بِاللَّ ِو فَػ َق ِد
ِاستمسك بِالْعروة
َ ُْ َ َ ْ َ ْ
الْ ُوثْػ َق َٰى
ِ ِ َّ ِ
يم
َ قُ ْل بَ ْل ملةَ إبْػَراى
َحنِي ًفا
ِ
ُفَ َسيَكْفي َك ُه ُم اللَّو
ك
َ َُِّب َح ْسب
ُّ ِيَا أَيػُّ َها الن
ك ِم َن
َ اللَّوُ َوَم ِن اتَّػبَػ َع
ِِ
ي
َ الْ ُم ْؤمن
ٍ أَلَيس اللَّو بِ َك
اؼ
ُ َ ْ
َُعْب َده
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উায, ভাফুদ,
আযাধয

হভথযা উায

ٌتَةَٛإَلهٌ (ج) ِآ
وت
ٌ ُطَاغ

এওহনি, ৎযায়ণ,
আল্লাভুঔী

মনথষ্ট য়া
মনথষ্ট

)يف (ج
ٌ َِحن
ُُحنَػ َفاء
ً يك-َك َفى
ٍفي
ى
ب
ٌ َح ْس

মনথষ্ট, যোওাযী

ٍ َك
اؼ

এফাং আভযা তাোঁযই প্রহত এওহনি।
(২:১৩৯)
তানদয ভধয হথনও আনায
ভননানীত ফাোযা ঙািা। (৩৮:৮৩)

তায ঘাইনত অতযাঘাযী হও, হম
আল্লায ে হথনও তায ওানঙ
প্রভাহণত ােযনও হকান ওনয?
(২:১৪০)
আভযা ােয হদহচ্ছ হম আহন
হনশ্চয়ই আল্লায যূ র। ৬৩:১

তানদয হননচনদয উয ােী
ওযরাভ, আহভ হও হতাভানদয যফ
নই? তাযা ফরর অফযই, আভযা
ােয হদহচ্ছ। (৭:১৭২)

ােী হদনত ফর হতাভানদয ভধয
হথনও দু চন ুরুলনও। (২:২৮২)
এফাং ােয হদনয়নঙ ফানী
ইযাইনরয ভধয হথনও এওচন
ােযদাতা তায উয এফাং ঈভান
এনননঙ আত হতাভযা অাংওায
ওযঙ। (৪৬:১০)

ِ
صو َف
ُ تُْلٞ ُت ُن لَو١ََْو
إََِّل ِعبَ َاد َؾ ِمْنػ ُه ُم
ِ
ي
َ الْ ُم ْخلَص
تَّن َكتَ َمِٟ َوَم ْن أَظْلَ ُم
ندهُ ِم َن اللَّ ِو
َ َش َه َاد ًة ِع
َّك
َ قَالُوا نَ ْش َه ُد إِن
وؿ اللَّ ِو
ُ لََر ُس
َوأَ ْش َه َد ُى ْم َعلَ َٰى
ِ
ت
ُ أَن ُفس ِه ْم أَلَ ْس
بَِربّْ ُك ْم قَالُوا
بَػلَ َٰى َش ِه ْدنَا
يديْ ِن
َ استَ ْش ِه ُدوا َش ِه
ْ َو
ِمن ّْر َجالِ ُك ْم
ِ وش ِه َد ش
اى ٌد ّْمن بَِِن
َ ََ
ِإِسرائ
يل َعلَ َٰى ِمثْلِ ِو
َ َْ
استَ ْكبَػ ْرُّْت
ْ آم َن َو
َ َف

214

এওহনি, এওাগ্রহঘে

ভননানীত, আত্মহনি,
াংমত

ِ
)ص (ج
ٌ تُلُٞ
ِ
صو َف
ُ تُْلٞ
)ص (ج
ٌ َتُْلٞ
صو َف
ُ َتُْلٞ

ােয; প্রভাণ;
প্রওায, ঘােুল,
উহস্থত
ােয হদয়া; ােী

)َش َه َادةٌ (ج
ات
ٌ َش َه َاد

য়া; প্রতযে ওযা
২:১৮৫; উহস্থত
থাওা ২২:২৮
ােী ফানাননা,

يى ٍش ىه يد-َش ِه َد

উহস্থত ওযা,
াহচয ওযা

ােয হদনত ফরা,
ােী ফানাননা
ােী, প্রতযেদেী,
উহস্থত

يي ٍش ًه يد-أَ ْش َه َد
-استَ ْش َه َد
ْ
يى ٍستى ٍش ًه يد
ِش
)اى ٌد (ج
َ
اد
ٌ  أَ ْش َه،ود
ٌ ُش ُه

আয এবানফ আহভ হতাভানদযনও
ভধযন্থী ম্প্রদায় ওনযহঙ। (২:১৪৩)
এফাং তানদয ন্থা য় এতদু বনয়য
ভধযফতেী। (২৫:৬৭)
অতঃয হতহন মঔন তানদযনও
স্থরবানকয হদনও উোয ওনয
আননন, তঔন তানদয হওউ হওউ
যর নথ ঘনর। (৩১:৩২)
যরথ আল্লা মেন্ত হৌনঙ এফাং
থগুনরায ভনধয হওঙু ফিথ
যনয়নঙ। ১৬:৯
আহন হম হওফরায উয হঙনরন,
তানও আহভ এচনযই হওফরা
ওনযহঙরাভ (২:১৪৩)
মানত এওথা প্রতীয়ভান য় হম, হও
যূ নরয অনু াযী থানও আয হও
হিটান হদয়। (২:১৪৩)

আল্লা এভন নন হম, হতাভানদয
ঈভান নষ্ট ওনয হদনফন। (২:১৪৩)
অতঃয আল্লা তানদয
ওাচগুনরানও হনষ্ফর ওনয

ِ
ًك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمة
َ َوَك ََٰذل
َو َسطًا
ِ وَكا َف بػ
ك قَػ َو ًاما
َ ي ََٰذل
َ َْ َ

اى ْم إِ ََل الْبَػّْر
ُ ََّت٠ فَػلَ َّما
ِ َفَ ِمْنػهم ُّم ْقت
ص ٌد
ُ

ِ
السبِ ِيل
َّ ص ُد
ْ ََو َعلَى اللَّو ق
َوِمْنػ َها َجائٌِر
َوَما َج َع ْلنَا الْ ِقْبػلَةَ الَِِّت
نت َعلَْيػ َها
َ ُك
إََِّل لِنَػ ْعلَ َم َمن يَػتَّبِ ُع
ِ َ الرس
ِ
ب
ُ َّ
ُ تَّن يَن َقلٟ وؿ
َعلَ َٰى َع ِقبَػْي ِو
ِ ِ
يع
َ َوَما َكا َف اللَّوُ ليُض
تَانَ ُك ْم٨ِإ
تُ ْمَٛ ط اللَّوُ أ َْع َما
َ ََحب
ْ فَأ

হদনয়নঙন। (৩৩:১৯)

ভধযন্থী

ভধযন্থা, ভতা,
নযায়ঙ্গত
ভধযন্থী

যর

قَػ َو ٌاـ
ِ َم ْقت
،ص ٌد
ُ
ِ َم ْقت
ٌص َدة
ُ

ِ يػ ْق-قَص َد
ص ُد
َ َ
)ص ٌد
ْ َ(ق

হিফরা, ারানত ভুঔ
ওযায হদও

ٌقِْبػلَة

হকািাহর, হঙন;
ফাংধয ৪৩:২৮

ِ
)ب (ج
ٌ َعق
اب
ٌ أ َْع َق

নষ্ট ওনয হদয়া

নষ্ট ওযা, ফযথে ওযা,
হনষ্ফর ওযা, ধ্বাং
ওযা
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ط
ٌ َو َس

ً
يع
َأ
َ َض
ييض ي-اع
ط
 يٍَيبً ي-ط
َ ََحب
ْأ

হ ঈভানদাযকন হঔাটা এফাং ওষ্ট
হদনয় হতাভানদয দানগুনরা নষ্ট ওনয
হদনা। (২:২৬৪)

আয তাযা তওে ওযত হভথযায
হবহেনত তদ্রৃাযা তযনও যাবূ ত
ওযনত (৪০:৫)
এযাই তাযা মানদয আভরগুনরা
হনষ্ফর নয় হকনঙ। (৩:২২)
এফাং ফাহতর নয় হকর মা তাযা
ওযত। (৭:১১৮)
হমহদন হওয়াভত াংকহিত নফ
হহদন অওামেওাযীযা নফ
েহতগ্রস্ত। (৪৫:২৭)
আহভ হদনঔহঙ হতাভায হঘনযা
আওানয হদনও খুনয মায়া।
(২:১৪৪)

অতএফ, হতাভায হঘনযা ভাহচদু র
াযানভয হদনও হপযা। (২:১৪৪)
ূ ফে হওাংফা হশ্চভহদনও ভুঔওযা
ৎওভে নয়। (২:১৭৭)

ِ َّ
ين َآمنُوا ََل
َ يَا أَيػُّ َها الذ
ِ
ص َدقَاتِ ُكم
َ تُػْبطلُوا
بِالْ َم ّْن َو ْاْلَ َذ َٰى
ِ وجادلُوا بِالْب
اط ِل
َ َ ََ
ِ ِ
ا٘تَ َّق
ْ ضوا بِِو
ُ ليُ ْدح
ِ َّ ِأُوَٰلَئ
ت
َ
ْ َين َحبِط
َ ك الذ
تُ ْمُٛ أ َْع َما
َوبَطَ َل َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف
َّ وـ
ُاعة
َ الس
ُ َويَػ ْوَـ تَػ ُق
تْ َس ُر الْ ُمْب ِطلُو َف٧َ يَػ ْوَمئِ ٍذ
ك
َ ب َو ْج ِه
َ ُّقَ ْد نَػَر َٰى تَػ َقل
الس َم ِاء
َّ ِِف
ك َشطَْر
َ فَػ َوّْؿ َو ْج َه
ا٘تََرِاـ
ْ الْ َم ْس ِج ِد
َّ
س الِْ ََّب أَف تُػ َولُّوا
َ لْي
وى ُك ْم قِبَ َل الْ َم ْش ِرِؽ
َ ُو ُج
َوالْ َم ْغ ِر ِب
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যহত ওযা, নষ্ট
ওযা, হভথযা
প্রভাহণত ওযা

ফযথে ওনয হদয়া,
যদ ওযা
নযাৎ য়া, নষ্ট
য়া, ফযথে য়া,
হনষ্ফর য়া
হনষ্ফর য়া, নষ্ট
য়া
অনথেওাযী,
অওামেওাযী

খূ ণেন, প্রতযাফতেন,
ঘরানপযা, হফঘযণ

يػيٍب ًط يل-أَبْطَ َل
-ض
َ أ َْد َح
ً
ض
يي ٍدح ي
ط
 ىٍَيبى ي-ط
َ َِحب
يىػٍبطي يل-بَطَ َل
)ُمْب ِط ٌل (ج
ُمْب ِطلُو َف
ب
ٌ ُّتَػ َقل
-ب
(تىػ ىقلَّ ى
)ب
يىػتىػ ىقلَّ ي

হদও, অহবভুঔ

অহবভুঔ, হদও, ে,
ম্যু ঔকহত,
হভাওানফরায হক্ত

َشطَْر
قِبَ َل

মঔন হতহন ভাদইয়ান অহবভুনঔ
যয়ানা নরন তঔন ফরনরন,
আা ওযা মায় আভায ারনওতো
আভানও যর থ হদঔানফন।
(২৮:২২)
প্রনতযনওয যনয়নঙ এওহট হদও,
হমহদনও হ ভুঔ হপযায়। (২:১৪৮)

প্রনতযনওয যনয়নঙ এওহট হদও,
হমহদনও হ ভুঔ হপযায়। (২:১৪৮)
মা হথনও হতাভযা হফভুঔতা
প্রদেনওাযী। (৩৮:৬৮)
তঔন হতহন হফযীত হদনও ঙু টনত
রাকনরন এফাং হঙন হপনয

َولَ َّما تَػ َو َّجوَ تِْل َقاءَ َم ْديَ َن
قَ َاؿ َع َس َٰى َرِّّْب أَف
السبِ ِيل
َّ َيَػ ْه ِديَِِن َس َواء

َولِ ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُى َو
ُم َولّْ َيها

َولِ ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُى َو
ُم َولّْ َيها
ضو َف
ُ أَنتُ ْم َعْنوُ ُم ْع ِر
ِ
ّْب
ْ َوَّ ََٰل ُم ْدبًرا َوََلْ يػُ َعق

হদঔনরন না। (২৭-১০)
বানরা ওানচয প্রহতনমাহকতা ওয।
(২:১৪৮)
হদৌনি মা হতাভানদয প্রহতারনওয
েভা  চান্নানতয হদনও। (৫৭:২১)
এ হফলনয় প্রহতনমাকীনদয
প্রহতনমাহকতা ওযা উহঘত। (৮৩:২৬)

ِ تيػرٙا
ِ ْ َف
ات
َ َْْ استَب ُقوا
َسابِ ُقوا إِ َ ََٰل َم ْغ ِفَرةٍ ّْمن
َّربّْ ُك ْم َو َجن ٍَّة
ِ
ِ َك فَػ ْليَتَػنَاف
س
َ َوِِف َٰذَل
الْ ُمتَػنَافِ ُسو َف
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অহবভুঔ, হদও, ে

ِ
َت ْل َقاء
রেয, হদও

ٌِو ْج َهة
ভুঔওাযী, অহবভুঔী

হফভুঔ, হফভুঔতা
প্রদেনওাযী,
অফজ্ঞাওাযী
ৃ ি প্রদেনওাযী,
রায়নয

ধাহফত য়া,
প্রহতনমাহকতা ওযা
হদৌিানদৌহি ওযা,
প্রহতনমাহকতা ওযা
প্রহতনমাহকতা ওযা,
আগ্রী য়া

ُم َوٍّؿ
)ض (ج
ٌ ُم ْع ِر
ضو َف
ُ ُم ْع ِر
ُم ْدبٌِر ج
ُم ْدبُِرو َف
يى ٍستىبً يق-اِ ْستَبَ َق
يي ىسابً يق-َسابَ َق
-س
َ َتَػنَاف
س
يىػتىػنىافى ي

এ হফলনয় প্রহতনমাকীনদয
প্রহতনমাহকতা ওযা উহঘত। (৮৩:২৬)

এফাং অফযই আহভ হতাভাহদকনও
যীো ওযফ হওঙু টা বয়, েুধা,
ভার  চাননয েহত  পর-পর
হফননষ্টয ভাধযনভ। (২:১৫৫)

অথফা দু হবেনেয হদনন ঔাফায
ঔায়াননা। (৯০:১৪)
এফাং আল্লায যাস্তায় েুধায জ্বারা
হনই। (৯:১২০)

এফাং অফযই আহভ হতাভাহদকনও
যীো ওযফ হওঙু টা বয়, েুধা,
ভার  চাননয েহত  পর-পর
হফননষ্টয ভাধযনভ। (২:১৫৫)

এয হননঘ হঙর তানদয দু চননয
ুহঞ্জবূ ত ম্পদ। (১৮:৮২)
এফাং হফরােফয তানত তাযা আনে
হত। (৪৪:২৭)

ِ
ِ َك فَػ ْليَتَػنَاف
س
َ َوِِف َٰذَل
الْ ُمتَػنَافِ ُسو َف
َولَنَْبػلَُونَّ ُكم بِ َش ْي ٍء ّْم َن
ِ توٙا
ٍ وع َونَػ ْق
ص
ْ ؼ َو
ِ ُاٗت
َْْ
ِ ّْم َن ْاْل َْم َو ِاؿ َو ْاْلَن ُف
س
ِ والثَّمر
ات
ََ َ
أ َْو إِطْ َع ٌاـ ِِف يَػ ْوٍـ ِذي
َم ْسغَبَ ٍة
صةٌ ِِف َسبِ ِيل
َ تَْ َمٞ َوََل
اللَّ ِو
َولَنَْبػلَُونَّ ُكم بِ َش ْي ٍء ّْم َن
ِ توٙا
ٍ وع َونَػ ْق
ص
ْ ؼ َو
ِ ُاٗت
َْْ
ِ ّْم َن ْاْل َْم َو ِاؿ َو ْاْلَن ُف
س
ِ والثَّمر
ات
ََ َ
تَُماَّٛ َوَكا َف َُْتتَوُ َك ٌنز
َونَػ ْع َم ٍة َكانُوا فِ َيها
ِ
ي
َ فَاك ِه
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আগ্রী, উনদযাভী,
প্রহতনমাকী,
আওাঙ্ক্ষী

ِ
)س (ج
ٌ ُمتَػنَاف
ُمتَػنَافِ ُسو َف

েুধা

েুধা, দু হবেে

তীব্র েুধা, েুধায
জ্বারা

-اع
ُج ْوعٌ ( ىج ى
)ىُييوعي
ٌَم ْسغَبَة
ٌصة
َ تَْ َمٞ

ম্পদ

ুঞ্জীবূ ত ম্পদ,
বাণ্ডায, স্তু
হফরােফয, হফরা
াভগ্রী

)اؿ (ج
ٌ َم
أ َْم َو ٌاؿ

)َكْنػٌز (ج
وز
ٌ ُُكن
ٌنَػ ْع َمة

হতাভানদয ভনধয মানদয ম্পদ
াভথেয হনই হওান ভুহরভ নাযীনও
হফনয় ওযায। (৪:২৫)

মঔন তাযা হফনদ হতত য়,
তঔন ফনর (২:১৫৬)
আহভ তানও  তায হযফাযফকেনও
এও ভা হফদ হথনও যো
ওনযহঙরাভ। (৩৭:৭৬)
ওানপযযা তানদয ওৃতওনভেয ওাযনণ
ফ ভয় আখাত হনত থাওনফ
১৩:৩১

অতঃয মঔন ভাাংওট এন
মানফ। ৭৯:৩৪
তাযা হও হনবেীও নয় হকনঙ এ
হফলনয় হম, আল্লায আমানফয হওান
হফদ তানদযনও আফৃ ত ওনয
হপরনফ ১২:১০৭
তাযা ধাযণা ওযনফ হম, তানদয
ানথ হওাভয-বাঙ্গা আঘযণ ওযা
নফ (৭৫:২৫)
ফযাং হওয়াভত তানদয প্রহতশ্রুত
ভয় এফাং হওয়াভত হখাযতয হফদ
 হতক্ততয। (৫৪:৪৬)

َوَمن ََّلْ يَ ْستَ ِط ْع ِمن ُك ْم
ِ طَوًَل أَف ي
نك َح
َ
ْ
ِ َالْمحصن
ات
َ ُْ
ِ َّ
َصابَػْتػ ُهم
َ ين إِذَا أ
َ الذ
ِ ُّم
ٌصيبَة
تََّْيػنَاهُ َوأ َْىلَوُ ِم َن٠َو
ِ الْ َكر
ب الْ َع ِظي ِم
ْ
ِ َّ
ين َك َف ُروا
َ َوََل يَػَز ُاؿ الذ
ِ ِ
صنَػعُوا
َ تُصيبُػ ُهم ِبَا
ٌقَا ِر َعة
ِ فَِإ َذا جاء
ُت الطَّ َّامة
ََ
الْ ُكْبػَر َٰى
أَفَأ َِمنُوا أَف تَأْتِيَػ ُه ْم
ِ
ِ اشيةٌ ّْمن َع َذ
اب اللَّ ِو
ْ َ َغ
ٌتَظُ ُّن أَف يػُ ْف َع َل ِِبَا فَاقَِرة
اعةُ َم ْو ِع ُد ُى ْم
َّ بَ ِل
َ الس
اعةُ أ َْد َى َٰى َوأ ََمُّر
َّ َو
َ الس
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ম্পদ, ধন, আয়

طَْوٌؿ
হফদ

হফদ, হফবীহলওা,
দু হশ্চন্তা

হফদ, হফমেয়;

ِم
ٌصْيبَة
ُ
ب
ٌ َك ْر
ٌقَا ِر َعة

ওযাখাতওাযী
১০১:১
হফমেয়, হফদ,
িট, ফেগ্রাী

আচ্ছন্নওাযী, হফদ,
ফেগ্রাী আফযণ

হফমেয়, হভরুদণ্ড
বাঙ্গা হফদ
ভাহফদ,
হফবীহলওা

ٌطَ َّامة
ِ َغ
اشيَةٌ ج
ٍ َغ َو
اش
ٌفَاقَِرة
أ َْد َى َٰى

আয মঔন ভানু লনও মঔন অহনষ্ট
স্পে ওনয, আভানও ডাওনত থানও।
(১০:১২)
তাযা হতাভানদয অভঙ্গর াধনন
হওান িহট ওনয না। (৩-১১৮)
আয হতাভানদয দু হদেননয প্রতীো
ওনয (৯:৯৮)
আভযা তায ভৃ তুয-দু খেটনায প্রতীো
ওযহঙ (৫২:৩০)
ু তযাাং মাযা ওা’ফা খনয জ্ব ফা
উভযা ারন ওনয, তানদয এ
দু হটনত প্রদহেণ ওযানত হওান হদাল
হনই। (২:১৫৮)
নজ্জ্ব ওনয়ওহট ভা আনঙ
ু হফহদত। (২:১৯৭)
হতাভযা হও াচীনদয াহন যফযা
 ভহচদু র-াযাভ আফাদওযণনও
হই হরানওয ভান ভনন ওয, হম
ঈভান যানঔ আল্লা  হল হদননয
প্রহত এফাং মু ে ওনযনঙ আল্লায
যান। (৯:১৯)

ু তযাাং মাযা ওা’ফা খনয জ্ব ফা
উভযা ারন ওনয, তানদয এ
দু হটনত প্রদহেণ ওযানত হওান হদাল
হনই। (২:১৫৮)

ِ َّ َوإِذَا َم
نسا َف
َ س ْاْل
الضُُّّر َد َعانَا
ََل يَأْلُونَ ُك ْم َخبَ ًاَل

ِ َّويػتَػرب
َّوائَِر
ُ َ ََ
َ ص ب ُك ُم الد
ِ ُنػَّتَػربَّص بِِو ريب الْمن
وف
َ َ َْ ُ َ
ت أَ ِو
َ فَ َم ْن َح َّج الْبَػْي
اح َعلَْي ِو
َ َْاعتَ َمَر فَ ََل ُجن
ؼ ِبِِ َما
َ أَف يَطََّّو
ات
ْ
ٌ وم
َ ُا٘تَ ُّج أَ ْش ُهٌر َّم ْعل

اج
ْ ََج َع ْلتُ ْم ِس َقايَة
ّْ َا٘ت
َأ
ا٘تََرِاـ
ْ َو ِع َم َارَة الْ َم ْس ِج ِد
َك َم ْن َآم َن بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ
ِ
اى َد ِِف َسبِ ِيل
َ ْاَلخ ِر َو َج
اللَّ ِو
ت أَ ِو
َ فَ َم ْن َح َّج الْبَػْي
اح َعلَْي ِو
َ َْاعتَ َمَر فَ ََل ُجن
ؼ ِبِِ َما
َ أَف يَطََّّو
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েহত, অহনষ্ট, হফদ

েহত, হফমেয়
দু হদেন, হফমেয়,
দু হফোও
দূ খেটনা, ভৃ তুয

ضّّر
ُ
اؿ
ٌ ََخب
َدائَِرةٌ ج َد َوائُِر
َمنُو ٌف

জ্ব ওযা

 ىَييج-َح َّج
)( ِح ّّج
জ্ব

َح ّّج

াচী, জ্ব
ারনওাযী

اج
ّّ َح

উভযা ওযা

يىػ ٍعتى ًم ير-اِ ْعتَ َمَر

এফাং আল্লায চনয জ্ব  উভযা
ারন ওনযা। (২:১৯৬)
এফাং হম হস্বচ্ছায় ৎওাচ ওযনফ
তনফ হনশ্চয়ই আল্লা উেভ
ুরুস্কাযদাতা, ফেজ্ঞ। (২:১৫৮)
ফর, হতাভযা ইচ্ছায় হওাংফা অহনচ্ছায়
ফযয় ওয, হতাভানদয হথনও ওফুর
ওযা নফনা। (৯:৫৩)
ভুহভননদয ভনধয মাযা হফহ হফহ
ঙদওাওাযী। (৯:৭৯)
তনফ ইচ্ছাওৃত নর হবন্ন ওথা।
৩৩:৫
হম ফযহক্ত হস্বচ্ছািনভ ভুরভাননও
তযা ওনয। (৪-৯৩)
ফরূ ফেও নাযীনদযনও উেযাহধওানয
গ্রন ওযা হতাভানদয চননয ারার
নয়। (৪:১৯)
এফাং নদীনত হনৌওাভূ নয ঘরাঘনর
ভানু নলয চনয ওরযাণ যনয়নঙ।
(২:১৬৪)
অতঃয আহভ তাোঁনও 
হনৌওানযাীকণনও যো ওযরাভ।
(২৯:১৫)

ا٘تَ َّج َوالْعُ ْمَرةَ لِلَّ ِو
ْ َوأَِّتُّوا
ع َخْيػًرا فَِإ َّف
َ َوَمن تَطََّو
ِ ِ
يم
ٌ اللَّوَ َشاكٌر َعل
ِ قُل أ
َنف ُقوا طَْو ًعا أ َْو
ْ
َك ْرًىا لَّن يػُتَػ َقبَّ َل ِمن ُك ْم
ِِ
ِ الْمطَّّْو ِع
ي
َ ي م َن الْ ُم ْؤمن
َ ُ
ت
ْ َوَٰلَ ِكن َّما تَػ َع َّم َد
قُػلُوبُ ُك ْم
َوَمن يَػ ْقتُ ْل ُم ْؤِمنًا
ُّمتَػ َع ّْم ًدا
ت ُّل لَ ُك ْم أَف تَ ِرثُوا٦َِ ََل
ّْساءَ َك ْرًىا
َ الن
ِ والْ ُف ْل
ك الَِِّت ََْت ِري ِِف
َ
ِِ
َّاس
َ الْبَ ْحر ِبَا يَن َف ُع الن

اب
ْ تَْيػنَاهُ َوأ٠َفَأ
َ َص َح
الس ِفينَ ِة
َّ
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উভযা

ٌعُ ْمَرة

হস্বচ্ছায় ওযা,
অহতহযক্ত ওযা
হস্বচ্ছা, হদচ্ছা

হস্বচ্ছায় দানওাযী,
নপর দওাওাযী
ইচ্ছা ওনয হওঙু

يىػتىطىَّوعي-ع
َ تَطََّو
ٌطَْوع
)ُمطَّْوعٌ (ج
ُمطَّْوعُو َف

ওযা, হস্বচ্ছায় ওযা

 يَػتَػ َع َّم ُد-تَػ َع َّم َد

ইচ্ছাূ ফেও,

ُمتَػ َع ّْم ٌد

হস্বচ্ছাঘাযী
ফরূ ফেও, ফর
প্রনয়ানক, ফাধয
নয়, অহনচ্ছায়

ٌَك ْره

হনৌওা

হনৌওা, চাাচ

ك
ٌ فُػ ْل
ٌَس ِفينَة

আহভ হতাভানদযনও ঘরন্ত হনৌমানন
আনযাণ ওহযনয়হঙরাভ। (৬৯:১১)

এনত ঙহিনয় হদনয়নঙন ফেপ্রওায
প্রাণী। (২:১৬৪)
হতহন তায যভত ঙহিনয় হদন।
(৪২:২৮)
ু তযাাং মঔন স্বরাত ভাপ্ত য়
ৃ হথফীনত ঙহিনয় ি। (৬২:১০)
মঔন নেত্রভূ  হঙটনও িনফ।
(৮২:২)
হঔানন হবিা ঢুনও নিহঙর
যানতয হফরা (২১:৭৮)

اٗتَا ِريَِة
ْ َٔتَْلنَا ُك ْم ِِف

হনৌমান, প্রফাভান

ث فِ َيها ِمن ُك ّْل َدابٍَّة
َّ ََوب

ঙিাননা, হফহেপ্ত

ُ ََوي
ُنش ُر َر ْٔتَتَو
ِ ضي
ِ ِ
َّ ت
ُالص ََلة
َ ُفَإذَا ق
ِ فَانتَ ِش ُروا ِِف ْاْل َْر
ض
ِ
ِ
ت
ْ ب انتَثَػَر
ُ َوإ َذا الْ َك َواك
ت فِ ِيو َغنَ ُم
ْ نَػ َف َش

ওযা, হফস্তায ওযা
ঙিাননা, হফহেপ্ত
ওযা,
ঙহিনয় িা,
হফহেপ্ত য়া,
হফহেপ্ত য়া,
ঙহিনয় িা
এহদও হহদও
মায়া, ঙহিনয়

)َجا ِريَةٌ (ج
،ات
ٌ ََجا ِري
َج َوا ٍر
يىػبيث-ث
َّ َب
يىػٍن يش ير-نَ َشَر
)(نى ٍشهر
يىػٍنتى ًش ير-انْػتَ َشَر
يىػٍنتىثًير-انْػتَثَػَر
ش
يىػٍنػ يف ي-ش
َ نَػ َف

িা
তানও উহিনয় হননয় মায় ফাতা
(১৮:৪৫)
আভযা হনশ্চয়ই এহটনও হঙন্নহবন্ন
ওনয হঙহটনয় হদফ াকনয (২০:৯৭)
ওভ উহিনয় হনয়া ছঞ্ঝাফায়ু য
(৫১:১)

اح
ّْ ُتَ ْذ ُروه
ُ َالري

উহিনয় হদয়া,

ِ َلَن
نس َفنَّوُ ِِف الْيَ ّْم نَ ْس ًفا

হফহেপ্ত ওযা,

ِ الذا ِري
ات ذَ ْرًوا
َ َّ َو
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হফহেপ্ত ওযা

উহিনয় হদয়া,
হঙহটনয় হদয়া

মা উহিনয় হনয়

يى ٍذ يرك-َذ َرا
)( ىذ ٍرهك
ِ
ف
ُ يَػْنس-ف
َ نَ َس
)ف
ٌ (نَ ْس
ذَا ِريذةٌ ج
ات
ٌ ََذا ِري

হভখহফস্তৃতওাযী ফায়ু য থ।
(৭৭-৩)
হমন তাযা ঙহিনয় িা ঙ্গার।
(৫৪-৭)
হমহদন ভানু ল নফ হফহেপ্ত তাংনকয
ভত। (১০১:৪)
অতঃয তা নয় মানফ উৎহেপ্ত
ধূ হরওণা। (৫৬:৬)
অতঃয হগুনরানও হফহেপ্ত
ধু হরওণারূন ওনয হদফ। (২৫:২৩)
ফাতানয কহত হযফতেননয ভানছ
(২:১৬৪)
আহভ াহনফাী ফায়ু হপ্রযন ওহয।
(১৫:২২)

ِ َّاشر
ِ
ات نَ ْشًرا
َ َوالن
َّه ْم َجَر ٌاد ُّمنتَ ِشٌر
ُ َكأَنػ
َّاس
ُ يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن
ِ ُاش الْمبث
وث
ْ َ ِ َكالْ َفَر

হফস্তাযও,
হফস্তাযওাযী
ঙহিনয় িা,
হফহেপ্ত
হফহেপ্ত, হফহচ্ছন্ন,
হঙন্নহবন্ন

ت َىبَاءً ُّمنبَثِّا
ْ َفَ َكان

হফহেপ্ত, উৎহেপ্ত,

فَ َج َع ْلنَاهُ َىبَاءً َّمنثُ ًورا

হফহেপ্ত,

ِ ص ِر
ات
ِ َالري
ّْ يف
ٌ َاح آي
ْ ََوت
لَّْق ْوٍـ يَػ ْع ِقلُو َف
اح لََواقِ َح
ّْ َوأ َْر َس ْلنَا
َ َالري

উিন্ত
এনরানভনরা

১২:৯৪; হক্ত,
প্রবাফ ৮:৪৬
াহনফাী, ফৃ হষ্ট
ফনওাযী/
কবেিাযী

হথনও তুপান হপ্রযন ওযনফন।
(১৭:৬৯)
অতঃয আহতত নফ এও
অহিফৃ হষ্ট অতয টা জ্বনর মানফ।
(২:২৬৬)
হতাভানদয উয প্রস্তযফলেী ছহটওা
ফায়ূ হপ্রযন ওযনফন। (১৭:৬৮)

ِ َفَػيػرِسل علَي ُكم ق
اص ًفا
ْ ْ َ َ ُْ
يح
ِ الر
ّْ ّْم َن
ص ٌار فِ ِيو نَ ٌار
َ َصابَػ َها إِ ْع
َ فَأ
ت
ْ َاحتَػَرق
ْ َف
ِ يػرِسل علَي ُكم ح
اصبًا
َ ْ ْ َ َ ُْ
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،وث
ٌ َُمْبث
ٌَمْبثُوثَة
ث
ٌ َُّمنَب
ور
ٌ َُمْنث

ফাতা; কন্ধ

যাকায়নওাযী,

অতঃয হতাভানদয উয ফাতা

ِ َن
اشَرةٌ ج
ِ
ات
ٌ نَاشَر
ُمْنتَ ِشٌر

তুপান, ছঞ্ঝাফায়ু ,
ছি তুপান
খূ হণেছি, অহিফৃ হষ্ট

প্রস্তযফলেী ছহটওা
ফায়ূ

اح
ٌ َِريْ ٌح (ج) ِري
)ََلقِ ٌح (ج
لََواقِ ُح
ِ َق
ف
ٌ اص
ص ٌار
َ إِ ْع
ِ
ب
ٌ َحاص

উেপ্তফায়ু  কযভ াহনয ভনধয।
(৫৬:৪২)
এগুনরায উয আর দু নমোকূ ণে
ফাতা। (১০:২২)

অতঃয তানদয ধ্বাং ওযা
নয়হঙর এও প্রঘন্ড ছঞ্জাফায়ূ দ্রৃাযা।
(৬৯:৬)
এফাং হভখভারায মা তাোঁযই হুওুনভয
অধীনন আভান  মভীননয ভানছ
হফঘযণ ওনয, হনশ্চয়ই হ ভস্ত
হফলনয়য ভানছ হনদেন যনয়নঙ
ফুহেভান ম্প্রদানয়য চননয।
(২:১৬৪)
মানত এনও অযনও হফও রূন
গ্রণ ওনয। (৪৩:৩২)
এফাং ূ মে  ঘন্দ্রনও ওনভে
হননয়াহচত ওনযনঙন। (১৩:২)
আহভ এগুনরানও তানদয ানত
অায় ওনয হদনয়হঙ এনদয ভনধয
হওঙু তানদয ফান এফাং হওঙু তাযা
বেণ ওনয। (৩৬:৭২)

َِ ِِف َٖت ٍوـ و
ٔتي ٍم
َ ُ

ِ جاءتْػها ِريح ع
ف
ٌ اص
َ ٌ َََ

ص ٍر
ٍ فَأ ُْىلِ ُكوا بِ ِر
َ ص ْر
َ يح
َعاتِيَ ٍة
ِ السح
ي
َ ْ اب الْ ُم َس َّخ ِر بَػ
َ َّ َو
ِ َّ
ٍ ض ََلي
ات
َ ِ الس َماء َو ْاْل َْر
لَّْق ْوٍـ يَػ ْع ِقلُو َف
ِ
ضا
ً ض ُهم بَػ ْع
ُ لّْيَتَّخ َذ بَػ ْع
ُس ْخ ِريِّا

س َوالْ َق َمَر
ْ َو َس َّخَر الش
َ َّم

تُ ْم فَ ِمْنػ َهاَٛ اىا
َ ََوذَلَّْلن
َرُكوبػُ ُه ْم َوِمْنػ َها يَأْ ُكلُو َف
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উেপ্ত ফায়ূ , কযভ
ফাতা, রু ায়া,
ছঞ্ঝাফায়ু , তুপান,
খূ হণেছি,

তুপান, ছঞ্ঝাফায়ু

وـ
ٌ َُٖت
ِ ع
،ف
ٌ اص
َ
ِ ع
)اص َفةٌ (ج
َ
ِ ع
ات
ٌ اص َف
َ
صٌر
َ ص ْر
َ

আয়ত্বাধীন,
অনু কত; আজ্ঞাধীন

হফও, ওভেী

অনু কত ফানাননা,
হফায় হননয়াহচত
ওযা
অধীন ওযা,
অায় ফানাননা;
আয়োধীন ওযা

ُم َس َّخٌر ج
)ات
ٌ (م َس َّخَر
ُ
ي
ّّ ُس ْخ ِر
يي ىس ِّخ ير-ىس َّخىر
يي ىذلِّ يل-َذلَّ َل
ً
)يل
(تى ٍذل ه

তানদয প্রহত হতভহন বারফাা
হালণ ওনয, হমভন আল্লায প্রহত

ب اللَّ ِو
ّْ تبُّونَػ ُه ْم َك ُح٦ُِ

বানরাফাা

বারফাা নয় থানও। (২:১৬৫)
আহভ হতাভায প্রহত ভুাব্বত
িাহযত ওনযহঙরাভ আভায ে

تَبَّةً ّْم ِّْنَٝ ك
َ ت َعلَْي
ُ َوأَلْ َقْي

হপ্রভ, বানরাফাা,

ًَو َج َع َل بَػْيػنَ ُكم َّم َوَّدة
ًَوَر ْٔتَة
ٌيَػ ْوٌـ ََّل بَػْي ٌع فِ ِيو َوََل ُخلَّة
ٌاعة
َ َوََل َش َف
ِ
ضاءُ ِم ْن
َ قَ ْد بَ َدت الْبَػ ْغ
أَفْػ َو ِاى ِه ْم
ت ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُف قَػ ْوٍـ٥َْ َوََل
َعلَ َٰى أَََّل تَػ ْع ِدلُوا

ফন্ধুত্ব, হৃদযতা,

অনু যাক, আহক্ত

হথনও। (২০:৩৯)
এফাং হতহন হতাভানদয ভনধয
াযস্পহযও অন্তযঙ্গতা  দয়া ৃ হষ্ট
ওনযনঙন। (৩০:২১)
হমহদন থাওনফনা হওান হরননদন
এফাং না হওান ফন্ধুত্ব আয না হওান
ু াহয। (২:২৫৪)
তানদয ভুঔ হথনও হতা ত্রুতা
প্রওা হনয় হকনয়নঙ। (৩:১১৮)
হওান ম্প্রদানয়য প্রহত ত্রুতা
হতাভানদযনও হমন ু হফঘায ফচেনন
প্রনযাহঘত না ওনয। (৫:৮)
অতঃয আহভ হওয়াভত মেন্ত
তানদয ভনধয াযস্পহযও ত্রুতা 
হফনদ্রৃল িাহযত ওনয হদনয়হঙ।
(৫:১৪)
মানদয অন্তনয হযাক আনঙ, তাযা
হও ভনন ওনয হম, আল্লা তানদয
অন্তনযয হফনদ্রৃল প্রওা ওনয
হদনফন না? (৪৭:২৯)

فَأَ ْغَريْػنَا بَػْيػنَػ ُه ُم الْ َع َد َاوَة
ضاءَ إِ َ ََٰل يَػ ْوِـ
َ َوالْبَػ ْغ
الْ ِقيَ َام ِة
ِ َّ أَـ ح ِس
ين ِِف
َ ب الذ
َ َ ْ
ِِ
ض أَف لَّن
ٌ قُػلُوِبم َّمَر
َضغَانَػ ُه ْم
ْ ِج اللَّوُ أ
َ تْر٧ُ
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অন্তযঙ্গতা
ফন্ধুত্ব, হৌাদেয;
ভানছ, অবযন্তয
৩০:৪৮
খৃ ণা, ত্রুতা,
হাংা, অন্তুহষ্ট
ত্রুতা, হফনদ্রৃল,
দু ভহন

ب
ّّ ُح
ٌتَبَّةَٝ
ٌَم َوَّدة
)ُخلَّةٌ (ج
ِخ ََل ٌؿ
َ بَػ ْغ
ُضاء
َشنَآ ٌف

ত্রুতা, তফহযতা,
দু ভহন

ٌَع َد َواة

হাংা, খৃ ণা, হফনদ্রৃল

)ِض ْغ ٌن (ج

َضغَا ٌف
ْأ

মা তায ভনধয প্রওায হওাংফা হকান
এফাং াাঘাহযতা  ত্রুতা।
(৭:৩৩)
তানদয অন্তযভূ ন মা াংওীণেতা
হঙর তা আভযা হভহটনয় হদফ
(১৫:৪৭)
হতাভযা মানদয ানথ ত্রুতা
হালণওনযা। (৬০:৭)
তানর আভযা তানদয প্রহত
হতভহন অন্তুষ্ট নয় হমতাভ, হমভন
তাযা অন্তুষ্ট নয়নঙ আভানদয
প্রহত। (২:১৬৭)
হনশ্চয়ই আহভ দায়ভুক্ত তা হথনও
মায হতাভযা ইফাদত ওয।

َما ظَ َهَر ِمْنػ َها َوَما بَطَ َن
ِْ َو
اْل ُْثَ َوالْبَػ ْغ َي
ص ُدوِرِىم
ُ َونػََز ْعنَا َما ِِف
ّْم ْن ِغ ٍّل
ِ َّ
ين َع َاديْػتُم ّْمْنػ ُهم
َ الذ
فَػنَتَبَػَّرأَ ِمْنػ ُه ْم َك َما تَػبَػَّرءُوا
ِمنَّا

হফনদ্রৃল, হাংা,
ত্রুতা, হফনো,
চুরুভ
হফনদ্রৃল, হতক্ততা,
খৃ ণা
ত্রুতা ওযা,
দু ভহন ওযা

আনতা?! (২:১৬৭)
আহভ হতাভানদয আনযওফায হফয
ওযনফা। (২০:৫৫)
তাযা হও রেয ওনয না, প্রহত ফঙয
তাযা এওফায অথফা দু ইফায
হফমেস্ত নচ্ছ? (৯:১২৬)

يػي ىع ًادم-َع َادى

অন্তুষ্ট য়া

تَّا تَػ ْعبُ ُدو َفّْٟ ٌإِن َِِّن بَػَراء

দায়ভুহক্ত, ঙািত্র

َّ لَ ْو أ
ًَف لَنَا َكَّرة

এও ফায, আনযও

ُخَر َٰى
ْ تْ ِر ُج ُك ْم تَ َارًة أ٢ُ

এওফায, ফায,

َّه ْم يػُ ْفتَػنُو َف
ُ أ ََوََل يَػَرْو َف أَنػ
ِِف ُك ّْل َع ٍاـ َّمَّرًة أ َْو
ِ ْ َمَّرتَػ
ي

ফায, দপা, হওহস্ত,
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ِّّغل

দাহয়ত্বভুক্ত য়া,

يىػتىبىػَّرأي-َتَػبَػَّرأ
ٌ بَػَراءَة،ٌبَػَراء

(৪৩:২৬)
মহদ আভানদয চনয আফায ারা

بَػ ْغ ٌي

ফায, আফায
দপা
ফে, এওফায,
ফহুফায, ফাযাংফায

ٌَكَّرة
ٌتَ َّارة
ات
ٌ َمَّرةٌ (ج) َمَّر

এবানফই আল্লা তা’আরা
তানদযনও হদঔানফন তানদয
ওৃতওভে তানদযনও অনু তপ্ত ওযায
চননয। (২;১৬৭)
তাযা মঔন াহস্ত হদঔনফ, তঔন
ভননয অনু তা ভননই যাঔনফ।
(৩৪:৩৩)
অতঃয হ অনু তপ্ত র। (৫:৩১)

এফাং য়তাননয দাাংও অনু যণ
ওনযা না। (২:১৬৮)

হ হতা এ হননদেই হতাভাহদকনও
হদনফ হম, হতাভযা অনযায়  অিীর
ওাচ ওযনত থাও (২:১৬৯)
মঔন হওান অিীর ওাচ ওনয
হপনর হওাংফা হননচনদয উয চুরুভ
ওনয হপনর তঔন আল্লা হও স্ভযণ
ওনয হননচনদয ানয চনয েভা
ঘায়। (৩:১৩৫)
আয ফযহবঘানযয ওানঙ হমনয়া না।
(১৭:৩২)
হতাভানদয দাীনদয ফযহবঘায
ওযনত ফাধয ওনযানা। (২৪:৩২)

ِ
َ َك ََٰذل
ُك يُِري ِه ُم اللَّو
ٍ تم حسرَٛ أ َْعما
ات
َ َ َ ُْ َ
َعلَْي ِه ْم

َسُّروا الن ََّد َامةَ لَ َّما َرأ َُوا
َ َوأ
اب
َ الْ َع َذ
ِِ
ِ
ي
َ َصبَ َح م َن النَّادم
ْ فَأ

ِ وََل تَػتَّبِعوا خطُو
ات
َ ُ ُ َ
ِ َالشَّيط
اف
ْ
ِ الس
وء
ُّ ِتَا يَأْ ُم ُرُكم ب٣َِّإ
َوالْ َف ْح َش ِاء
ِ َإِ َذا فَػعلُوا ف
اح َشةً أ َْو
َ

ظَلَ ُموا أَن ُف َس ُه ْم ذَ َك ُروا
استَػ ْغ َف ُروا لِ ُذنُوِبِِ ْم
ْ َاللَّوَ ف
الزنَا
ّْ َوََل تَػ ْقَربُوا

َوََل تُ ْك ِرُىوا فَػتَػيَاتِ ُك ْم
َعلَى الْبِغَ ِاء
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অনু তা, আনে,
আপনা, দু ঃঔ,
হোব

অনু তা,
অনু নাঘনা,
হযতা
অনু তপ্ত,
অনু নাঘনাওাযী

দাাংও

)َح ْسَرةٌ (ج
ات
ٌ َح َسَر
ٌنَ َد َامة
)نَ ِاد ٌـ (ج
نَ ِاد ُمو َف
)ُخطْ َوةٌ (ج
ات
ٌ ُخطَُو

অিীরতা,
ভেওাচ, অওভে
অওভে, অিীরতা,
ফযহবঘায,

ফযহবঘায
ওুওভে, ফযহবঘায

ُفَ ْح َشاء
ِ َف
)اح َشةٌ (ج
ِ
ش
ُ فَػ َواح
)يىػ ٍزًن-ِزنَا ( ىز ىن
ِ
ٌبغَاء

হঔানন হওান অায ওথা হনই
আয না হওান অিীরতা। (৫২:২৩)
হতাভানদয দাীনদয ফযহবঘায
ওযনত ফাধয ওনযানা, মহদ তাযা
রজ্জাস্থাননয হফত্রতা যো ওযনত
ঘায়। (২৪:৩২)

হম হঘৎওায ওযনঙ মায হ হওঙু ই
শুননত ায়না। (২:১৭১)
হঔানন তাযা আতেনাদ ওনয ফরনফ,
হ আভানদয ারনওতো, হফয
ওরুন আভানদযনও, আভযা
ৎওাচ ওযফ, ূ নফে মা ওযতাভ,
তা ওযফ না। (৩৫:৩৭)
এভনহও, মঔন আহভ তানদয
ঐশ্বমোরী হরাওনদযনও াহস্ত দ্রৃাযা
াওিা ওযফ, তঔনই তাযা
আতেনাদ ওযনফ। (২৩:৬৪)
কতওার হম ফযহক্ত তাোঁয াাময
হঘনয়হঙর, হ তাোঁয আতেনাদ
ওযনঙ। (২৮:১৮)
তানদয চনয হঔানন থাওনফ
দীখেশ্বা  আতেনাদ (১১:১০৬)
অতঃয তাোঁয স্ত্রী াভনন এনরন
আতেনানদয ানথ (৫১:২৯)
তানদয চনয হঔানন থাওনফ
দীখেশ্বা  আতেনাদ (১১:১০৬)

ِ
ِ
يم
ٌ ََّل لَ ْغ ٌو ف َيها َوََل تَأْث
َوََل تُ ْك ِرُىوا فَػتَػيَاتِ ُك ْم
َعلَى الْبِغَ ِاء إِ ْف أ ََرْد َف
صنًا
ُّ ََُت
الَّ ِذي يَػْنعِ ُق ِِبَا ََل يَ ْس َم ُع
صطَ ِر ُخو َف فِ َيها
ْ ََوُى ْم ي
َخ ِر ْجنَا نَػ ْع َم ْل
ْ َربػَّنَا أ
ِص
ا٘تًا َغْيػَر الَّ ِذي ُكنَّا
َ
نَػ ْع َم ُل
َخ ْذنَا ُمْتػَرفِي ِهم
َ َح َّ ًَٰت إِ َذا أ
ِ بِالْع َذ
تأ َُرو َف٥َْ اب إِ َذا ُى ْم
َ
ِ
ِ نصَرهُ بِ ْاْل َْم
س
ْ الَّذي
َ َاست
ْ َيَ ْست
ُص ِر ُخو
ِ ِ
يق
ٌ تُ ْم ف َيها َزفْيٌ َو َش ِهَٛ
ِ
ٍصَّرة
َ فَأَقْػبَػلَت ْامَرأَتُوُ ِِف
ِ ِ
يق
ٌ تُ ْم ف َيها َزفْيٌ َو َش ِهَٛ
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অিীরতা,
অওথা, ওুওথা

ِ
يم
ٌ تَأْث

রজ্জাস্থাননয
হফত্রতা যো
ওযা, ম্মভ
ফাোঁঘাননা

ص ٌن
ُّ ََُت

হঘৎওায ওযা,

يىػٍنعً يق-نَػ َع َق

আতেনাদ ওযা
আতেনাদ ওযা,
পহযয়াদ ওযা,
াানমযয হঘৎওায
ওযা

ِ
-صطََر َخ
ْا
ًخ
صطىر ي
ٍ يى

আতেনাদ ওযা,
হফরা ওযা

 ىٍُيأ يىر-َجأ ََر

আতেনাদ ওযা

ওাতযওন্ঠ

-صَر َخ
ْ َاست
ْ
ًخ
صر ي
ٍ يى ٍستى
ِ
ٌَزفْي

আতেনাদ, হঘৎওায

ٌصَّرة
َ

আতেনাদ, হকাগাহন,

يق
ٌ َش ِه

আতেনাদ, দীখেশ্বা,

হঘৎওায

হনশ্চই আল্লা হতাভানদয উয ভৃ ত
প্রাণী হও াযাভ ওনযনঙন।
(২:১৭৩)
ওর হফত্র ফস্তু তফধ ওনযনঙন।
(৭:১৫৭)
হওায তফধওাযী ইনয়া না মঔন
হতাভযা ভুহযভ অফস্থায় থাও।

َتَا َحَّرَـ َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَة٣َِّإ
ِ تم الطَّيّْبَٛ ت ُّل٦ُِو
ات
َ ُُ َ
الصْي ِد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌـ
َّ تلّْيُِٝ

হনহলে ওযা;
ম্যাহনত ওযা
২৭:৯১
তফধ ওযা; রঙ্ঘন
ওযা, অম্যান
ওযা ১৪:২৮
তফধওাযী

ت ّّلُِٝ

(৫:১)
হনশ্চই আল্লা হতাভানদয উয ভৃ ত
প্রাণী হও াযাভ ওনযনঙন।

َتَا َحَّرَـ َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَة٣َِّإ

ভৃ ত প্রাণী, ভৃ ত

(২:১৭৩)
হতাভানদয চননয াযাভ ওযা
নয়নঙ ভৃ ত চীফ, যক্ত, শুওনযয
ভাাং, হমফ আল্লা ঙািা অননযয
নানভ উৎকেওৃত য়, মা ওন্ঠনযানধ
ভাযা মায়, মা আখাত হরনক ভাযা
মায়, মা উচ্চ স্থান হথনও তননয
পনর ভাযা মা, মা হাং এয আখানত
ভাযা মায়। (৫:৩)

ُت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَة
ْ ُحّْرَم
تِن ِزي ِر َوَماٙا
ْ َّـ َو َ٘تْ ُم
ُ َوالد
أ ُِى َّل لِغَ ِْْي اللَّ ِو بِِو
َُوالْ ُمْن َخنِ َقةُ َوالْ َم ْوقُوذَة
ِ
ُيحة
َ َوالْ ُمتَػَرّْديَةُ َوالنَّط

করা হটন ভাযা
ভৃ তপ্রাণী, পাোঁ
হদনয় ভাযা শু
প্রানয হনত,
আখানত ভৃ ত
তনন ভযা শু,
বূ াহততশু
হনত প্রাণী

নানভ উৎকেওৃত য়। (২:১৭৩)

َوَما أ ُِى َّل بِِو لِغَ ِْْي اللَّ ِو
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ٌَمْيتَة

শু, ওণ্ঠনযানধ

হনগয আখানত

এফাং হমফ আল্লা ঙািা অননযয

 يَيىِّريـ-َحَّرَـ
 يًَيل-َح َّل
َأ

উৎকে ওযা,
চনফ ওযা

ٌُمْن َخنِ َفة
ٌَم ْوقُو َذة
ٌُمتَػَرّْديَة
ِ
ٌيحة
َ نَط
ييًهل-أ ََى َّل

আয মাযা হওতানফয ভানছ
ভতহফনযাধ ৃ হষ্ট ওনযনঙ হনশ্চয়ই
তাযা হচনদয ফফতেী নয় অননও
দূ নয ঘনর হকনঙ। (২:১৭৬)
ফাতা তানও উহিনয় হননয় হওান
দূ যফতেী স্থানন হননে ওযর।
(২২:৩১)
অতঃয হতহন কনবে ন্তান ধাযণ
ওযনরন এফাং তৎ এও দূ যফতেী
স্থানন ঘনর হকনরন। (১৯:২২)
হতাভানদযনও হম য়াদা হদয়া
নচ্ছ, তা হওাথায় নত ানয?
২৩:৩৬
তাযা আনফ প্রনতযও প্রতযন্ত অির
হথনও। (২২:২৭)
হনশ্চয় আল্লায ওরুণা
ৎওভেীরনদয হনওটফতেী। (৭:৫৬)
আহন তানদযনও আন্ন হদন
ম্পনওে তওে ওরুন। ৪০-১৮
হতাভানদয ধন-ম্পদ  ন্তানন্তহত হতাভানদযনও আভায
হনওটফতেী ওযনফ না। (৩৪:৩৭)

হনশ্চয়ই আল্লা েভাীর, দয়াভয়।
(২:১৭৩)

ِ َّ ِ
اختَػلَ ُفوا ِِف
ْ ين
َ َوإ َّف الذ
ٍ اب لَِفي ِش َق
ِ َالْ ِكت
اؽ
ٍ ِبع
يد
َ
يح ِِف
ّْ تَػ ْه ِوي بِِو
ُ الر
ٍ م َك
اف َس ِح ٍيق
َ
ت بِِو
ْ فَ َح َملَْتوُ فَانتَبَ َذ
ِ َم َكانًا ق
صيِّا
َ
ات لِ َما
َ ات َىْيػ َه
َ َىْيػ َه
وع ُدو َف
َ ُت
ِ
ي ِمن ُك ّْل فَ ٍّج َع ِم ٍيق
َ يَأْت

ِ
يب ّْم َن
َ َإِ َّف َر ْٔت
ٌ ت اللَّو قَ ِر
ِِ
ي
َ الْ ُم ْحسن
ِ وأ
َنذ ْرُى ْم يَػ ْوَـ ْاَل ِزفَِة
َ
َوَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوََل أ َْوََل ُد ُكم
ندنَا
َ بِالَِِّت تُػ َقّْربُ ُك ْم ِع
ُزلْ َف َٰى
ِ فَِإ َّف اللَّو َغ ُف
يم
ٌ َ
ٌ ور َّرح
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দূ যফতেী, ঘযভ

দূ যফতেী, ফহুদূ য,
দূ যদূ যান্ত
দূ যফতেী ফযফধান,
তপাৎ, দূ যত্ব
ফহুদূ য, অননও
দূ য, ু দূযযাত,
অম্ভফ
দূ যদূ যান্ত, প্রতযন্ত,
কীন,
ওানঙ, হনওনট

আন্ন, হনওটফতেী

-بَعِي ٌد (بىػعي ىد
)يىػٍبػعي يد
ِ
يق
ٌ َسح
ِ َق
ص ّّي
ات
ٌ َىْيػ َه
ِ
يق
ٌ َعم
يب
ٌ قَ ِر
ٌآ ِزفَة

অহধও হনওটফতেী,
তনওটয, দভমোদা

ُزلْ َفى
েভাীর

ور
ٌ َغ ُف

া েভাওাযী, তফা ওফুরওাযী।
(৪০:৩)
হতহন আভান-মভীন  এতদু বনয়য
ভধযফতেী ফ হওঙু য ারনওতো,
যািভারী, অহতয় েভাীর।
(৩৮:৬৬)
হনশ্চয় আল্লা ভাচেনাওাযী,
েভাীর। (৫৮;২)
এফাং ভানু লনও েভাওাযী। (৩:১৩৪)

আল্লা তানদয উয
আমাফদানওাযী নফন না মতেণ
তাযা তাফা ওযনফ। (৮:৩৩)
হনশ্চই আহভ অযাধীনদয
াহস্তদাতা। (৩২:২২)

আয ম্পদ ফযয় ওযনফ তাোঁযই
ভব্বনত আত্নীয়-স্বচন, এতীভহভওীন, ভুাহপয-হবেুও 
ভুহক্তওাভী িীতদানদয চননয।
(২:১৭৭)
প্রাথেনাওাযী  মায ওানঙ প্রাথেনা
ওযা য়, উবনয়ই হক্তীন
(২২:৭৩)

ِ الذ
َّ َغافِ ِر
نب َوقَابِ ِل
ِ التػَّو
ب
ْ
ِ السماو
ِ ات َو ْاْل َْر
ض
ُّ َر
َ َ َّ ب
َّار
ُ َوَما بَػْيػنَػ ُه َما الْ َع ِز ُيز الْغَف
ور
ٌ َوإِ َّف اللَّوَ لَ َع ُف ّّو َغ ُف
ِ
ِ ي َع ِن الن
َّاس
َ َوالْ َعاف
َوَما َكا َف اللَّوُ ُم َع ّْذبَػ ُه ْم
َوُى ْم يَ ْستَػ ْغ ِف ُرو َف
ِ
ِ
ي
َ إِنَّا م َن الْ ُم ْج ِرم
ُمنتَ ِق ُمو َف
َوآتَى الْ َم َاؿ َعلَ َٰى ُحبّْ ِو
ذَ ِوي الْ ُق ْرَ ََٰب َوالْيَتَ َام َٰى
ِ
السبِ ِيل
َّ ي َوابْ َن
َ َوالْ َم َساك
ِِ َّ و
ِ َالرق
اب
ّْ ي َوِِف
َ السائل
َ
ِ
ب
َ
َ ُضع
ُ ف الطَّال
وب
ُ َُوالْ َمطْل
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েভাীর

অহতয় েভাীর

)َغافٌِر (ج
َغافُِرو َف
َّار
ٌ َغف

েভাওাযী,
ভাচেনাওাযী
েভাওাযী,
ভাপওাযী
াহস্তদাতা, আচাফ
দানওাযী, দণ্ড
প্রদানওাযী
প্রহতনাধ
গ্রণওাযী,
াহস্তদাতা

َع ُف ّّو
ٍ ع
)اؼ (ج
َ
َعافُو َف
)ب (ج
ٌ ُم َع ّْذ
ُم َع ّْذبُو َف
)ُمْنتَ ِق ٌم (ج
ُمْنتَ ِق ُمو َف

াামযপ্রাথেী,
প্রশ্নওাযী

প্রাথেনাওাযী,
অনন্বলী

َسائِ ٌل
ِ
ب
ٌ طَال

এফাং ঔায়া অবাফগ্রস্থ এফাং
হবেুওনদয। (২২:৩৬)
এফাং অবানফ, হযানক-হানও 
মু নেয ভয় তধমেয ধাযণওাযী।
(২:১৭৭)

মঔনই তাযা মু নেয আগুন প্রজ্বহরত
ওনয আল্লা তা হনহবনয় হদন।
(৫:৬৪)
মু ে ওযায চনয আল্লা ভুহভননদয
চননয মনথষ্ট নয় হকনঙন।
(৩৩:২৫)
হতাভানদয উয হনতনদয ফযাানয
হওা এয হফধান ফাধযতাভূ রও
ওযা নয়নঙ। (২:১৭৮)
হতাভানদয উয হনতনদয ফযাানয
হওা এয হফধান ফাধযতাভূ রও
ওযা নয়নঙ। (২:১৭৮)
এফাং তায প্রায বারবানফ আদায়
ওযনফ। ২:১৭৮
তায উহঘত অননযয প্রায হযনাধ
ওযা। ২:২৮৩
হ ফুহেভানকণ! হওানয ভনধয
হতাভানদয চননয চীফন যনয়নঙ।
(২:১৭৯)

َوأَطْعِ ُموا الْ َقانِ َع َوالْ ُم ْعتَػَّر
ِ َّ و
ين ِِف الْبَأْ َس ِاء
َ
َ الصاب ِر
ِ ِ
ي الْبَأْ ِس
َ َوالضََّّراء َوح
ِ ُكلَّما أَوقَ ُدوا نَارا لّْْلحر
ب
ْ َ
َْ ً
ُأَطْ َفأ ََىا اللَّو
ِِ
ي
َ َوَك َفى اللَّوُ الْ ُم ْؤمن
الْ ِقتَ َاؿ
ِ
ِ
اص
َ ب َعلَْي ُك ُم الْق
ُ ص
َ ُكت
ِِف الْ َقْتػلَى
ِ
ِ
اص
َ ب َعلَْي ُك ُم الْق
ُ ص
َ ُكت
ِِف الْ َقْتػلَى
ٍ وأَداء إِلَي ِو بِإِحس
اف
َ ْ ْ ٌََ

ِ ِ
ُفَػ ْليُػ َؤّْد الَّذي ْاؤُّت َن أ ََمانَػتَو

ِ
ِ ص
ٌاص َحيَاة
َ َولَ ُك ْم ِِف الْق
ِ ُوَل ْاْلَلْب
اب
َ ِ يَا أ

232

হবেুও,
াামযপ্রাথেী

ُم ْعتَػّّر

দু ঃঔ, অবাফ,
হফদ; হক্ত
৫৭:২৫; াহস্ত
৪০:২৯; মু ে
৩৩:১৮
মু ে

যস্পনয তযা
ওযা, মু ে ফাোঁধাননা,
মু ে রাকাননা
হওা, ভতযা,
তযায ফদরায়
তযা
হনত ফযহক্ত

ٌ ْبَأ
ُ بَأْ َساء،س
ب
ٌ َح ْر
اؿ
ٌ َقِت
ِ
اص
ٌ ص
َق
قَتِْي ٌل ج قَػْتػلَى

প্রায

ٌأ ََداء

আদায় ওযা, প্রায

يػُ َؤّْدي-أ ََّدى

হদয়া
ফুহে, হঘন্তাহক্ত

)ب (ج
ّّ ُل
اب
ٌ َأَلْب

তানদয ফুহে হও এ হফলনয়
তানদযনও আনদ ওনয? (৫২:৩২)
হনশ্চয় এনত ফুহেভাননদয চননয
হনদেন যনয়নঙ। (২০:৫৪)
হনশ্চয় এনত হঘন্তাীরনদয চননয
হনদেনাফরী যনয়নঙ (১৫:৭৫)

মহদ হওউ ীয়তওাযীয ে
হথনও আাংওা ওনয োহতনত্বয।
(২:১৮২)
হম ফযাহক্ত তীব্র েুধায় ওাতয নয়
নি; হওন্তু হওান হকানায প্রহত
প্রফণতা না থানও। (৫-৩)
এইহটই হফী ঙ্গত হমন হতাভযা
োহতত্ব না ওয। (৪-৩)
হতাভানদয উয হয়াভ
ফাধযতাভূ রও ওযা নয়নঙ।
(২:১৮৩)
হনশ্চই আহভ যভাননয চনয এওহট
হযাচা ভানত ওনযহঙ। (১৯:২৬)
হতাভানদয ভনধয হম এ ভাহট ানফ,
হ এ ভানয হযামা যাঔনফ।
(২:১৮৪)

َح ََل ُم ُهم
ْ أ َْـ تَأْ ُم ُرُى ْم أ
ِِبََٰ َذا
ِ َٰ
ٍ ك ََلي
ِ
ات
َ َ إ َّف ِِف َذل
ِ ّْْل
ُّه َٰى
َ ُوَل النػ
ِ َٰ
ٍ ك ََلي
ِ
ات
َ َ إ َّف ِِف ذَل
ِ
ي
َ لّْْل ُمتَػ َو ّْٖت
ٍ اؼ ِمن ُّم
وص
َ فَ َم ْن َخ
َجنَػ ًفا
ص ٍة
ْ فَ َم ِن
َ تَْ َمٞ اضطَُّر ِِف
ٍ َِغْيػر متَجان
ف ِّْْل ٍُْث
َ ُ َ
ِ
َن أَََّل تَػعُولُوا
ََٰ ك أ َْد
َ َٰذَل

ফুহে, হফনফও,
জ্ঞান, হফাধ
জ্ঞান, ফুহে,
প্রহতবা

হঘন্তাীর,
হনযীেণওাযী

োহতত্ব,
াপ্রফণ

োহতত্বওাযী,
অনযায়প্রফণ
োহতত্ব ওযা,
থঘূ যত য়া

ِ
الصيَ ُاـ
ّْ ب َعلَْي ُك ُم
َ ُكت

হযাচা, হয়াভ

َٰ ْ ت لِ َّلر
ص ْوًما
ُ إِ ِّْن نَ َذ ْر
َ ٔتَ ِن

হযাচা

ِ
َّهَر
ْ فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الش
ُص ْمو
ُ َفَػ ْلي
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)ِح ْل ٌم (ج
َح ََل ٌـ
ْأ
نػُ ًهى
ُمتَػ َو ّْس ٌم ج
ُمتَػ َو ّْٖتُو َف
ف
ٌ ََجن
ف
ٌ ُِمتَ َجان
وؿ
يىػعي ي-َع َاؿ
ِصيَ ٌاـ
ص ْوٌـ
َ

হযাচা যাঔা

وـ
صي
يى ي-ص َاـ
َ

ুরুল হযাচাদায এফাং নাযী
হযাচাদায। (৩৩:৩৫)

ইফাদতওাহযণী, হযামাদায, অওুভাযী
 ওুভাযী। (৬৬:৫)

অতঃয হতাভানদয ভনধয হম, অু ঔ
থাওনফ অথফা পনয থাওনফ, তায
নে অনয ভনয় হ হযাচা ূ যণ
ওনয হননত নফ। (২:১৮৪)
হতাভযা এগুনরানও পযওানর 
অফস্থান ওানর া। (১৬:৮০)
তানদয আহক্ত আনঙ ীত 
গ্রীষ্মওারীন পনযয। (১০৬:২)
পনযয অফস্থা ঙািা। (৪:৪৩)

আয এহট মানদয চনয অতযন্ত ওষ্ট
দায়ও য়, তাযা এয হযফনতে
এওচন হভওীননও ঔাদযদান
ওযনফ। (২:১৮৪)

ِ الصائِم
ِ ِ َّ و
ات
َ الصائم
َ َّ ي َو
َ
ٍ ات سائِح
ٍ ِ
ات
َ َ َعاب َد
ٍ ثػَيّْب
ات َوأَبْ َك ًارا
َ
ِ
يضا
ً فَ َمن َكا َف من ُكم َّم ِر
أ َْو َعلَ َٰى َس َف ٍر فَعِ َّدةٌ ّْم ْن
ُخَر
َ أَيَّ ٍاـ أ
تَ ْستَ ِخفُّونَػ َها يَػ ْوَـ ظَ ْعنِ ُك ْم
َويَػ ْوَـ إِقَ َامتِ ُك ْم
إِ َيَلفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ الشّْتَ ِاء
ِ الصْي
ف
َّ َو
إََِّل َعابِ ِري َسبِ ٍيل
ِ وعلَى الَّ ِذ
ََ
ُين يُطي ُقونَو
َ
ٍ فِ ْديَةٌ طَ َع ُاـ ِمس ِك
ي
ْ
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হযাচাদায, হয়াভ
ারনওাযী

হযাচাদায
ভুাহপয,
অনাানয
ভ্রভণওাযী

)صائِ ٌم (ج
َ
صائُ ُمو َف
َ
ً (
)ات
صائ ىم ه
ى
)َسائِ ٌح (ج
َسائِ ُحو َف
ً
)ات
( ىسائ ىح ه

পয, ভ্রভণ

)َس َفٌر (ج
َس َف ٌار
ْأ

ভ্রভণ, পয,

ظَ ْع ٌن

মেটন, মাত্রা
পয, মেটন,
ফাহণহচযও ভ্রভণ,
ওানপরা

ٌِر ْحلَة

অহতিভওাযী

َعابٌِر ج
َعابُِرو َف

াধযাতীত য়া,

يي ًطٍي يق-اؽ
َ َأَط

ভুাহপয,

ওষ্টওয য়া

অতএফ ওুযআন হথনও মতটা
হতাভানদয চনয চ ততটা িনত
থানওা (৭৩:২০)
মহদ হতাভযা ফাধাপ্রাপ্ত  তানর
হওাযফানীয চনয মাহওঙু নচ
ায়া মায়। (২:১৯৬)
আল্লা হতাভানদয চনয চতা
ঘান। (২:১৮৫)
আভযা তায চনয ু কভ ওনয হদফ
চ থ। (৯২:৭)
হনশ্চয় ওনষ্টয ানথ স্বহস্ত যনয়নঙ।
(৯৪:৬)
আভযা তায চনয ু কভ ওনয হদফ
ওহিনতয থ। (৯২:১০)
হতাভযা হৌঙানত াযনত না
হননচনদয হযশ্রভ ঙািা। (১৬:৭)

হযামায যানত হতাভানদয স্ত্রীনদয
ানথ ফা ওযা হতাভানদয চনয
ারার ওযা নয়নঙ। (২:১৮৭)
ু তযাাং এঔন হতাভযা তানদয ানথ
ফা ওযনত ায এফাং আল্লা মা
হতাভানদয চনয হরনঔনঙন তা
ওাভনা ওয। (২:১৮৭)

فَاقْػَرءُوا َما تَػيَ َّسَر ِم َن
ِ الْ ُقر
آف
ْ
ِ فَِإ ْف أُح
ص ْرُّْت فَ َما
ْ
تَْد ِيْٛ استَػْي َسَر ِم َن ا
ْ
يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر
ُ يُِر
فَ َسنُػيَ ّْس ُرهُ لِْليُ ْسَر َٰى
إِ َّف َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا
فَ َسنُػيَ ّْس ُرهُ لِْل ُع ْسَر َٰى
ََّلْ تَ ُكونُوا بَالِغِ ِيو إََِّل
ِ بِ ِش ّْق ْاْلَن ُف
س
ِأ
الصيَ ِاـ
ّْ َُح َّل لَ ُك ْم لَْيػلَة
ث إِ َ ََٰل نِ َسائِ ُك ْم
َّ
ُ َالرف
ِ
وى َّن َوابْػتَػغُوا
ُ فَ ْاَل َف بَاش ُر
ب اللَّوُ لَ ُك ْم
َ ََما َكت
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চ য়া,
স্বচ্ছে য়া
চ য়া,
স্বচ্ছে য়া

চতা
চ, ু াধয,
অনায়া, স্বহস্ত,
হহথরতা, ভৃ দুতা
ওষ্ট, দূ দো,
অবাফ
ওহিনতয,
ওষ্টওয

ওষ্ট, হযশ্রভ

ফা

يىػتىػيى َّس ير-تَػيَ َّسَر
-اِ ْستَػْي َسَر
يى ٍستىػٍي ًس ير
يُ ْسٌر
يُ ْسَرى
ٌ عُ ْسَرة،عُ ْسٌر
عُ ْسَرى
ِش ّّق
ث
ٌ ََرف

ফা ওযা

ً يػب-اشر
اش ير
بَ َ َ يى

অতঃয ুরুল মঔন নাযীনও
আহরঙ্গন ওযর, তঔন, হ কবেফতী
র। (৭:১৮৯)
এনও অযনও স্পে ওযায ূ নফে
এওহট দানও ভুহক্ত হদনফ। (৫৮:৩)
অথফা মহদ নাযীনদয ানথ ফা
ওয আয াহন না হনয় থাও তঔন
তায়ায়ু যভ ওনয না। (৪:৪৩)
তাযা হতাভানদয হযচ্ছদ এফাং
হতাভযা তানদয হযচ্ছদ। (২:১৮৭)
অথফা তানদয চাভাওাি হওাংফা
এওহট দানও ভুহক্ত হদনফ। (৫:৮৯)
আভযা নাহমর ওনযহঙ হতাভানদয
চনয হাাও  াচজ্জায ফস্ত্র।
(৭:২৬)
হচনন যাঔ, মঔন তাযা তানদয
ওাি দ্রৃাযা আফৃ ত ওনয তঔন 
হতহন চাননন তাযা মা হকান এফাং
মা প্রওায। (১১:৫)
তাযা তায চাভায় হভথযা যক্ত
রাহকনয় হননয় আনরা। (১২:১৮)

ت
ْ ََّاىا َٔتَل
َ فَػلَ َّما تَػغَش
ٔتَْ ًَل
فَػتَ ْح ِر ُير َرقَػبَ ٍة ّْمن قَػْب ِل أَف
اسا
َّ يَػتَ َم

ّْساءَ فَػلَ ْم
َ أ َْو ََل َم ْستُ ُم الن
ََِت ُدوا َماءً فَػتَػيَ َّم ُموا

ِ
اس لَّ ُك ْم َوأَنتُ ْم
ٌ َُى َّن لب
ِ
تُ َّنَّٛ اس
ٌ َلب
أ َْو كِ ْس َوتُػ ُه ْم أ َْو َُْت ِر ُير
َرقَػبَ ٍة
ِ
اسا
َ قَ ْد أ
ً ََنزلْنَا َعلَْي ُك ْم لب
يشا
ً يػُ َوا ِري َس ْوآتِ ُك ْم َوِر
ِ
ي يَ ْستَػ ْغ ُشو َف
َ أَََل ح
ثِيَابَػ ُه ْم يَػ ْعلَ ُم َما يُ ِسُّرو َف
َوَما يػُ ْعلِنُو َف
ِ وجاءوا علَ َٰى قَ ِم
يص ِو بِ َدٍـ
َ ُ ََ
َك ِذ ٍب
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হঢনও হনয়া,
চহিনয় ধযা,
আহরঙ্গন ওযা,
ফা ওযা
ফা ওযা

-تَػغَشَّى
يىػتىػغىشَّى
يىػتى ىماس-اس
َّ ََّت

ফা ওযা

-س
َ ََل َم
ً ي ىَل
س
م
ي ي

হাাও

ِ
اس
ٌ َلب

হাাও, হযচ্ছদ,
হযনধয়
হৌেনমেয
হাাও,
াচজ্জায ফস্ত্র
ওাি, হাাও,
চাভা

ٌكِ ْس َوة
يش
ٌ ِر
)ب (ج
ٌ ثَػ ْو
ِ
اب
ٌ َثي

ওাহভচ, ওুতো,
চাভা

ِ
يص
ٌ قَم

হতাভানদয চননয হদনয়নঙন হাাও,
মা হতাভানদযনও গ্রীষ্ম এফাং হফনদয
ভয় যো ওনয। (১৬:৮১)

এফাং তা হথনও হফয ওযনত ায
হযনধয় অরিায। ১৬:১৪
অতঃয অহস্থনও ভাাং দ্রৃাযা আফৃ ত
ওনযহঙ। ২৩:১৪
এঔানন হতাভায চনয এই হম তুহভ
এনত েুধাতে নফ না এফাং ফস্ত্রীন
নফ না (২০:১১৮)
মতেন না প্রওাহত য় ওার ু তা
হথনও াদা ু তা। (২:১৮৭)

হতাভযা ঐ ভহরায ভত নয়া না,
হম হযশ্রনভয য ওাটা ূ তা
টুওনযা টুওনযা ওনয হঙনি হপনর
(১৬-৯২)

এহট আল্লায ীভানযঔা, অতএফ
এয ওানঙ হম না। (২:১৮৭)

ِ
يل
َ َو َج َع َل لَ ُك ْم َسَراب
ِ
يل
ْ تَِقي ُك ُم
َ ا٘تََّر َو َسَراب
تَِقي ُكم بَأْ َس ُك ْم
ًَوتَ ْستَ ْخ ِر ُجوا ِمْنوُ ِح ْليَة
تَػ ْلبَ ُسونَػ َها

فَ َك َس ْونَا الْعِظَ َاـ َ٘تْ ًما

وع فِ َيها
َ َإِ َّف ل
َ ُك أَََّل ََت
َوََل تَػ ْعَر َٰى
ط
ْ ي لَ ُك ُم
ُ تَْيٙا
َ َّ َح َّ ًَٰت يَػتَبَػ
تَْي ِطٙا
ْ ض ِم َن
ُ َْاْلَبْػي
َس َوِد
ْ ْاْل
َوََل تَ ُكونُوا َكالَِِّت
تَا ِمن بَػ ْع ِدَٛت َغ ْز
ْض
َ نَػ َق
ٍقُػ َّوة
ود اللَّ ِو فَ ََل
َ تِْل
ُ ك ُح ُد
وىا
َ ُتَػ ْقَرب
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হাাও-হযচ্ছদ,
চাভা-ওাি,
হযনধয় ফস্ত্র

হযধান ওযা,
কানয় হদয়া
হযধান ওযাননা,
যাননা
ফস্ত্রীন য়া

)اؿ (ج
ٌ َِس ْرب
ِ
يل
ُ َسَراب
ِ
س
يىػ ٍلبى ي-س
َ لَب
ٍسو
يىك ي-َك َسا

يىػ ٍعىرل-ي
َ َع ِر

ু তা

ط
ٌ َخْي
َغ ْزٌؿ
ু তা

ীভানযঔা,
হননদোফরী,
নযায়ানু ক াহস্ত

)َح ّّد (ج
ود
ٌ ُح ُد

ান ওতৃনেয ানত তুনর হদ
না। (২:১৮৮)

ا٘تُ َّك ِاـ
ْ َوتُ ْدلُوا ِِبَا إِ ََل

ওথা ািা;
ছুহরনয় হদয়া,
নাহভনয় হদয়া
১২:১৯

ا٘تُ َّك ِاـ
ْ َوتُ ْدلُوا ِِبَا إِ ََل

হফঘাযও

হতহনই হশ্রষ্ট হফঘাযও। (৭:৮৭)

ِ ِ ْ وىو خيػر
ي
َ ا٘تَاكم
َُْ َ ُ َ

হফঘাযও

এফাং হতহনই হশ্রিতভ ভীভাাংাওাযী।

ِِ
ي
َ َوُى َو َخْيػ ُر الْ َفاصل

হফঘাযও,

ান ওতৃনেয ানত তুনর হদ
না। (২:১৮৮)

(৬:৫৭)
আয আহন হশ্রিতভ ভীভাাংাওাযী।
(৭:৮৯)
হতহন পয়ারাওাযী, ফেজ্ঞ। ৩৪:২৬
অতএফ আহন পয়ারা ওনযহদন,
হমনতু আহন পয়ারাওাযী।
(২০:৭২)
ায়, আভায ভৃ তুযই মহদ হল ত।
৬৯:২৭
হতাভানদয উহস্থহত ফযহতনযনও
আহভ হওান ওানচয ঘূ িান্ত হোন্ত
গ্রণ ওহয না। (২৭:৩২)

ِِ
ي
َ َنت َخْيػ ُر الْ َفاُت
َ َوأ
ِ
يم
ُ َوُى َو الْ َفت
ُ َّاح الْ َعل
ٍ ََنت ق
ِ ْفَاق
اض
َ ض َما أ
ِ َيا لَيتَػها َكان
ِ ت الْ َق
َاضيَة
َْ َ
ِ َما ُكنت ق
اط َعةً أ َْمًرا
ُ َ
ِ ح َّ ًَٰت تَ ْشه ُد
وف
َ
َ
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يي ٍدًل-أ َْد ََل

ভীভাাংাওাযী
হফঘাযও,
ভীভাাংাওাযী
হশ্রি হফঘাযও
ওাহচ, হফঘাযও,
পয়ারাওাযী,
ভীভাাংাওাযী,
ঘূ িান্ত পয়ারা,
ভৃ তুয
ঘূ িান্ত, ওতেনওাযী,
অওাটয

)َح َك ٌم (ج
ُح َّك ٌاـ
)َحاكِ ٌم (ج
،َحاكِ ُمو َف
ُح َّك ٌاـ
ِ َف
)اص ٌل (ج
ِ َف
اصلُو َف
)فَاتِ ٌح (ج
فَ ِاُتُو َف
َّاح
ٌ فَػت
ٍ َق
اض
ِ َق
ٌاضيَة
ِ َق
ٌاط َعة

তাযা হতাভানও ঘাোঁদ ম্পনওে
হচনজ্ঞ ওনয। (২:১৮৯)
ঘনন্দ্রয চননয আহভ হফহবন্ন ভনহমর
হনধোহযত ওনযহঙ। (৩৬:৩৯)
এফাং ূ মেনও হযনঔনঙন প্রদীরূন।
(৭১:১৬)
হ এওহট তাযওা হদঔনত হর।
(৬-৭৬)
মঔন নেত্র ভহরন নয় মানফ।
(৮১-২)
হতহন হযা নেনত্রয ভাহরও।
(৫৩-৪৯)
এফাং আল্লায যাস্তায় মু ে ওয।
(২:১৯০)
হ আনক হথনও আল্লা  তায
যাু নরয ানথ মু ে ওনয। (৯:১০৭)
মহদ আল্লা না ঘাইনতন তাযা
রিাই ওযত না। (২:২৫৩)
আয তাযা মহদ হথনভ মায়, তানর
আল্লা অতযন্ত দয়ারু । (২:১৯২)
এফাং হ আওা োন্ত ।
(১১:৪৪)

ك َع ِن ْاْل َِىلَّ ِة
َ َيَ ْسأَلُون

ঘাোঁদ, নতুন ঘাোঁদ

َوالْ َق َمَر قَد َّْرنَاهُ َمنَا ِزَؿ

ঘাোঁদ

قَ َمٌر

ূ মে

س
ٌ َْْش
بج
ٌ َك ْوَك
ِ
ب
ُ َك َواك

ِ وجعل الشَّم
اجا
ً س سَر
َ ْ َ ََ َ
َى َك ْوَكبًا
َٰ َرأ
ِ
ت
ْ وـ ان َك َد َر
ُ ُّج
ُ َوإ َذا الن
ّْعَر َٰى
ُّ َوأَنَّوُ ُى َو َر
ْ ب الش
َوقَاتِلُوا ِِف َسبِ ِيل اللَّ ِو
ب اللَّوَ َوَر ُسولَوُ ِمن
َ َح َار
قَػْب ُل
َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما اقْػتَتَػلُوا
ِ
َفَِإف انتَػ َه ْوا فَِإ َّف اللَّو
ِ َغ ُف
يم
ٌ
ٌ ور َّرح
َويَا َٖتَاءُ أَقْلِعِي
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নেত্র

নেত্র; গুল্ম
রু িও তাযা, হ‘যা
নেত্র
মু ে ওযা

মু ে ওযা, রিাই
ওযা, অস্ত্রধাযণ
ওযা
যস্পয রিাই
ওযা
হফযত য়া,
হথনভ মায়া
ফন্ধ ওযা, োন্ত
য়া

)ِى ََل ٌؿ (ج
ٌأ َِىلَّة

وـ
ٌ ُت٠ُ ت ٌم ج٠َْ
ِ
الش ْعَرى
يػي ىقاتً يل-قَاتَ َل
)اؿ
ٌ َ(قِت
ب
 يَيىا ًر ي-ب
َ َح َار
يىػ ٍقتىتً يل-اقْػتَتَ َل

يىػٍنتى ًهي-اِنْػتَػ َهى
يػي ٍقلً يع-أَقْػلَ َع

আভায ারনওতোয ওথা, হল
য়ায আনকই হ ভুে হনঃনহলত
নয় মানফ। (১৮:১০৯)
হতাভায ারনওতোয হনওট হল
কন্তফয। (৭৯:৪৪)
অতএফ, হতাভযা এঔন হও হফযত
নফ? (৫:৯১)

ম্যাহনত ভাই ম্যাহনত ভানয
ফদরা। (২:১৯৪)

আয ম্যান যো ওযায ফদরা
যনয়নঙ। (২:১৯৪)

এফাং হতাভযা ভাথা ভুণ্ডন ওযনফনা।
(২:১৯৬)
আল্লা ঘাইনর, হতাভযা অফযই
ভহচনদ াযানভ প্রনফ ওযনফ
হনযানদ ভস্তওভুহন্ডত অফস্থায় এফাং
হও ওহতেত অফস্থায়। (৪৮:২৭)

ভস্তওভুহন্ডত অফস্থায় এফাং হও
ওহতেত অফস্থায়। (৪৮:২৭)

لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَػْب َل أَف تَن َف َد
ِ
ات َرِّّْب
ُ َكل َم
اىا
َ ّْإِ َ ََٰل َرب
َ ك ُمنتَػ َه
فَػ َه ْل أَنتُم ُّمنتَػ ُهو َف
َّه ِر
ْ َّه ُر
ْ ا٘تََر ُاـ بِالش
ْ الش
ا٘تََرِاـ
ْ
ِ ا٘ترم
اص
ُ َُُْ َو
ٌ ص
َ ات ق
ِ
وس ُك ْم
َ َُوََل َُْتل ُقوا ُرء
ا٘تََر َاـ
ْ لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد
ِِ
ي
َ إِف َشاءَ اللَّوُ آمن
ِ
وس ُك ْم
َ تَلّْقُٝ
َ ُي ُرء
ين ََل َِتَافُو َف
ّْ َوُم َق
َ ص ِر
ِ
وس ُك ْم
َ تَلّْقُٝ
َ ُي ُرء
ين ََل َِتَافُو َف
ّْ َوُم َق
َ ص ِر
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পুহযনয় মায়া,
হনঃনল য়া
কন্তফয, হলপ্রান্ত
ফচেনওাযী, হম
হফযত থানও

ম্যাহনত, হফত্র

يىػٍنػ ىف يد-نَِف َد
)اد
ٌ (نػَ َف
ٌمْنتَػ َهى

)ُمْنتَ ٍو (ج
ُمْنتَػ ُهو َف
َحَرٌـ

ম্যাহনত, হফত্র

)ُح ْرَمةٌ (ج
ات
ٌ ُح ُرَم

হঘোঁনঙ হপরা, ভুণ্ডন

 ىٍَيلً يق-َحلَ َق

ওযা
ভাথা ভুণ্ডনওাযী,
ভস্তওভুহণ্ডত

)تَلّْ ٌق (جُٝ
تَلّْ ُقو َفُٝ

হঙাটওাযী,

صٌر ج
ّْ ُم َق
ص ُرو َف
ّْ ُم َق

ঔাটওাযী

মতেণ না হওাযফাণীয চনয
মথাস্থানন হৌনঙ মানফ। (২:১৯৬)
মতেণ না ওুযফাহনয শু মথাস্থানন
হৌনঙ মানফ। (২:১৯৬)
মঔন হদঔনরন হম, তায হদনও
তানদয াত হৌঙানচ্ছ না। (১১:৭০)
মঔন হতহন ভাদইয়াননয ওূনয
ধানয হৌঙনরন, তঔন ওূনয ওানঙ
এওদর হরাওনও হনরন।
(২৮:২৩)
হওন্তু হহট তায মেন্ত হৌঁনঙ না।
(১৩:১৪)

ِ ت ْدْٛ ح ًَّت يػبػلُ َغ ا
ُتلَّوَٝ ي
ُ َ َْ َٰ َ
ِ ت ْدْٛ ح ًَّت يػبػلُ َغ ا
ُتلَّوَٝ ي
ُ َ َْ َٰ َ
َى أَيْ ِديَػ ُه ْم ََل
َٰ فَػلَ َّما َرأ
ِ َت
ص ُل إِلَْي ِو
َولَ َّما َوَرَد َماءَ َم ْديَ َن
ًَو َج َد َعلَْي ِو أ َُّمة
َوَما ُى َو بِبَالِغِ ِو

ওুযফাহনয চনয
হনহদেষ্ট স্থান
হৌঁঙা, ায়া
হৌঁঙা; াংমু ক্ত
ওযা ১৩:২১

হৌনঙ মানফ। (২:১৯৬)
আয ানজ্জ্বয ওুযফাহনয চনয উটনও
আহভ আল্লায হনদেনাফহর ওনযহঙ
হতাভানদয চনয। (২২:৩৬)
আহভ তায হযফনতে হদরাভ মনফ
ওযায চননয এও ভান চন্তু।

ِ ت ْدْٛ ح ًَّت يػبػلُ َغ ا
ُتلَّوَٝ ي
ُ َ َْ َٰ َ
اىا لَ ُكم
َ ََوالْبُ ْد َف َج َع ْلن
ّْمن َش َعائِِر اللَّ ِو لَ ُك ْم
َوفَ َديْػنَاهُ بِ ِذبْ ٍح َع ِظي ٍم

(৩৭:১০৭)
হওাংফা ভাথায় মহদ হওান ওষ্ট থানও

ওযা, াহনয ওানঙ
আা
হৌঁঙা; ঘূ িানন্ত
উনীত, অওাটয,

(২:১৯৬)
হফদ-আদ হফীন। (৪:৯৫)

ওুযফাহনয শু,
উৎহকেত প্রাণী
ানজ্জ্বয ওুযফাহনয
চনয উট ফা করু
চফাইনয়য শু,
উৎহকেত প্রাণী,
চফাইনমাকয

أ َْو بِِو أَ ًذى ّْمن َّرأْ ِس ِو
ِ َغْيػ ُر أ
ُوَل الضََّرِر
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يىػٍبػلي يغ-بَػلَ َغ
ً ي-وصل
ص يل
َ ََ ى

হৌঁঙা, অফতযণ

ু দৃঢ়
মতেণ না ওুযফাহনয শু মথাস্থানন

ت ّّلَِٝ

অু স্থতা; ওষ্ট
২:২৬৪; প্রঘণ্ডতা
৪:১০২;
েহত, অহনষ্ট,
অেভতা

يىًريد-َوَرَد
)بَالِ ٌغ (بىالًغىةه
(ج) بىالًغيو ىف
ي
ٌ َى ْد
بَ َدنَةٌ (ج) بُ ْد ٌف
ِذبْ ٌح
أَذًى
ضَرٌر
َ

য়তান আভানও স্পে ওনযনঙ
অাহন্ত  ওষ্ট দ্রৃাযা। (৩৮:৪১)

ু তযাাং তায হঔাযত হয়াভ দ্রৃাযা,
হওাংফা দান দ্রৃাযা হওাংফা উৎকে
দ্রৃাযা। (২:১৯৬)
তাযা অল্প-হফস্তয মা হওঙু ফযয় ওনয।
(৯:১২১)

ু তযাাং তায হঔাযত হয়াভ দ্রৃাযা,
হওাংফা দান দ্রৃাযা হওাংফা উৎকে
দ্রৃাযা। (২:১৯৬)
মা তাযা ফযয় ওনয আল্লায তনওটয
অচেননয চনয। (৯:৯৯)
তাযা আভানদয হনওট এভন
হওাযফানী হননয় আনফ মানও
আগুন গ্রা ওনয হননফ। (৩:১৮৩)
এই নচ্ছ ূ ণে দ হদন। (২:১৯৬)
হ ঈভানদায কন! হতাভযা
হযূ ণেবানফ ইরানভ প্রনফ ওয।
(২:২০৮)

ِ ّْ أ
ِن الشَّْيطَا ُف
َ َِن َم َّس
ٍ ب و َع َذ
ٍ ْ ُبِن
اب
َ ص
فَِف ْديَةٌ ّْمن ِصيَ ٍاـ أ َْو
ٍ ص َدقٍَة أَو نُس
ك
ُ ْ َ
ِ
ًصغِ َْية
َ ًيُنف ُقو َف نَػ َف َقة
فَِف ْديَةٌ ّْمن ِصيَ ٍاـ أ َْو
ٍ ص َدقٍَة أَو نُس
ك
ُ ْ َ
ٍ ما ي ِنفق قُػرب
ند اللَّ ِو
َ ات ِع
َُ ُ ُ َ
ِ
ٍ
ُيَأْتيَػنَا بِ ُق ْربَاف تَأْ ُكلُو
َّار
ُ الن
ٌك َع َشَرةٌ َك ِاملَة
َ تِْل
ِ َّ
ين َآمنُوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
الس ْل ِم َكافَّ ًة
ّْ ْاد ُخلُوا ِِف
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অাহন্ত

দান

ঔযঘাাহত, ফযয়,
ঔযঘ

উৎকে, ওুযফাহন;
ইফাদনতয
হফধানাফহর
তনওটয

ওুযফানী, উৎকে,
তনওটযানথে,
তনওনটযয আায়
ূ ণে
ম্পূ ণ,ে ফাই,
ুযাুহয

ب
ْ ُن
ٌص
)ص َدقَةٌ (ج
َ
ات
ٌ َص َدق
َ

)نَػ َف َقةٌ (ج
ات
ٌ نَػ َف َق
ك
ٌ نُ ُس
)قُػ ْربَةٌ (ج
ات
ٌ َقُػ ْرب
قُػ ْربَا ٌف

ٌ َك ِاملَة،َك ِام ٌل
ٌَكافَّة

এ হননদেহট তানদয চনয, মানদয
হযফায হযচন ভহচদু র াযানভয
আন-ান ফফা ওনয না।
(২:১৯৬)
আয তুহভ ভাদইয়ান অহধফাীনদয
ভনধয হঙনর না। (২৮:৪৫)
এফাং নূ  ফররঃ হ আভায
ারনওতো, আহন ৃ হথফীনত হওান
ওানপয কৃ ফাীনও হযাই হদনফন
না। (৭১:২৬)
তাযা হঔানন তাব্দীয য তাব্দী
অফস্থান ওযনফ। (৭৮:২৩)
তাযা তানত হঘযওার অফস্থান
ওযনফ। (১৮:৩)

আয হতাভযা ানথয় ানথ হননয়
না, হনঃনেন নফোেভ ানথয়
নচ্ছ আল্লায বয়। (২:১৯৭)
এফাং আভাহদকনও হদামনঔয আমাফ
হথনও যো ওয। (২:২০১)
ফর, হও হতাভানদয আল্লা নত
হনষ্কৃহত হদনফ (৩৩:১৭)

ِ َِٰذَل
َ
ُك ل َمن ََّلْ يَ ُك ْن أ َْىلُو
ِ ح
اض ِري الْ َم ْس ِج ِد
َ
ا٘تََرِاـ
ْ
نت ثَا ِويًا ِِف أ َْى ِل
َ َوَما ُك

َم ْديَ َن
ب ََل تَ َذ ْر
ّْ وح َّر
ٌ َُوقَ َاؿ ن
ِ َعلَى ْاْل َْر
ض ِم َن
ِ
ين َديَّ ًارا
َ الْ َكاف ِر
ِ ََِّلبِث
َح َقابًا
َ
ْ ي ف َيها أ
ِِ
ي فِ ِيو أَبَ ًدا
َ َّماكث

الز ِاد
َّ َوتَػَزَّوُدوا فَِإ َّف َخْيػَر
التَّػ ْق َو َٰى
ِ
اب النَّا ِر
َ َوقنَا َع َذ
قُ ْل َمن َذا الَّ ِذي
ِ يػع
ص ُم ُكم ّْم َن اللَّ ِو
َْ
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ফাহো,
অফস্থানওাযী,
উহস্থত, হফদযভান

অফস্থানওাযী,
ফাহো, অহধফাী

ِ ح
اضٌر
َ
ً (ح
)اضىرةه) (ج
ى
ً ح
اض يرك ىف
ى
ثَا ٍو

কৃ ফাী, ফাহো

َديَّ ٌار
অফস্থানওাযী,
ফাহো, ফাওাযী,
অহধফাী
অফস্থানওাযী,
ফাহো

ানথয় হনয়া

যো ওযা,
হননচনও ফাোঁঘাননা,
াভনর ঘরা
যো ওযা,
হপাচত ওযা,
ফাঘাননা

)ث (ج
ٌ ََِلب
ََلبِثُو َف
)ث (ج
ٌ َِماك
َماكِثُو َف
يىػتىػىزَّكيد-تَػَزَّوَد
يىًقي-َوقَى
ً يػع-عصم
ص يم
ٍَ َ َ ى

ফর, হও হতাভানদয হদনন এফাং
যানত হপাচত ওযনফ যভান
হথনও? (২১:৪২)
ফরু নঃ আল্লা তা’আরায ওফর
হথনও আভানও হওউ যো ওযনত
াযনফ না। ৭২:২২
হমন হতাভানদয হফনদয ভয় যো
ওনয। (২১:৮০)
তাযা তানদয হননচনদয াাময
ওযনত াযনফ না এফাং না আভায
ে হথনও হওান াামযওাযী
ানফনা। (২১;৪৩)
আহভ এনও হপাচত ওনযহঙ
প্রনতযও হফতাহিত য়তান হথনও।
(১৫:১৭)
তাযা তানদয স্বরানতয প্রহত
মত্নীর। (৬:৯২)
আল্লা ভুহভননদয হথনও ত্রুনদযনও
হটনয় হদনফন। (২২:৩৮)

আয আল্লা দ্রুত হাফ
গ্রণওাযী। (২:২০২)
ভানু লনও ত্বযাপ্রফণ ওনয ৃ হষ্ট ওযা
নয়নঙ। (২১:৩৭)

قُ ْل َمن يَ ْكلَ ُؤُكم بِاللَّْي ِل
َٰ ْ الر
ٔتَ ِن
َّ َّها ِر ِم َن
َ َوالنػ
ت َْيِِن ِم َن٥ُِ قُ ْل إِ ِّْن لَن
ِ
َح ٌد
َ اللَّو أ
ِ لِتُح
صنَ ُكم ّْمن بَأْ ِس ُك ْم
ْ
ِ
صَر
ْ َََل يَ ْستَطيعُو َف ن
أَن ُف ِس ِه ْم َوََل ُىم ّْمنَّا
ص َحبُو َف
ْ ُي
ِ
اىا ِمن ُك ّْل
َ ََو َحفظْن
ٍ ََشيط
اف َّرِجي ٍم
ْ
ص ََلِتِِ ْم
َ َوُى ْم َعلَ َٰى
تَافِظُو َف٦ُ
ِ َّ
ِ
ِ
ين
َ إ َّف اللَّوَ يُ َداف ُع َع ِن الذ
َآمنُوا

ِ ا٘تِس
اب
ُ َواللَّوُ َس ِر
َ ْ يع

ِ ِ
نسا ُف ِم ْن
َ ُخل َق ْاْل
َع َج ٍل
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হপাচত ওযা,
যো ওযা,
হনযাদ যাঔা
আশ্রয় হদয়া,
যো ওযা,
প্রহতনফী ফানাননা
যো ওযা,
আত্মাংফযণ ওযা;
হফনয় হদয়া ৪:২৫
ঙ্গী ফানাননা, ঙ্গ
হদয়া, াাময
ওযা

যো ওযা,
যেণানফেণ ওযা
মত্নফান য়া,
যো ওযা,
যেণানফেণ ওযা
যো ওযা,
প্রহতত ওযা, দূ য
ওযা
দ্রুত
ত্বযাপ্রফণ,
তযাীর

ٍلي
يىك ى-ََك َْل
ً
َأ
 يُييي-َج َار
-ص َن
ْأ
َ َح
ً يَي
ص ين
ٍ
-ب
ْأ
َ َص َح
ً ي
ب
ٍي
صح ي
ظ
 ىٍَي ىف ي-ظ
َ َح ِف
)ظ
( ًح ٍف ه
ظ
 يَيىافً ي-ظ
َ ََحاف
يي ىدافً يع-َدافَ َع
ٌيع ج ِسَراع
ٌ َس ِر
َع َج ٌل

ভানু ল হতা ঔুফই ীঘ্রওাযী। (১৭:১১)
হতহনই হদননও যাত হদনয় হঢনও
হদন, তানদয এনও অনযনও
ধ্রুতকহতনত অনু যণ ওনয।
(৭:৫৪)
তাযা ফি নয় মানফ ভনন ওনয
তািাতাহি হঔনয় হপনরা না। (৪:৬)
এফাং ধ্রুত হতাভানদয ওানঙ ঘনর
আন। (৩:১২৫)
আয আল্লা দ্রুত হাফ
গ্রণওাযী। (২:২০২)
আল্লা হতাভানদয ওাঙ হথনও তায
হাফ হননফন। (২:২৮৪)
হতহন ফহওঙু য াংঔযায হাফ
যানঔন। (৭২:২৮)
মানত হতাভযা চাননত ানযা
ফৎনযয কণনা (১০:৫)
ফরু নঃ আভায ারনওতো তানদয
াংঔযা বার চাননন। ১৮:২২

ِ
نسا ُف َع ُج ًوَل
َ َوَكا َف ْاْل

ِ
َّه َار
َ يػُ ْغشي اللَّْي َل النػ
يَطْلُبُوُ َحثِيثًا
وىا إِ ْسَرافًا
َ َُوََل تَأْ ُكل
َوبِ َد ًارا أَف يَ ْكبَػ ُروا
َويَأْتُوُكم ّْمن فَػ ْوِرِى ْم

ত্বযাপ্রফণ,
তযাীর
দ্রুত, হেপ্র

يث
ٌ َِحث
তহিখহি, দ্রুত

তািাতাহি,
তৎেণাত

ِ ا٘تِس
اب
ُ َواللَّوُ َس ِر
َ ْ يع

হাফ, কণনা

ِ
ِ
ُتَاسْب ُكم بِو اللَّو٦ُ

হাফ হনওা

ص َٰى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا
ْ َوأ
َ َح

হাফ ওযা, কণনা

ِ ّْ لِتَػعلَموا ع َدد
ي
َ َ ُْ
َ السن
قُل َّرِّّْب أ َْعلَ ُم بِعِدَِّتِِم

وؿ
ٌ َع ُج

ওযা,

ওযা

بِ َد ٌار
فَػ ْوٌر
ِ
،اب
ٌ ح َس
ُح ْسبَا ٌف

-ب
َ َح
َ اس
ً
ب
يَيىاس ي
-صى
ْأ
َ َح
ً يَي
صي
ٍ

কণনা, াংঔযা

َع َد ٌد

াংঔযা; হভয়াদ,

ٌِع َّدة

হনধোহযত ভয়
২:১৮৫; নাযীনদয

হতাভযা মা কণনা ওয তানত াচায
ফঙয (১৪:৩৫)

تَّا تَػعُدُّو َفّْٟ ف َسنَ ٍة
َ ْأَل
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ইেত ৬৫:১
কণয ওযা, হকানা,
হাফওযা

)يىػعيد ( ىعد-َع َّد

হম ম্পদ চভা ওনযনঙ এফাং তা
গুনন গুনন যাঔনঙ (১০৪:২)
হনেনত্র হতাভানদযনও তানদয
উনয হওান হভয়াদ ূ ণে ওযফায
থাওনফ না (৩৩:৪৯)
হনেনত্র হচজ্ঞাা ওরুন
কণনাওাযীনদয (২৩:১১৩)
দু ই দনরয ভনধয হওান দর তানদয
অফস্থানওার ম্পনওে অহধও হনণেয়
ওযনত ানয। ১৮:১২
হাফ গ্রনণয চননয আহভই
মনথষ্ট। (২১:৪৭)

হম তািাহুিা ওযনফ দু ’হদননয ভনধয,
তায চননয হওান া হনই।
(২:২০৩)
আহভ তািাতাহি হতাভায ওানঙ
এরাভ, মানত তুহভ ন্তুষ্ট ।
(২০:৮৪)
মহদ হতহন তানদযনও তানদয
ওৃতওনভেয চননয াওিা ওনযন
তনফ তানদয াহস্ত ত্বযাহম্বত
ওযনতন। (১৮:৫৮)
হ ভূ া, হতাভায ম্প্রদায়নও
হঙনন হপনর হতাভানও তািাহুিা
ওযনত ফাধয ওযর হও? (২০:৮৩)

ِ
َ الَّذي َٓتَ َع َم ًاَل َو َعد
َُّده
فَ َما لَ ُك ْم َعلَْي ِه َّن ِم ْن
ِعدَّةٍ تَػ ْعتَدُّونَػ َها
ِ َف
ين
ْ
َ اسأَؿ الْ َع ّْاد

ِ ْ ا٘تِْزبَػ
ص َٰى لِ َما
ْ َي
ُّ أ
ْيأ
َ َح
لَبِثُوا أ ََم ًدا
ِ
ي
َ َِوَك َف َٰى بِنَا َحاسب

ِ ْ فَمن تَػ َع َّجل ِِف يَػ ْوَم
ي
َ
َ
ِفَ ََل إِ ُْث علَيو
َْ َ
ِ
ب
ّْ ك َر
َ ت إِلَْي
ُ َو َعج ْل
ِ
ض َٰى
َ لتَػ ْر
ِ لَو يػؤ
اخ ُذ ُىم ِِبَا َك َسبُوا
َُ ْ
اب
َ تُ ُم الْ َع َذَٛ لَ َع َّج َل
ك
َ ك َعن قَػ ْوِم
َ ََوَما أ َْع َجل
وس َٰى
َ يَا ُم
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গুনন যাঔা, গুনন
গুনন যাঔা
কণনা ওযা, গুনন
ূ ণে ওযা

ِّد
يػي ىعد ي-َّد
َ َعد
يىػ ٍعتًد-اِ ْعتَ َّد

হাফওাযী

َعادّّ ج َع ُّادو َف

অহধও হাফী

ص َٰى
ْأ
َ َح

কণনাওাযী,

হাফযেও,
কণনাওাযী

তািাহুনিা ওযা

তািাহুিা ওযা,
তািাতাহি ওযা

ِ
بج
ٌ َحاس
ِح
اسبُػ ْو َف؛
َ
ِ
يب
ٌ َحس
يىػتىػ ىع َّج يل-تَػ َع َّج َل
يىػ ٍع ىج يل-َع ِج َل

তািাতাহি হদয়া

يػي ىع ِّج يل-َع َّج َل
তািাহুিা ওযাননা,
তযা ওযনত ফরা,
দ্রুত ওযনত ফরা

يػي ٍع ًج يل-أ َْع َج َل

তাযা হতাভায ওানঙ আমাফ
তািাতাহি ওাভনা ওনয। (২৯:৫৩)

ِ
ِ ك بِالْع َذ
اب
َ َ ََويَ ْستَػ ْعجلُون

ত্বযা ওাভনা ওযা,
ীঘ্রতা ওাভনা
ওযা,

আহভ তানদযনও ধ্রুত ওরযানণয
হদনও হননয় মাহচ্ছ। (২৩:৫৬)

ِ تيػرٙا
ِ
ات
َ َْْ تُ ْم ِفَٛ ُنُ َسا ِرع

হদৌিাননা, ঙু নট
মায়া,
দ্রুতকহতনত ঘরা

আয হম হরাও হথনও মানফ তাোঁয
উয হওান া হনই, অফয মাযা

َخَر فَ ََل إِ ُْثَ َعلَْي ِو
َّ َوَمن تَأ

বয় ওনয। (২:২০৩)
তানদয ওাঙ হথনও আমাফনও স্থহকত
যাহঔ। ১১:৮

হহঙনয় িা;
হফরহম্বত ওযা
২:২০৩

اب
َّ أ
َ َخ ْرنَا َعْنػ ُه ُم الْ َع َذ

অফওা হদয়া
মায়া, হনঙ

তঔন তাযা এও ভুহুতে হনঙ হমনত
াযনফ না। (৭:৩৪)
প্রওৃতনে হ ওহিন ছকিানট
হরাও। (২:২০৪)
ফস্তুতঃ তাযা র এও হফফাদভান
ম্প্রদায়। (৪৩:৫৮)
হতাভায ওানঙ হও দাফীদাযনদয
ফৃ োন্ত হৌনঙনঙ। (৩৮:২১)

ِ
َجلُ ُه ْم ََل
َ فَإ َذا َجاءَ أ
ِ
ًاعة
َ يَ ْستَأْخ ُرو َف َس
ِْ وىو أَلَ ُّد
ص ِاـ
َ تٙا
ََُ

ِ بل ىم قَػوـ خ
ص ُمو َف
َ ٌْ ْ ُ ْ َ
ص ِم
ْ ُاؾ نَػبَأ
َ ََوَى ْل أَت
ْ َتٙا
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يي ىسا ًرعي-ع
َ َس َار
ىخ ير
َّ يىػتىأ-َخَر
َّ تَأ

স্থহকত যাঔা;
৬৩:১০; হযনঔ

মঔন তানদয ভয় এন মানফ,

-اِ ْستَػ ْع َج َل
يى ٍستىػ ٍع ًج يل
)اؿ
استً ٍع ىج ه
ٍ(

হপরা ৮২:৫
হফরহম্বত ওযা,
হহঙনয় িা

ছকিানট,
ওরহপ্রয়
হফফাদভান ে,
ত্রু, ওরপ্রফণ,
ছকিানট
দাফীদায

ىخ ير
َّ أ
ِّ ييأ-َخَر
-اِ ْستَأْ َخَر
يى ٍستىأٍ ًخ ير
أَلَ ُّد (ج) لُ ّّد
ِ
ِ
يم
ٌ  َخص،َخص ٌم
ِ (ج) خ
ص ُمو َف
َ
ص ٌم
ْ َخ

এওহট হরানওয উয যস্পয
হফনযাধী ওয়চন ভাহরও যনয়নঙ।
(৩৯:২৯)
এফাং যনেত্র  প্রাণনা ওযনত
ানয। (২:২০৫)
প্রনতযওনওই ম্পু ণরূ
ে ন ধ্বাং
ওনযহঙ। (২৫:৩৯)
তাযা তানদয ফািী-খয হননচনদয
ানত ধ্বাং ওযহঙর। (৫৯:২)
তানদয যফ তানদয উয ধ্বাংরীরা
ঘারায়। (৯১:১৪)
তানদয ম্প্রদানয়য ওরনও ধ্বাং
ওনয হদনয়হঙ। (২৭:৫১)
হ ফরনফ, আল্লায ওভ, তুহভ
হতা আভানও প্রায় অনওনচাই ওনয
হদনয়হঙনর। (৩৭:৫৬)
তানর হতহন হতাভানদযনও আমাফ
দ্রৃাযা ধফাং ওনয হদনফন। (২০:৬১)
আহভ ওত চননদয ধ্বাং াধন
ওনযহঙ। (২১:১১)

ِِ
َُّر ُج ًَل فيو ُشَرَكاء
ُمتَ َشاكِ ُسو َف
ِ
َّس َل
ْ ك
َ ا٘تَْر
َ َويػُ ْهل
ْ ث َوالن
َوُك َِّل تَػبَّػ ْرنَا تَػْتبِ ًْيا
تْ ِربُو َف بػُيُوتَػ ُهم بِأَيْ ِدي ِه ْم٧ُ
فَ َد ْم َد َـ َعلَْي ِه ْم َربػُّ ُهم
ِ ْ د َّمرنَاىم وقَػومهم أ
ي
َ َٓتَع
ْ َُْ َ ْ ُ ْ َ
دت
َّ ِقَ َاؿ تَاللَّ ِو إِف ك
لَتُػ ْرِدي ِن
ٍ فَػيس ِحتَ ُكم بِع َذ
اب
َ
ُْ
ص ْمنَا ِمن قَػ ْريٍَة
َ ََوَك ْم ق
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যস্পয হফনযাধী,
হাংু ও

ধ্বাং ওযা; ভৃ তুয
হদয়া ৪৫:২৪
ধ্বাং ওযা, হফনা
ওযা
নষ্ট ওযা, ধ্বাং
ওযা, হফনা ওযা,
ঔাযা ওযা
ধ্বাং ওযা,
ধ্বাংরীরা
ঘারাননা,
ধ্বাং ওযা, হফরু প্ত
ওযা, হফনা ওযা
অনওনচা ওযা,
অঘর ওযা, ধ্বাং
ওযা
ধ্বাং ওযা, হফনা
ওযা, হফরীন ওযা
ধ্বাং ওযা,
রণ্ডবণ্ড ওযা

ِ
)س (ج
ٌ ُمتَ َشاك
اشاكِ ُسو َف
َ َُمت
ً
ك
يػي ٍهل ي-ك
َ َأ َْىل
يػيتىبِّػ ير-تَػبَّػَر
)(تىػٍتبًٍيػهر

ب
ْأ
 يُيٍ ًر ي-ب
َ َخَر
يي ىد ٍم ًد يـ-َد ْم َد َـ
يي ىد ِّم ير-َد َّمَر
)(تى ٍد ًميه
يػيٍرًدم-أ َْرَدى
-ت
َ َس َح
ْأ
ً
ت
يي ٍسح ي
ً يػ ٍق-قَصم
ص يم
ََ ى

অথফা তানদয ওৃতওনভেয চননয
হগুনরানও ধ্বাং ওনয হদন এফাং
অননওনও েভা ওনয হদন।
(৪২:৩৪)
এযাই তাযা মাযা াহস্তনমাকয নয়নঙ
তানদয অচেননয ওাযনন। (৬:৭০)
আল্লা মহদ ভানফচাহতয এওদরনও
অয দর দ্রৃাযা প্রহতত না
ওযনতন, তনফ (খ্রীষ্টাননদয) হনছেন
হকচো, এফাদত ঔানা, (ইহুদীনদয)
উানারয় এফাং ভহচদভূ 
হফধ্বস্ত নয় হমত, (২২:৪০)
াহথেফ চীফননয উয
ওানপযহদকনও উম্যে ওনয হদয়া
নয়নঙ। (২:২১২)
এভনহও মভীন মঔন হৌেমে
ু লভায় বনয উিনরা। (১০;২৪)
ফযাং হতাভযা হননচযা এওটা ওথা
াহচনয়ঙ। ১২:১৮
এফাং তানদযনও হযধান ওনযাননা
নফ হযৌয হনহভেত ওাংওণ।

أ َْو يُوبِ ْق ُه َّن ِِبَا َك َسبُوا
ف َعن َكثِ ٍْي
ُ َويَػ ْع
ِ َّ ِأُوَٰلَئ
ين أُبْ ِسلُوا ِِبَا
َ
َ ك الذ
َك َسبُوا
ِ َّ
َّاس
َ َولَ ْوََل َدفْ ُع اللو الن
ٍ ض ُهم بِبَػ ْع
ت
ْ ّْم
َ بَػ ْع
َ تُدَّٛ ض
ِ
ات
ٌ صلَ َو
َ ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو
َ
ِ ومس
اج ُد
َ ََ
ِِ
ْ ين َك َف ُروا
ُا٘تَيَاة
َ ُزيّْ َن للَّذ
ُّ
الدنْػيَا
ِ إِ َذا أ
ض
ُ َخ َذت ْاْل َْر
َ
ت
ْ َُز ْخ ُرفَػ َها َو َّازيػَّن
ت لَ ُك ْم
ْ َبَ ْل َس َّول
أَن ُف ُس ُك ْم أ َْمًرا
َسا ِوَر ِمن فِض ٍَّة
َ َو ُحلُّوا أ

(৭৬-২১)
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ধ্বাং ওযা, হফনা
ওযা, হফরীন ওযা

হওান ওানচয
াহস্তস্বরূ হদয়া

ييوبً يق-أ َْوبَ َق
يػيٍب ًس يل-أَبْ َس َل

ধ্বাং ওযা,
হফধ্বস্ত ওযা,
ঘুযভায ওযা,
হবনগ হপরা,

ِّـ
يػي ىهد ي-َّـ
َ َىد

বূ হভস্ভাৎ ওযা

ু হজ্জত ওযা,
হভানীয় ওযা

হজ্জত য়া,
অরিৃ ত য়া
ফাহননয় ফরা,
অহতযহঞ্জত ওযা,

يػيىزيِّ ين-َزيَّ َن
يىػَّزيَّ ين-ازَّيَ َن
يي ىس ِّو يؿ-َس َّوَؿ

প্ররু ি ওযা
অরিৃ ত ওযা,
হজ্জত ওযা

 يَيىلِّي-َحلَّى

তানদয উয এননঙ হফদ 
ওষ্ট। আয এভহন বানফ হহযত
নত নয়নঙ (২:২১৪)
হতাভযা হও বাফনাভুক্ত নয় হকঙ
হম, আওান হমহন আনঙন হতহন
হতাভানদযনও বূ কনবে হফরীন ওনয
হদনফন, মঔন তা ওাোঁনত থাওনফ।
(৬৭:১৬)
হমহদন ৃ হথফী ফেতভারা প্রওহম্পত
নফ এফাং ফেতভূ  নয় মানফ
ফভান ফারু ওাস্তু। (৭৩:১৪)

মঔন প্রফরবানফ প্রওহম্পত নফ
ৃ হথফী। (৫৬:৪)
হমহদন প্রওহম্পত ওযনফ
প্রওহম্পতওাযী, ৭৯:৬
তানদয ভ ঔািা নয় উনি
ঘাভিায উয, মাযা তানদয
ারনওতোনও বয় ওনয। (৩৯:২৩)
হতাভানদয উয মু ে পযম ওযা
নয়নঙ, অথঘ তা হতাভানদয ওানঙ
অঙেনীয়। (২:২১৬)
এ নফয ভনধয হমগুনরা ভেওাচ,
হগুনরা হতাভায ারনওতোয ওানঙ
অঙেনীয়। (১৭:৩৮)
হতাভযা মা ওয না, তা ফরা
আল্লায ওানঙ ঔুফই খৃ হণত। (৬১:৩)

َُّم َّسْتػ ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوالضََّّراء
َوُزلْ ِزلُوا
الس َم ِاء أَف
َّ أَأ َِمنتُم َّمن ِِف
ِ
ض
َ تْس٧َ
َ ف بِ ُك ُم ْاْل َْر
ِ ِ
ور
ُ ُفَإ َذا ى َي َّت
ض
ُ يَػ ْوَـ تَػ ْر ُج
ُ ف ْاْل َْر
ِْ و
ِ َاؿ وَكان
اؿ
ْ ت
ُ َاٗتِب
َ
َ ُ َاٗتب
َكثِيبًا َّم ِه ًيَل
ِ
ض َر ِّجا
ُ إِذَا ُر َّجت ْاْل َْر
َّ ف
ُالر ِاج َفة
ُ يَػ ْوَـ تَػ ْر ُج
ِ َّ ُتَػ ْقشعُِّر ِمْنو جل
ين
ُ ُ ُ َ
َ ود الذ
تْ َش ْو َف َربػَّ ُه ْم٧َ
ِ
اؿ
ُ َب َعلَْي ُك ُم الْ ِقت
َ ُكت
َوُى َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم
ِ
َ ُك ُّل َٰذَل
ُك َكا َف َسيّْئُو
وىا
َ ِع
َ ّْند َرب
ً ك َمك ُْر
ند اللَّ ِو أَف
َ َكبُػَر َم ْقتًا ِع
تَػ ُقولُوا َما ََل تَػ ْف َعلُو َف
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প্রওহম্পত য়া,
বূ হভওম্প
প্ররয় ৃ হষ্ট য়া,
তযহঙ্গত য়া,
প্রওহম্পত য়া

ওাোঁা, প্রওহম্পত
য়া, বূ হভওম্প
য়া

ওাোঁা, ওহম্পত
য়া
প্রওম্পনওাযী
ভ ঔািা য়া,
হউনয িা,
হওোঁন উিা
অঙেনীয়

খৃ হণত, অহপ্রয়

চখনয, হফযহক্তওয,
খৃ হণত

يػيىزلٍ ًزيؿ-َزلَْزَؿ
) ىزلٍىزلىوه،( ًزلٍىز هاؿ
ور
ِيىي ي-َم َار
)( ىم ٍوهر
ف
يىػ ٍر يج ي-ف
َ َر َج
)( ىر ٍج ىفةه
)يَػَر ُّج ( ىرج-َر َّج
ٌَر ِاج َفة

يىػ ٍق ىشعًر-اقْ َش َعَّر
ٌُك ْره
ٌَمك ُْروه
ت
ٌ َم ْق

মানত ওনয হতাভাহদকনও দ্রৃীন হথনও
হপহযনয় হদনত ানয মহদ ম্ভফ য়।
(২:২১৭)
হ ফরর, আপনা আহভ অেভ
রাভ। (৫:৩১)
আহভ হও প্রথভফায ৃ হষ্ট ওনযই
ক্লান্ত নয় নিহঙ? (৫০:১৫)
এফাং মাযা আল্লায যাস্তায় হচযত
ওনযনঙ। (২:২১৮)
হ ফরর, হনশ্চয়ই আহভ আভায
প্রহতারনওয হদনও এওচন
হচযতওাযী। (২৯:২৬)

তাযা হতাভানও ভদ  চুয়া ম্পনওে
হচনজ্ঞ ওনয। (২:২১৯)

ফর, এদু নয়য ভানছ আনঙ ফি েহত
এফাং হওঙু উওাহযতা। (২:২১৯)
তাযা ফরর, হওান েহত হনই।
(২৬:৫০)
অনযয অহনষ্টওাযী না নয়।
(৪:১২)

َح َّ ًَٰت يَػ ُرُّدوُك ْم َعن ِدينِ ُك ْم
ِ
استَطَاعُوا
ْ إِف
ت
َ قَ َاؿ يَا َويْػلَتَا أ
ُ َع َج ْز
تَْل ِق ْاْل ََّوِؿٙا
ْ ِأَفَػ َعيِينَا ب

ِ َّ
اج ُروا ِِف َسبِ ِيل
َ ين َى
َ َوالذ
اللَّ ِو
ِ وقَ َاؿ إِ ِّْن مه
اجٌر إِ َ ََٰل
َُ
َ
َرِّّْب
تَ ْم ِرٙا
ْ ك َع ِن
َ َيَ ْسأَلُون
َوالْ َمْي ِس ِر
ِ ِ
ٌقُ ْل في ِه َما إ ُْثٌ َكبِْي
ِ َوَمنَافِ ُع لِلن
َّاس
ضْيػَر
َ قَالُوا ََل
ض ٍّار
َ َغْيػَر ُم
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েভ য়া

অেভ য়া,
অাযক য়া
অেভ য়া

হচযত ওযা,
স্বনদ তযাক ওযা
হচযতওাযী,
হদতযাকী

চুয়া

উওাহযতা, রাব

েহত
েহতওয,
অহনষ্টওাযী

ِ
-اع
َ َا ْستَط
ً
يع
يى ٍستىط ي

يىػ ٍع ًج يز-َع َجَز
يىػ ٍع ىي-َعيِ َي
ً يػه-ىاجر
اج ير
َ ََ يى

ِ مه
)اجٌر (ج
َُ
ِ مه
اج ُرو َف
َُ
ً
)ات
( يم ىهاجىر ه
َمْي ِسٌر
)َمْنػ َف َعةٌ (ج
َمنَافِ ُع
ضْيػٌر
َ

ض ّّار
َ ُم

আয হতাভায ওানঙ হচনজ্ঞ ওনয,
হও তাযা ফযয় ওযনফ? ফনর দা,
হননচনদয প্রনয়াচনীয় ফযনয়য য মা
ফাোঁনঘ। (২:২১৯)

ك َماذَا يُ ِنف ُقو َف
َ ََويَ ْسأَلُون
قُ ِل الْ َع ْف َو

অহতহযক্ত

ٌنَافِلَة

َولَ َعلَّ ُه ْم تَػتَػ َف َّك ُرو َف

হঘন্তাবাফনা ওযা

يىػتىػ ىف َّك ير-تَػ َف َّكَر
يػي ىف ِّك ير-فَ َّكَر
يىػتى ىدبػَّير-تَ َدبػََّر
)يى َّدبػَّير-(اِ َّدبَػَر

(১৭:৭৯)

ায। (২:২১৯)
হ হঘন্তা ওনযনঙ এফাং ভনঃহস্থয
ওনযনঙ। (৭৪:১৮)
তাযা হও হওাযআন ম্পনওে কবীয
হঘন্তা ওনয না? (৪৭:২৪)

আয হতাভযা ভুনযও নাযীনদযনও
হফনয় ওনযানা, মতেণ না তাযা
ঈভান গ্রণ ওনয। (২:২২১)
মহদ নাফী ঘায় তানও হফনয় ওযনত।
(৩৩:৫০)
হ ফরর, আহভ হতাভানও হফনয়
হদনত ঘাই। (২৮:২৭)
আহভ তানও আনায ানথ
হফফাফন্ধনন আফে ওযরাভ মানত
ভুহভননদয উয হওান অু হফধা না
থানও। (৩৩:৩৭)

َع ْف ٌو

ِ
ك
َ َّنَافلَةً ل

এটা আনায চননয অহতহযক্ত।

মানত হতাভযা হঘন্তা-বাফনা ওযনত

উদ্রৃৃে, অহতহযক্ত

َّ ِ
َّر
َ إنَّوُ فَكَر َوقَد

أَفَ ََل يَػتَ َدبػَُّرو َف الْ ُق ْرآ َف
ِ نكحوا الْم ْش ِرَك
ِ
ات
ُ ُ ََوََل ت
َح َّ ًَٰت يػُ ْؤِم َّن
َِّب أَف
ُّ ِإِ ْف أ ََر َاد الن
ِ َيست
نك َح َها
َْ
يد أَ ْف
ُ قَ َاؿ إِ ِّْن أُ ِر
ِ أ
ك
َ ُنك َح
َزَّو ْجنَا َك َها لِ َك ْي ََل يَ ُكو َف
ِِ
ي َحَر ٌج
َ َعلَى الْ ُم ْؤمن
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হঘন্তা ওযা
হঘন্তা ওযা,
কবীযধযান ওযা

হফনয় ওযা

হফনয় ওযনত
ঘায়া
হফনয় হদয়া

يىػٍن ًك يح-نَ َك َح
ً
)اح
(ن ىك ه
-اِ ْستَػْن َك َح
يى ٍستىػٍن ًك يح
يػيٍن ًك يح-أَنْ َك َح

হফনয় হদয়া, হচািা
হভরাননা

يػيىزِّك يج-َزَّو َج

অতঃয মহদ হ তানও তারাও
হদয়, হ তাোঁয চনয ারার নয়।
(২:২৩০)
মহদ তাযা তারানওয াংওল্প ওনয
তানর হনশ্চয়ই আল্লা শ্রফণওাযী
এফাং জ্ঞানী। (২:২২৭)
এফাং তারাওপ্রাপ্ত নাযীনদয চনয
হওঙু বযণ হালণ। (২:২৪২)

আয তাযা হতাভায ওানঙ হচনজ্ঞ
ওনয ানয়ম (ঋতু) ম্পনওে।
(২:২২২)
আয তারাওপ্রাপ্তা নাযী হননচনও
অনোয় যাঔনফ হতন ভাহনওয
ভয়ওার মেন্ত। (২:২২৮)
এফাং তাযা মানদয ভাহও য়হন।
(৬৫:৪)
তঔন মেন্ত তানদয হনওটফতেী নফ
না, মতেণ না তাযা হফত্র নয়
মায়। (২:২২২)
মহদ হতাভযা অহফত্র  তনফ
হফত্রতা অচেন ওনয না। (৫:৬)
হনশ্চয়ই আল্লা তফাওাযী এফাং
হফত্রতা অফরম্বনওাযীনদয
বারফানন। (২:২২২)

ِ
ُفَِإف طَلَّ َق َها فَ ََل َُت ُّل لَو
َوإِ ْف َعَزُموا الطَََّل َؽ فَِإ َّف
ِ اللَّو َِٖت
يم
ٌ َ
ٌ يع َعل
ِ
ِ
ٌَول ْل ُمطَلَّ َقات َمتَاع
ِ بِالْمعر
وؼ
ُْ َ
ك َع ِن
َ ََويَ ْسأَلُون
ِ الْ َم ِح
يض
ص َن
ُ َوالْ ُمطَلَّ َق
ْ َّات يَػتَػَرب
ٍ بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَََلثَةَ قُػر
وء
ُ
َّ َو
ض َن
ْ ت٦َِ ْالَلئِي ََل
وى َّن َح َّ ًَٰت
ُ َُوََل تَػ ْقَرب
يَطْ ُه ْر َف
َوإِف ُكنتُ ْم ُجنُبًا فَاطَّ َّه ُروا
ي
ُّ ت٦ُِ َإِ َّف اللَّو
َ ِب التػ ََّّواب
ين
ُّ ت٦َُِو
َ ب الْ ُمتَطَ ّْه ِر
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তারাও হদয়া

তারাও, হফফা
হফনচ্ছদ
তারাওপ্রাপ্ত নাযী

ভাহও, ঋতু

ভাহনওয
ভয়ওার,
হফত্রতা
ভাহও য়া,
ঋতুস্মাফ য়া
হফত্র য়া

হফত্রতা অচেন
ওযা
হফত্রতা
অফরম্বনওাযী

ييطلِّ يق-طَلَّ َق
طَََل ٌؽ
)ُمطَلَّ َقةٌ (ج
ات
ٌ ُمطَلَّ َق
ِ
يض
ٌ تَٝ
ٌقُػ ْرءٌ (ج) قُػ ُروء
ً
يض
َ َح
 ىَي ي-اض
يىطٍ يه ير-طَ ُهَر
يىػتىطى َّه ير-تَطَ َّهَر
)(يىطَّ َّه ير
)ُمتَطَ ّْهٌر (ج
ُمتَطَ ّْه ُرو َف

আয আল্লা হফত্র হরাওনদয
বারফানন। (৯:১০৮)

ين
ُّ ت٦ُِ َُواللَّو
َ ب الْ ُمطَّ ّْه ِر

হফত্রওাযী,
শুহেওাযী,
আত্মশুহেওাযী

এফাং অহফত্রতা হথনও দূ নয থাওুন।
৭৪:৫
আল্লায ওানঙ অচুাত হদনা।
(২:২২৪)
আহন আভায ে হথনও
অহবনমাক ভুক্ত নয় হকনঙন।
(১৮:৭৬)
মহদ হ তায অচুাত হ
ওযনত ঘাইনফ। (৭৫:১৫)

আল্লায ওানঙ হতাভানদয থ
এয ফযানয অচুাত হদনা।
(২:২২৪)
হনশ্চয় এটা এও ভা থ-মহদ
হতাভযা চাননত। (৫৬:৭৬)
হতাভযা হম ভানত ওয, হনশ্চয়ই
আল্লা তা চাননন। (২:২৭০)
তানদয হওউ হওউ তায ভয় হল
ওনযনঙ এফাং হওউ হওউ প্রতীো
ওযনঙ। ৩৩:২৩

الر ْجَز فَ ْاى ُج ْر
ُّ َو

া, অহফত্রতা,

ًضة
َ َوََل ََْت َعلُوا اللَّوَ عُْر

অচুাত,

ت ِمن لَّ ُد ِّْن عُ ْذ ًرا
َ قَ ْد بَػلَ ْغ
ِ
َُولَ ْو أَلْ َق َٰى َم َعاذ َيره
ًضة
َ َوََل ََْت َعلُوا اللَّوَ عُْر
تَانِ ُك ْم٨َّْْْل
َوإِنَّوُ لََق َس ٌم لَّْو تَػ ْعلَ ُمو َف
ِ
يم
ٌ َعظ
َنَ َذ ْرُّت ّْمن نَّ ْذ ٍر فَِإ َّف اللَّو
ُيَػ ْعلَ ُمو
َ َفَ ِمْنػ ُهم َّمن ق
ُتبَو١َْ ض َٰى
َوِمْنػ ُهم َّمن يَنتَ ِظ ُر
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ভূ হতে, ভূ হতেূচা

প্রহতফন্ধওতা,
ঢার, রেযফস্তু
চয, ফাানা,
তওহপয়ত,
চফাফহদহ
চয, ফাানা,
ঙর, অচুাত

থ; ডানহদও
৩৪:১৫
ওভ, থ,
দৃ ঢ়প্রহতজ্ঞা, রপ
ভানত, উৎকে

হনধোহযত ভয়/
দাহয়ত্ব, ভানত

)ُمطَّ ّْهٌر (ج
ُمطَّ ّْه ُرو َف
ُر ْجٌز

َ عُْر
ٌضو
ٌ َم ْع ِذ َرة،عُ ْذٌر
)ِم ْع َذ ٌار (ج
َم َع ِاذ ُير
ِ
تَا ٌف٨َْي (ج) أ
ٌ ت٨َ
قَ َس ٌم
ور
ٌ نَ ْذٌر (ج) نُ ُذ
ب
ٌ ت١َْ

হতাভানদয হনযথেও নথয চনয
আল্লা হতাভানদযনও ধযনফন না।
(২:২২৫)
হঔানন শুননফনা হওান অনথেও
ওথা। (৮৮:১১)
এফাং এটা অনতুও নয়। (৮৬:১৪)

অতঃয তানদয হঙনি হদন তানদয
ফানচওথা আয হঔরাধু রায ভনধয।
(৬:৯১)
মাযা হননচনদয স্ত্রীনদয হনওট কভন
ওযনফনা ফনর ওভ হঔনয় ফন
তানদয চনয ঘায ভানয অফওা
যনয়নঙ। (২:২২৬)
হতাভানদয ভনধয মাযা উচ্চভমোদায
অহধওাযী, তাযা হমন ওভ না
ঔায়। (২৪:২২)
তাযা আল্লায নানভ ওভ ওনয
ফনর হম, তাযা হতাভানদযই
অন্তবুেক্ত। (৯:৫৬)
অতঃয আল্লায নানভ ওভ ঔানফ
হম, অফযই আভানদয ােয তানদয
দু চননয ােযয ঘাইনত অহধও
তয। (৫:১০৭)

ِ ََّل يػؤ
اخ ُذ ُك ُم اللَّوُ بِاللَّ ْغ ِو
َُ
تَانِ ُك ْم٨َِِْف أ
ًََّل تَ ْس َم ُع فِ َيها ََل ِغيَة
تَْزِؿْٛ َوَما ُى َو بِا
ُُثَّ ذَ ْرُى ْم ِِف َخ ْو ِض ِه ْم
يَػ ْل َعبُو َف
ِ
ين يػُ ْؤلُو َف ِمن
َ لّْلَّذ
ِ ن
ص أ َْربَػ َع ِة
ُ ُّّْسائ ِه ْم تَػَرب
َ
أَ ْش ُه ٍر
ض ِل
ْ َوََل يَأْتَ ِل أُولُو الْ َف
ِمن ُك ْم
ِ
ِ
َّه ْم
ُ تل ُفو َف بِاللَّو إِنػ٦ََْو
لَ ِمن ُك ْم
ِ فَػيػ ْق ِسم
اف بِاللَّ ِو
َ ُ
َح ُّق ِمن
َ لَ َش َه َادتُػنَا أ
َش َه َادِتِِ َما
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আনচফানচ,
অনথেও, হফহুদা
ফওফওাহন, অায
ওথা
হভঙাহভহঙ, ঔাভাঔা,
ফানচ ওথা,
হওৌতুও, তাভাা
ফানচওথায় হরপ্ত
য়া

لَ ْغ ٌو
ٌََل ِغيَة
َى ْزٌؿ
ض
ٌ َخ ْو

স্ত্রী তযানকয ওভ
ওযা, ফা না
ওযায থ ওযা

ওভ ওযা, থ
ওযা, রপ ওযা
থ ওযা,
প্রহতজ্ঞা ওযা,
ওভ ওযা

يػُ ْؤَِل-آَل
َ
يىأٍتىلًي-اِئْػتَػلَى
ً
ف
 ىٍَيل ي-ف
َ ََحل

ওভ ঔায়া,
থ ওযা,
দৃ ঢ়প্রহতজ্ঞা ওযা

يػي ٍق ًس يم-أَقْ َس َم

হ তানদয ওানঙ ওভ হঔনয় ফরর,
আহভ অফযই হতাভানদয
হতাওাঙ্খী। (৭:২১)
তাযা ফরর, থ ওয আল্লায
নানভ। (২৭:৪৯)
আহভ আল্লায উনেন এওহট হযামা
ভানত ওযহঙ। (১৯;২৬)
আল্লা হতাভানদয চননয ওভ
হথনও অফযহত রানবয উায়
হনধোযণ ওনয হদনয়নঙন। ৬৬:২
তুহভ তায আনু কতয ওযনফন না, হম
অহধও থ ওনয, হম রাহিত।
(৬৮:১০)
মাযা হননচনদয স্ত্রীনদয হনওট কভন
ওযনফনা ফনর ওভ হঔনয় ফন
তানদয চনয ঘায ভানয অফওা
যনয়নঙ। (২:২২৬)
এফাং মহদ অু হফধায় থানও তানর
চতায হদনও তাওানফ। (২:২৮০)
অতএফ, ওানপযনদযনও অফওা
হদন, তানদযনও অফওা হদন, হওঙু
হদননয চননয। (৮৬:১৭)
হওফর এওহট ভানানদয অনো
ওযনঙ, মানত দভ হপরায অফওা
থাওনফ না। (৩৮:১৫)

اٖتَ ُه َما إِ ِّْن لَ ُك َما لَ ِم َن
َ ََوق
ِِ
ي
َ النَّاصح
اٖتُوا بِاللَّ ِو
َ قَالُوا تَػ َق
َٰ ْ ت لِ َّلر
ص ْوًما
ُ إِ ِّْن نَ َذ ْر
َ ٔتَ ِن
َض اللَّوُ لَ ُك ْم َُِتلَّة
َ قَ ْد فَػَر
تَانِ ُك ْم٨َْأ
ٍ وََل تُ ِطع ُك َّل ح ََّل
ؼ
ْ َ
َ
ٍ َّم ِه
ي
ِ
ين يػُ ْؤلُو َف ِمن
َ لّْلَّذ
ِ ن
ص أ َْربَػ َع ِة
ُ ُّّْسائ ِه ْم تَػَرب
َ
أَ ْش ُه ٍر
ٍوإِف َكا َف ذُو عُسرة
َ
َْ
فَػنَ ِظَرةٌ إِ َ ََٰل َمْي َسَرٍة
ِ
ين أ َْم ِه ْل ُه ْم
َ فَ َم ّْه ِل الْ َكاف ِر
ُرَويْ ًدا
َوَما يَنظُُر ََٰى ُؤََل ِء إََِّل
ِ صيحةً و
تَا ِمنَٛ اح َدةً َّما
َ َ َْ
فَػ َو ٍاؽ
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ওভ ঔায়া,
থ ওযা,
দৃ ঢ়প্রহতজ্ঞা ওযা
যস্পনয থ
ওযা, অঙ্গীওাযফে
য়া
ভানত ওযা
থ প্রতযাায
ওযা, ওভ

ً يػ ىق-قَاسم
اس يم
ََ ي
-اس َم
َ تَػ َق
اس يم
يىػتىػ ىق ى

يىػٍن ًذ ير-نَ َذ َر
ٌَُِتلَّة

ফাহতর ওযা
অতযহধও
থওাযী

ؼ
ٌ َح ََّل

অফওা

ص
ٌ ُّتَػَرب
অফওা, ু নমাক

ু নমাক, অফওা;
হওঙু হদন

ٌنَ ِظَرة
ُرَويْ ٌد

হফযহত, হফযাভ

اؽ
ٌ فَػ َو

মহদ তাযা তারানওয াংওল্প ওনয
তানর হনশ্চয়ই আল্লা শ্রফণওাযী
এফাং জ্ঞানী। (২:২২৭)
তাযা হও হওান হযওল্পনা ওনযনঙ?
হনশ্চয়ই আহভই ঘূ িান্ত
হযওল্পনাওাযী। (৪৩:৭৯)
আয তাযা হনফৃ ে ওযনত েভ, এ
হফশ্বা হননয় ফাকানন মাত্রা ওযর।
(৬৮:২৫)
তাযা হও হওান হযওল্পনা ওনযনঙ?
হনশ্চয়ই আহভই ঘূ িান্ত
হযওল্পনাওাযী। (৪৩:৭৯)
আয তারাওপ্রাপ্তা নাযী হননচনও
অনোয় যাঔনফ হতন ভাহনওয
ভয়ওার মেন্ত। (২:২২৮)
তাযা হও অনো ওযনঙ?
(১০:১১০)
আভায ওথায অনো ওনযহন।
(২০:৯৪)

َوإِ ْف َعَزُموا الطَََّل َؽ فَِإ َّف
ِ اللَّو َِٖت
يم
ٌ َ
ٌ يع َعل
أ َْـ أَبْػَرُموا أ َْمًرا فَِإنَّا
ُم َِْبُمو َف
ِِ ٍ
ين
َ َو َغ َد ْوا َعلَ َٰى َح ْرد قَادر
أ َْـ أَبْػَرُموا أ َْمًرا فَِإنَّا
ُم َِْبُمو َف

াংওল্প ওযা,
ভনহস্থয ওযা,
হোন্ত হনয়া
হযওল্পনা ওযা,
াংওল্প ওযা,
ঘূ িান্ত ওযা
আনিা/
অস্বীওায/ হনফৃ ে/
পর াংগ্র
হযওল্পনাওাযী,
াংওল্পওাযী,
ঘূ িান্তওাযী

ص َن
ُ َوالْ ُمطَلَّ َق
ْ َّات يَػتَػَرب
ٍ بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَََلثَةَ قُػر
وء
ُ
فَػ َه ْل يَنتَ ِظ ُرو َف

অনো ওযা

ب قَػ ْوَِل
ْ َُوََلْ تَػ ْرق

অনো ওযা,

অনো ওযা

প্রতীো ওযা;
ভমোদা হদয়া, গ্রায

অতএফ আহন হই হদননয
অনো ওরুন, মঔন আওা ধূ য়ায়
হঙনয় মানফ। (৪৪:১০)
ফর, হতাভযা প্রতীো ওয, আহভ
হতাভানদয ানথ প্রতীোযত আহঙ।
(৫২:৩১)

ِ
ب يَػ ْوَـ تَأِِْت
ْ فَ ْارتَق
ٍ السماء بِ ُدخ
ٍ ِاف ُّمب
ي
َ ُ َ َّ
صوا فَِإ ِّْن َم َع ُكم
ُ َّقُ ْل تَػَرب
ِ
ي
َ ّْم َن الْ ُمتَػَربّْص
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يىػ ٍع ًزيـ-َعَزَـ
)( ىع ٍزهـ
يػي ًٍْبيـ-أَبْػَرَـ
َح ْرٌد
)ُم َِْبٌـ (ج
ُم َِْبُمو َف
ص
يىػتىػىربَّ ي-ص
َ َّتَػَرب
يىػٍنتى ًظ ير-اِنْػتَظََر
ب
يىػ ٍرقي ي-ب
َ ََرق

ওযা ৯:৮
অনো ওযা,
মেনফেণ ওযা
প্রতীেভাণ,
প্রতযাী,
অনোওাযী

ِ
ً
ب
يىػ ٍرتىق ي-ب
َ ا ْرتَػ َق
)ص (ج
ٌ ُّْمتَػَرب
صو َف
ُ ُّْمتَػَرب

এফাং ফাহওযা প্রহতহেত আল্লায
আনদনয চনয, য়ত তানদয
আমাফ হদনফন নফ অথফা তানদয
েভা ওনয হদনফন। (৯:১০৬)
অনো ওয, তাযা অনো
ওযনঙ। (৪৪:৫৯)
অনো ওয, আহভ  হতাভানদয
ানথ অনেভাণ। (১০:২০)
আল্লা ফরনরনঃ হতাভানও অফওা
হদয়া র। (১৫:৩৭)

তানদয চনয তফধ নয়, আল্লা মা
তায চযায়ু নত ৃ হষ্ট ওনযনঙন তা
রু হওনয় যাঔা। (২:২২৮)

তানদয চনয তফধ নয়, আল্লা মা
তায চযায়ু নত ৃ হষ্ট ওনযনঙন তা
রু হওনয় যাঔা। (২:২২৮)

এফাং ুরুনলয চনয তানদয উয
ভমোদা যনয়নঙ। (২:২২৮)

آخ ُرو َف ُم ْر َج ْو َف ِْل َْم ِر
َ َو
اللَّ ِو إِ َّما يػُ َع ّْذبػُ ُه ْم َوإِ َّما
وب َعلَْي ِه ْم
ُ ُيَػت
ِ
َّهم ُّم ْرتَِقبُو َف
ُ ب إِنػ
ْ فَ ْارتَق
فَانتَ ِظ ُروا إِ ِّْن َم َع ُكم ّْم َن
ِ
ين
َ الْ ُمنتَظ ِر
ِ َ قَ َاؿ فَِإن
ين
َ َّك م َن الْ ُمنظَ ِر
تُ َّن أَف يَكْتُ ْم َنَٛ ت ُّل٦َِ َوََل
َما َخلَ َق اللَّوُ ِِف
أ َْر َح ِام ِه َّن
تُ َّن أَف يَكْتُ ْم َنَٛ ت ُّل٦َِ َوََل
َما َخلَ َق اللَّوُ ِِف
أ َْر َح ِام ِه َّن
ٌَولِ ّْلر َج ِاؿ َعلَْي ِه َّن َد َر َجة
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আাহন্বত,
প্রতীহেত,
হফরহম্বত

অনেভাণ,
প্রতীেভাণ
অনোওাযী,
অনেভাণ
অফওাপ্রাপ্ত,
ু নমাকপ্রাপ্ত

)ُم ْر َجى (ج
ُم ْر َج ْو َف
ِ
)ب (ج
ٌ ُم ْرتَق
ُم ْرتَِقبُو َف
)ُمْنتَ ِظٌر (ج
ُمْنتَ ِظ ُرو َف
)ُمْنظٌَر (ج
ُمْنظَُرو َف

তফধ য়া;
আহতত য়া;

কবে, চযায়ু ,
আত্মীয়তা

ভমোদা, মোয়,
স্তয, িভ

 ىَيِّ يل-َح َّل

)َرِح ٌم (ج
أ َْر َح ٌاـ
َد َر َجةٌ ج
ات
ٌ َد َر َج

হনশ্চয়ই হতাভযা উন্নীত নফ এও
স্তয হথনও অনয স্তনয। (৮৪:১৯)
অথঘ হতহন হতাভানদযনও ৃ হষ্ট
ওনযনঙন হফহবন্ন স্তনয (৭১:১৪)

َب طَبَػ ًقا َعن طَبَ ٍق
َّ ُ لَتَػ ْرَك

স্তয, মোয়

َوقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا

মোয়, স্তয/
প্রওায/ অফস্থা/

طَبَ ٌق
طَْوٌر ج أًطْ َو ٌار

আওৃহত
অতঃয বানরাবানফ যাঔনফ হওাংফা
ু েযবানফ হফদায় হদনফ। (২:২২৯)

ীঘ্রই আল্লা ওানপযনদয হক্তাভথে ঔফে ওনয হদনফন। (৪-৮৪)
তাই তানদয হনফৃ ত যাঔনরন।
৯:৪৬
তানর তাযা হনশ্চয়ই ফরনফ হওান
হচহনন (আমাফ) হিহওনয় যাঔনঙ?
১১:৮
মহদ হতাভযা ফাধা প্রাপ্ত , তানর
হওাযফানীয চনয মা হওঙু চরবয,
তাই হতাভানদয উয ধামে। ২:১৯৬
তাযা হও হ যভত হযাধ ওযনত
াযনফ? (৩৯:৩৮)

অতঃয বানরাবানফ যাঔনফ হওাংফা
ু েযবানফ হফদায় হদনফ। (২:২২৯)

ٍ اؾ ِِبَعر
ِ
وؼ أ َْو
ُ ْ ٌ فَإ ْم َس
ٍ تَس ِريح بِِإحس
اف
َْ ٌ ْ
ف
َّ َع َسى اللَّوُ أَف يَ ُك
ِ َّ ْبأ
ين َك َف ُروا
َ س الذ
َ َ

ধনয যাঔা, আটনও
যাঔা; হফযত যাঔা

হনফৃ ত যাঔা, হটনন
ধযা

فَػثَبَّطَ ُه ْم

হফযত যাঔা, হনযস্ত

ُتبِ ُسو٦َْ لَّيَػ ُقولُ َّن َما

ফহে ওযা,

ِ فَِإ ْف أُح
ص ْرُّْت فَ َما
ْ
تَْد ِيْٛ استَػْي َسَر ِم َن ا
ْ
ِ
ات
ُ تُْس َكٟ َى ْل ُى َّن
َر ْٔتَتِ ِو
ٍ اؾ ِِبَعر
ِ
وؼ أ َْو
ُ ْ ٌ فَإ ْم َس
ٍ تَس ِريح بِِإحس
اف
َْ ٌ ْ
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ওযা
আটওাননা, ফাধা
হদয়া
আফে ওযা,
আটও ওযা
আটওওাযী,
আফেওাযী,
ফাধাদাতা
হফদায় হদয়া,
হঙনি হদয়া

اؾ
ٌ إِ ْم َس
-ك
(أ ٍىم ىس ى
)ك
ِييٍ ًس ي
يى يكف-ف
َّ َك
ط
يػيثىبِّ ي-ط
َ َّثَػب
ً
س
 ىٍَيب ي-س
َ ََحب
ً  يَي-أَحصر
ص ير
ٍ ََ ْ
كج
ٌ تُْ ِسٟ
ِ
)ات
ٌ تُْس َكٟ(
-يح ( ىسَّر ىح
ٌ تَ ْس ِر
)يُ َسّْر ُح

অথফা মনথামু ক্ত ন্থায় হঙনি হদনফ।
৬৫:২
এফাং তানদয হফদায় হদনফ, উেভ
ন্থায়। (৩৩:৪৯)
তানদয থ হঙনি দা। (৯:৫)

তানর দু ’ফঙনযয হবতনযই
হননচনদয াযস্পহযও যাভেিনভ
দু ধ ান ওযাননা ঙাহিনয় হদনত
ানয। (২:২৩৩)
তনফ যস্পয হওান ভীভাাংা ওনয
হননর এনত তানদয উবনয়য হওান
ভযা নাই। (৪:১২৮)
আয ন্তানফতী নাযীযা তানদয
ন্তাননদযনও ূ নে দু ’ফঙয দু ধ
ঔায়ানফ। (২:২৩৩)
এফাং হতাভানদয স্তনয দানওযা
ভানয়য হদও হথনও হফান। (৪:২৩)
আয মহদ হতাভযা হওান ধাত্রীয দ্রৃাযা
হননচয ন্তাননদযনও দু ধ ঔায়ানত
ঘা। (২:২৩৩)
ূ ফে হথনওই আহভ ধাত্রীনদযনও
হথনও তানও হফযত হযনঔহঙরাভ।
(২৮:১২)

ٍ أَو فَا ِرقُوى َّن ِِبَعر
وؼ
ْ
ُْ ُ

ৃ থও ওযা, হঙনি

َِ وسّْرحوى َّن سراحا
ٓت ًيَل
ً ََ ُ ُ َ َ

হফনচ্ছদ ওযা,

فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُه ْم
ِ
ص ًاَل َعن
َ فَِإ ْف أ ََر َادا ف
ٍ تَػَر
اض ّْمْنػ ُه َما َوتَ َش ُاوٍر
اح َعلَْي ِه َما أَف
َ َفَ ََل ُجن
ِ ي
ص ْل ًحا
ُْ
ُ صل َحا بَػْيػنَػ ُه َما
ِ
ات يػُْر ِض ْع َن
ُ َوالْ َوال َد
ِ ْ َي َك ِامل
ِ ْ َأ َْوََل َد ُى َّن َح ْول
ي
اع ِة
َّ َخ َواتُ ُكم ّْم َن
َ الر
َض
َ َوأ
دّت أَف تَ ْستَػ ْر ِضعُوا
ُّْ َوإِ ْف أ ََر
أ َْوََل َد ُك ْم
ِ وحَّرمنَا علَي ِو الْمر
اض َع
ََ ْ َ ْ َ َ
ِمن قَػْب ُل
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হদয়া

ফন্ধনভুক্ত ওযা,
হফদায় ওযা
ঔাহর ওযা, ভুক্ত
ওযা
াযস্পহযও
ম্যহত

হনষ্পহে, হন্ধ,
াহন্তঘুহক্ত,
আনাল, ভীভাাংা
দু ধান ওযাননা

স্তনযদান ওযা,
দু গ্ধাননয হভয়াদ
ধাত্রী হনমু ক্ত ওযা,
দু ধান ওহযনয়
হনয়া
স্তনযদানওাহযণী,
ধাত্রী, দু ধভা

يػي ىفا ًر يؽ-فَ َار َؽ
)اؽ
(فًىر ه
اح
ٌ َسَر
 يُيىلِّي-َخلَّى
ٍ تَػَر
اض
-اضى
َ (تَػَر
)اضى
يىػتىػىر ى
ص ْل ٌح
ُ
يػيٍر ًض يع-ض َع
َ أ َْر
ٌاعة
َ َر
َض
ِ
-ض َع
َ ا ْستَػ ْر
يى ٍستىػ ٍر ًض يع
)ُم ْر ِض َعةٌ (ج
َمَرا ِض ُع

তানর দু ’ফঙনযয হবতনযই
হননচনদয াযস্পহযও যাভেিনভ
দু ধ ান ওযাননা ঙাহিনয় হদনত
ানয। (২:২৩৩)
ওানযা উনয াভনথেযয ফাহনয
হওঙু ই ঘাহনয় হদয়া নফ না।
(২:২৩৩)
হ আভানদয প্রবূ ! এফাং আভানদয
দ্রৃাযা ঐ হফাছা ফন ওহয না, মা
ফন ওযায হক্ত আভানদয নাই।
(২:২৮৫)
ওানযা উনয াভনথেযয ফাহনয
হওঙু ই ঘাহনয় হদয়া নফ না।
(২:২৩৩)
তানদযনও থাওনত দা তানদয
প্রায অনু মায়ী হতাভযা হমবানফ
থানওা। (৬৫:৬)
আয য়াহযনদয উয দাহয়ত্ব
এই। (২:২৩৩)
অতঃয আহভ হওতানফয
উেযাহধওাযী ওনযহঙ তানদযনও
মানদযনও আহভ আভায ফাোনদয
ভধয হথনও ভননানীত ওনযহঙ।

ِ
ص ًاَل َعن
َ فَِإ ْف أ ََر َادا ف
ٍ تَػَر
اض ّْمْنػ ُه َما َوتَ َش ُاوٍر
س إََِّل
ُ َََّل تُ َكل
ٌ ف نَػ ْف
ُو ْس َع َها

َربػَّنَا َوََل ُُتَ ّْم ْلنَا َما ََل
طَاقَةَ لَنَا بِِو

س إََِّل
ُ َََّل تُ َكل
ٌ ف نَػ ْف
ُو ْس َع َها
ِ أ
ث
ُ وى َّن ِم ْن َحْي
ُ َُسكن
ْ
َس َكنتُم ّْمن ُو ْج ِد ُك ْم
ِ
ِ وعلَى الْوا ِر
ك
َ ث ِمثْ ُل ََٰذل
َ ََ
ِ َّ ُُثَّ أَورثْػنا الْ ِكت
ين
َ َ َ َْ
َ اب الذ
اصطََفْيػنَا ِم ْن ِعبَ ِادنَا
ْ

(৩৫:৩২)

261

দু ধ ঙািাননা

ঘাহনয় হদয়া,
দাহয়ত্ব হদয়া, বায
অেণ ওযা

ِ
اؿ
ٌص
َف

ف
يي ىكلِّ ي-ف
َ ََّكل

হফাছা ঘাাননা,
ফন ওযাননা,
দাহয়ত্ব অেন ওযা

াধয, াভথেয

ানা, াধয,
ম্পদ, ধনম্পদ

উেযাহধওাযী

য়াহয ফানাননা,

 يَيى ِّم يل-َٔتَّ َل

ُو ْس ٌع
ُو ْج ٌد
)ث (ج
ٌ َوا ِر
ٌ َوَرثَة،َوا ِرثُو َف

উেযাহধওাযী
ফানাননা, ভাহরও
ফানাননা

ث
يػي ٍوًر ي-ث
َ أ َْوَر

এফাং হতাভযা ভৃ নতয তযাচয ম্পহে
ম্পূ ণেরূন ওুহেকত ওনয হপর।
(৮৯:১৯)
আয আল্লা নচ্ছন আভান 
মভীননয যভ োহধওাযী।

اث أَ ْك ًَل
َ َوتَأْ ُكلُو َف التػَُّر
لَّ ِّما
ِ
ِ السماو
ات
ُ َوللَّ ِو ِم َْي
َ َ َّ اث
ِ َو ْاْل َْر
ض

(৩:১৮০)

তানর দু ’ফঙনযয হবতনযই
হননচনদয াযস্পহযও যাভেিনভ
দু ধ ান ওযাননা ঙাহিনয় হদনত
ানয। (২:২৩৩)
স্বরাত ওানয়ভ ওনয; াযস্পহযও
যাভেিনভ ওাচ ওনয। (৪২:৩৮)
এফাং ওানচ ওনভে তানদয যাভে
ওরুন। (৩:১৫৯)
যস্পয াংমতবানফ যাভে
ওযনফ। (৬৫:৬)
তানর মহদ হতাভযা াফযস্তওৃত
প্রঘহরত হফহনভয় হদনয় দা তানত
হওান া হনই। (২:২৩৩)

হওান হদাল হনই, হমহদনও হতাভযা
ইাংহকত ওয। (২:২৩৫)

ِ
ص ًاَل َعن
َ فَِإ ْف أ ََر َادا ف
ٍ تَػَر
اض ّْمْنػ ُه َما َوتَ َش ُاوٍر
الص ََل َة َوأ َْم ُرُى ْم
َّ َوأَقَ ُاموا
ُش َور َٰى بَػْيػنَػ ُه ْم
َو َشا ِوْرُى ْم ِِف ْاْل َْم ِر
ٍ وأَّْتِروا بػيػنَ ُكم ِِبَعر
وؼ
َْ ُ َ
ُْ

اح َعلَْي ُك ْم إِ َذا
َ َفَ ََل ُجن
َسلَّ ْمتُم َّما آتَػْيتُم
ِ بِالْمعر
وؼ
ُْ َ
ِ
يما
َ ََوََل ُجن
َ اح َعلَْي ُك ْم ف
ضتُم
ْ َعَّر
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হভযা,
উেযাহধওায
ভৃ ত ফযহক্তয
তযাচযম্পহে,
হভযা,
উেযাহধওায

اث
ٌ تُػَر
-ث
ٌ ِم َْي
اث ( ىكًر ى
)ث
يىػىر ي

যাভে

تَ َش ُاوٌر
যাভে, ভন্ত্রণা,
ভনায়াযা
যাভে ওযা,
ভনায়াযা ওযা
যাভে ওযা

প্রদান ওযা;
ফাোঁঘাননা ৮:৪৩;
হভনন হনয়া ৪:৬৫;
অহবফাদন
চানাননা ২৪:২৭
ইাংহকত ওযা

ُش َورى
يي ىشا ًكير-َش َاوَر
يىػٍئتى ًم ير-ائْػتَ َمَر
يي ىسلِّ يم-َسلَّ َم
ً
)يم
(تى ٍسل ه
ض
يػي ىعِّر ي-ض
َ َعَّر

অতঃয হতহন তাোঁয হদনও ইহঙ্গত
ওযনরন। (১৯:২৯)
হতাভায চনয হনদেন নরা এই হম,
তুহভ হতন হদন মেন্ত ওায ানথ
ওথা ফরনফ না, ইাযা ঙািা।
(৩:৪১)

হওান হদাল হনই, হমহদনও মা দ্রৃাযা
হতাভযা হফনয়য প্রস্তানফয হদনও
ইাংহকত ওয। (২:২৩৫)

অথফা হফনয়য ঘুহক্ত মায ানত হ
মহদ েভা ওনয হদয়। (২:২৩৭)
হতাভযা ওানপযনদয ানথ
হফফাফন্ধন আোঁওনি ধনয হথনওা
না। (৬০:১০)
এফাং হওান হভায াফযস্ত ওযায
ূ নফে। (২:২৩৬)
আয হতাভযা স্ত্রীনদযনও তানদয
হভায হদনয় দা ঔুীভনন। (৪:৪)

ু তযাাং মহদ হতাভযা বয় ওনযা,
তানর হোঁনট হওাংফা আনযাী নয়।
(২:২৩৯)

ت إِلَْي ِو
َ فَأ
ْ َش َار
ك أَََّل تُ َكلّْ َم
َ ُقَ َاؿ آيَػت
َّاس ثَََلثَةَ أَيَّ ٍاـ إََِّل
َ الن
َرْمًزا
ِ
يما
َ ََوََل ُجن
َ اح َعلَْي ُك ْم ف
ضتُم بِِو ِم ْن ِخطْبَ ِة
ْ َعَّر
ّْس ِاء
َ الن
ِأَو يػع ُفو الَّ ِذي بِي ِده
َ
َ َْ ْ
اح
ِ عُ ْق َدةُ النّْ َك
ِ
ِ
ص ِم
َ َوََل ّتُْس ُكوا بِع
الْ َك َوافِ ِر
ًيضة
َ تُ َّن فَ ِرَٛ ضوا
ُ أ َْو تَػ ْف ِر

ص ُدقَاِتِِ َّن
َ َّْساء
َ َوآتُوا الن
تلَ ًة١ْ ِ
فَِإ ْف ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َج ًاَل أ َْو
ُرْكبَانًا
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ইাযা ওযা

ً َأ
ييشيي-َش َار

ইাযা, আওায,
ইহঙ্গত, নিত

َرْمٌز

হফনয়য প্রস্তাফ

ٌِخطْبَة
ফন্ধন, ঘুহক্ত;
চিতা, হকযা
২০:২৭
যহ, ফন্ধন,
হফফাফন্ধন,
দাম্পতয

)عُ ْق َدةٌ (ج
عُ َق ٌد
ِ
)ص َمةٌ (ج
ْع
ِ
ص ٌم
َع

হভায, আফহযও

ٌيضة
َ فَ ِر

হভাযানা, ফধু ণ,

)ص ُدقَةٌ (ج
َ
ات
ٌ َص ُدق
َ

হদননভায, স্ত্রীণ

আনযাী

ِ
بج
ٌ َراك
ُرْكبَا ٌف

পনর এনদয ওতও তানদয ফান
এফাং ওতও তাযা বেণ ওনয।
(৩৬-৭২)
তজ্জননয হতাভযা হখািায় হওাংফা
উনট ঘনি মু ে ওযহন। (৫৯-৬)

ু তযাাং মহদ হতাভযা বয় ওনযা,
তানর হোঁনট হওাংফা আনযাী নয়।
(২:২৩৯)
এফাং আিভন ওনযা হতাভায
অশ্বানযাী দাহতও তনয দ্রৃাযা।
(১৭:৬৪)
হম আল্লানও উেভ ধায হদনফ।
(২:২৪৫)
মঔন হতাভযা হওান হনহদেষ্ট ভনয়য
চননয ঋননয আদান-প্রদান ওয,
তঔন তা হরহফে ওনয না।
(২:২৮২)
এফাং আল্লানও উেভ ঋণ দা।
(৭৩:২০)
হঙয়যনতয য, মা অহয়ত ওনয
হকনঙ হওাংফা ঋণ হযনানধয য।
(৪:১১)
হনশ্চয়ই াদাওাভূ  পহওযনদয
চনয ... এফাং দাভুহক্তনত আয
ঋণগ্রস্তনদয চনয ... (৯:৬০)

فَ ِمْنػ َها َرُكوبػُ ُه ْم َوِمْنػ َها
يَأْ ُكلُو َف
فَ َما أ َْو َج ْفتُ ْم َعلَْي ِو ِم ْن
ٍ َخْي ٍل وََل ِرَك
اب
َ
فَِإ ْف ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َج ًاَل أ َْو
ُرْكبَانًا
ِ
ِ وأ
ك
َ ب َعلَْي ِهم َِبَْيل
ْ َ
ْ َجل
ِِ
ك
َ َوَرجل
ضا َح َسنًا
ً ض اللَّوَ قَػ ْر
ُ يػُ ْق ِر

إِ َذا تَ َدايَنتُم بِ َديْ ٍن إِ َ ََٰل
َُج ٍل ُّم َس ِّمى فَا ْكتُبُوه
َأ

ضا
ً ضوا اللَّوَ قَػ ْر
ُ َوأَقْ ِر
َح َسنًا
ِ ِمن بػع ِد و ِصيَّ ٍة ي
وصي
ُ َ َْ
ِِبَا أ َْو َديْ ٍن
...ات لِْل ُف َقَر ِاء
َّ تَا٣َِّإ
ُ َالص َدق
ِ
ِ َالرق
.ي
ّْ َوِِف
َ اب َوالْغَا ِرم
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ফাননয শু

وب
ٌ َرُك

ফান, আনযানণয

اب
ٌ ِرَك

উট

দাহতও, ানয়
াোঁটা
দাহতও তনয,
দব্রচী ফাহনী,
দমাত্রী তনযদর
ধায হদয়া

)َر ِاج ٌل (ج
اؿ
ٌ ِر َج
َرِج ٌل
ض
يػي ٍق ًر ي-ض
َ أَقْػَر

ঋণ হদয়া, ঋণ
গ্রণ ওযা

ঋণ, ওচে, ধায,
হদনা
ঋন, ধায, ওচে,

يىػتى ىدايى ين-تَ َدايَ َن
ض
ٌ قَػ ْر

হদনা

َديْ ٌن

ঋণগ্রস্থ

َغا ِرٌـ ح
َغا ِرُمو َف

আভযা হতা হনহশ্চত ঋণবানয
িরাভ (৫৬:৬৬)
পনর তাযা ধাযওচে ওনয বাযািান্ত
নয় হকনঙ (৬৮:৪৬)
আল্লাই াংনওাহঘত ওনযন এফাং
হতহনই প্রস্ততা দান ওনযন এফাং
তাোঁযই হনওট হতাভযা ফাই হপনয
মানফ। (২:২৪৫)
তানদযনও ওষ্ট হদয়ায চনয
তানদয উয াংওীণে ওনযানা।
(৬৫:৬)
এফাং মভীন প্রস্ত য়া নে
হতাভানদয ওানঙ (ভনন) নয়হঙর
াংওুহঘত (৯:২৫)
এফাং মভীন প্রস্ত য়া নে
হতাভানদয ওানঙ (ভনন) নয়হঙর
াংওুহঘত (৯:২৫)
অতঃয আল্লা মানও থ-প্রদেন
ওযনত ঘান, তায ফেনও ইরানভয
চননয উম্যু ক্ত ওনয হদন। (৬:১২৫)
মঔন হতাভানদয ফরা য় ভচহরন
চায়কা ওনয দা, তঔন চায়কা
ওনয হদনয়া (৫৮:১১)
আল্লাহ হতাভানদয চনয চায়কা ওনয
হদনফন (৫৮:১১)

إِنَّا لَ ُم ْغَرُمو َف
فَػ ُهم ّْمن َّم ْغَرٍـ ُّمثْػ َقلُو َف
ط
ُ ض َويَػْب ُس
ُ َِواللَّوُ يَػ ْقب
َوإِلَْي ِو تُػ ْر َجعُو َف
ِ وََل تُض ُّار
ضيّْػ ُقوا
َ ُوى َّن لت
ُ َ َ
َعلَْي ِه َّن

ض
ْ َضاق
َ َو
ُ ت َعلَْي ُك ُم ْاْل َْر
ت
ْ َِِبَا َر ُحب
ض
ْ َضاق
َ َو
ُ ت َعلَْي ُك ُم ْاْل َْر
ت
ْ َِِبَا َر ُحب
ِ
ِ
ُفَ َمن يُِرد اللَّوُ أَف يَػ ْهديَو
ص ْد َرهُ لِ ِْْل ْس ََلِـ
َ يَ ْشَر ْح
ِ ِ
يل لَ ُك ْم تَػ َف َّس ُحوا ِِف
َ إذَا ق
ِ ِالْ َم َجال
س فَافْ َس ُحوا
يَػ ْف َس ِح اللَّػوُ لَ ُك ْم

ঋণগ্রস্ত,
চহযভানাদাতা
চহযভানা, েহত,
হদনা, ঋণ
াংওুহঘত ওযা;
গুহটনয় যাঔা;
স্তকত ওযা, ধযা
াংওীণে ওযা,
অপ্রস্ত ওযা,
অপ্রন্ন ওযা
াংওীণে য়া

প্রস্ত য়া,
ু হযয য়া

َم ْغَرٌـ

ض
يىػ ٍقبً ي-ض
َ َقَػب
)ٌضة
َ  قَػْب،ض
(قىػٍب ه
ضيِّ يق
يي ى-ضيَّ َق
َ
ً َ ض
يق
َ
يىض ي-اؽ
)(ضٍي هق
ى
ب
يىػ ٍر يح ي-ب
َ َر ُح

উন্মু ক্ত ওযা,
প্রস্ত ওযা,
ম্প্রাযণ ওযা
প্রস্ত ওযা,
চায়কা ওনয হদয়া
স্থান প্রস্ত ওযা,
চায়কা হদয়া,
স্থান হদয়া
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ُم ْغَرٌـ ج
ُم ْغَرُمو َف

يى ٍشىر يح-َشَر َح
-تَػ َف َّس َح
يىػتىػ ىف َّس يح

يىػ ٍف ىس يح-سح
َ َف

তারূ নতয হনতৃনত্বয হঘহ্ন নরা এই
হম, হতাভানদয ওানঙ এওটা হেুও
আনফ। (২:২৪৮)
তায (তারূ নতয) হনতৃনত্বয হঘহ্ন
নরা এই হম,হতাভানদয ওানঙ
এওটা হেুও আনফ হতাভানদয
ারওতোয ে হথনও হতাভানদয
ভননয ন্তুহষ্টয হনহভনে। (২-২৪৮)
আয তানত থাওনফ ভূ া,ারুন এফাং
তাোঁনদয ন্তানফনকেয হযতযক্ত হওঙু
াভগ্রী।(২-২৪৮)
এফাং আল্লায ওানঙ মা আনঙ,
ওঔন তা হল নফ না। ১৬:৯৬

এফাং ু নদয হম ভস্ত ফনওয়া আনঙ,
তা হযতযাক ওয। (২-২৭৮)
এটা অেত যাঔনফ না এফাং
ঙািনফ না। (৭৪-২৮)
হেুওহটনও ফনয় আননফ
হপনযতাযা। (২:২৪৮)

إِ َّف آيَةَ ُم ْل ِك ِو أَف يَأْتِيَ ُك ُم
وت
ُ ُالتَّاب
إِ َّف آيَةَ ُم ْل ِك ِو أَف يَأْتِيَ ُك ُم
وت فِ ِيو َس ِكينَةٌ ّْمن
ُ ُالتَّاب
َّربّْ ُك ْم
وس َٰى
ُ تَّا تَػَرَؾّْٟ ٌَوبَِقيَّة
َ آؿ ُم
آؿ َى ُارو َف
ُ َو
ِ
ٍ ند اللَّ ِو ب
اؽ
َ َ َوَما ع
الربَا
ّْ َوذَ ُروا َما بَِق َي ِم َن
ََل تُػْب ِقي َوََل تَ َذ ُر
َُُْت ِملُوُ الْ َم ََلئِ َكة

হেুও

وت
ٌ ُتَاب
প্রাহন্ত, আযাভ

ٌَس ِكينَة

অফহিাাং

অফহষ্ট ফস্তু, স্থায়ী

অফহষ্ট থাওা,
স্থায়ী থাওা
অফহষ্ট যাঔা,
স্থায়ী যাঔা

ٍب
اؽ (بىاقًيىةه) ج
َ
بىاقيو ىف
ً
)ات
(بىاقيى ه
يىػٍبػ ىقى-بَِق َي

يػيٍب ًقي-أَبْػ َقى

ফন ওযা;
কবেধাযন ওযা
৪১:৪৭; হফাছা
ঘাাননা ২:২৮৫;
আিভণ ওযা
৭:১৭৬
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ٌبَِقيَّة

 ىٍَي ًم يل-َٔتَ َل

অতঃয হস্মাতধাযা স্ফীত হপনাযাহ
উনয হননয় আন। (১৩-১৭)
(হওতানফ) এই আনঙ হম, হওান
ফযহক্ত ওায হকানা হননচ ফন
ওযনফ না। (৫৩-৩৮)
এভনহও মঔন ফায়ু যাহ াহনূ নে
হভখভারা ফনয় আনন, তঔন আহভ এ
হভখভারানও এওহট ভৃ ত নযয
হদনও াোঁহওনয় হদই। (৭-৫৭)
তারু ত তায তনযফাহনী হননয়
যনা র। (২:২৪৯)

السْي ُل َزبَ ًدا
َّ احتَ َم َل
ْ َف
َّرابِيًا
ُخَر َٰى
ْ أَََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ

ফন ওনয হননয়
আা; ফন ওযা
৪:১১২
হফাছা ফন ওযা,
বায গ্রণ ওযা

ت َس َحابًا
ْ ََّح َّ ًَٰت إِ َذا أَقَػل
ٍ ّْثَِق ًاَل س ْقنَاه لِبػلَ ٍد َّمي
ت
َ ُ ُ

ারওা বানয ফন

ِ ُاٗتن
ِ ُ ُصل طَال
ود
ُْ وت ب
َ َ َف

যনা য়া;

থাওনত তফু তাযা অফযই

لَّْو ُكنتُ ْم ِِف بػُيُوتِ ُك ْم لَبَػَرَز

হফহযনয় আনত। (৩-১৫৪)
হহদন ভানু ল হফহবন্ন দনর প্রওা

ওযা

প্রস্থান ওযা

ানফ। (৯৯-৬)
আয ভস্ত ভুহভননয অহবমানন হফয
য়া ঙ্গত নয়। (৯-১২২)

হ ফযতীত হম ানতয আোঁচরা বনয
(াভানয হঔনয়) হননফ। (২-২৪৯)

ওযা ৩২:২৫

َ إََِّل َم ِن ا ْغتَػَر
ًؼ غُْرفَة
ِبِي ِده
َ
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ييًقل-أَقَ َّل
ً يػ ٍف-فَصل
ص يل
ََ ى
)ص هل
ٍ (فى

হফয য়া;
াভনন আা,
প্রওাহত য়া

ٍِ
َّاس
ْ َيَػ ْوَمئذ ي
ُ ص ُد ُر الن
أَ ْشتَاتًا
َوَما َكا َف الْ ُم ْؤِمنُو َف
ًلِيَ ِنف ُروا َكافَّة

يىًزير-َوَزَر

নচ ফন ওযা,

১২:৯৪, ভীভাাংা
হতাভযা মহদ হননচনদয খনয

 ىٍَيتى ًم يل-احتَ َم َل
ْ

১৪:২১
াভনন আা,
হফহযনয় আা
হফয য়া,
ফাইনয মায়া,
পয ওযা
আোঁচরা বনয হনয়া

يىػٍبػ يريز-بَػَرَز
ص يد ير
ٍ يى-ص َد َر
َ
يىػٍن ًف ير-نَػ َفَر
ِ
ؼ
يىػ ٍغ ىًْت ي-ؼ
َ ا ْغتَػَر

হ ফযতীত হম ানতয আোঁচরা বনয
(াভানয হঔনয়) হননফ। (২-২৪৯)

হঙাট দর আল্লাহয হুওুনভ ফি
দরনও যাহচত ওনযনঙ। (২-২৪৯)
অতএফ আল্লাহয হুওুনভ তাযা
তানদয যাহচত ওযর (২-২৫১)
না আভযা মহভনন আল্লানও পাোঁহও
হদনত াযফ, না তাোঁনও াহরনয়
পাোঁহও হদনত াযফ (৭২:১২)
হযননল মঔন হতাভযা তানদয
যাহচত ওযনফ তঔন ভচফুত ওনয
ফাোঁধনফ (৪৭-৪)
তানদয উনয হতহন হতাভানদয
হফচয় দান ওযায নয। (৪৮-২৪)
আচ হম চয়ী নফ,হই পরওাভ
নফ। (২০-৬৪)
য়তান তানদযনও ফীবূ ত ওনয
হননয়নঙ। ৫৮:১৯
তনফ আহভ াভানয াংঔযও ঙািা
তায ফাংধযনদযনও ভূ নর নষ্ট

َ إََِّل َم ِن ا ْغتَػَر
ًؼ غُْرفَة
ِبِي ِده
َ
ٍ ِ ٍِ
ت
ْ ََكم ّْمن فئَة قَليلَة َغلَب
فِئَةً َكثِ َْيةً بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو
وىم بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو
ُ فَػ َهَزُم
لَ ْن نػ ُّْع ِجَز ال َٰلّػوَ ِِف
ِ ْاْل َْر
ض َولَن نػ ُّْع ِجَزهُ َىَربًا
وى ْم
ُ َح َّ ًَٰت إِ َذا أَثْ َخنتُ ُم
اؽ
َ َفَ ُش ُّدوا الْ َوث
بَػ ْع ِد أَ ْف أَظْ َفَرُك ْم َعلَْي ِه ْم
َوقَ ْد أَفْػلَ َح الْيَػ ْوَـ َم ِن
استَػ ْعلَ َٰى
ْ

استَ ْح َو َذ َعلَْي ِه ُم
ْ
الشَّْيطَا ُف
َحتَنِ َك َّن ذُّْريػَّتَوُ إََِّل قَلِ ًيَل
ْ َْل

ওনয হদফ। ১৭:৬২

এও আোঁচরা

যাহচত ওযা,
প্রফর য়া
যাহচত ওযা,
অাযক ওযা
অেভ ওনয
হদয়া, অাযক

ً
ب
يىػ ٍغل ي-ب
َ ََغل
)ب
( ىغلى ه

يىػ ٍه ًزيـ-َىَزَـ
يػي ٍع ًج يز-أ َْع َجَز

ওযা, যাহচত
ওযা,
যাবূ ত ওযা,
প্রফর য়া, তযা
ওযা
হফচয়ী ওযা, চয়ী
ফানাননা
চয়ী য়া, ওতৃেত্ব
রাব ওযা
ফীবূ ত ওযা,
ওতৃেত্ব হফস্তায ওযা
ফীবূ ত ওযা,
রাকাভ যাননা,
ধ্বাং ওযা
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ٌغُْرفَة

يػيثٍ ًخ ين-أَثْ َخ َن
ييظٍ ًف ير-أَظْ َفَر
-استَػ ْعلَى
ْ
يى ٍستىػ ٍعلًي
-اِ ْستَ ْح َو َذ
ُيَ ْستَ ْح ِوذ
ِ
-ك
َ َا ْحتَػن
ك
ُ ِتتَن٦َْ

আভানদযনও দৃ ঢ়দ যাঔ।
(২-২৫০)

ফেতনও হতহন দৃ ঢ়বানফ প্রহতহিত
ওনযনঙন, (৭৯: ৩২)
আহভ তানদয ভন দৃ ঢ় ওনযহঙরাভ।
(১৮-১৪)
আল্লা মহদ এওচননও অযচননয
দ্রৃাযা প্রহতত না ওযনতন, তানর
হকাটা দু হনয়া হফধ্বস্ত নয় হমনতা।
(২-২৫১)
এফাং তানদয শ্চানত দূ ’চন
স্ত্রীনরাওনও হদঔনরন তাযা তানদয
চন্তুনদযনও আকহরনয় যাঔনঙ
(২৮:২৩)
ওানপযনদয চননয, মায
প্রহতনযাধওাযী হওউ হনই।(৭০-২)
বানরা ওানচ হননলধওাযী (৫০:২৫)

আল্লা ঔুফ চাননন হতাভানদয ভনধয
ওাযা হতাভানদযনও ফাধা হদয়।
৩৩:১৮
মহদ হতহন হওঙু ওরযাণ দান ওনযন,
তনফ তায হভনযফানীনও যহত
ওযায ভত হওউ হনই। ১০:১০৭

ت أَقْ َد َامنَا
ْ ّْثػَب
ِْ و
اىا
َ اٗتبَ َاؿ أ َْر َس
َ

َوَربَطْنَا َعلَ َٰى قُػلُوِبِِ ْم

ِ َّ
َّاس
َ َولَ ْوََل َدفْ ُع اللو الن
ِ ض لََّفس َد
ِ َ بػ ْع
ت
َ
َ ٍ ض ُهم ببَػ ْع
ض
ُ ْاْل َْر
ِ ْ وو َج َد ِمن ُدوِنِِم ْامرأَتَػ
ي
ََ
َ ُ
ود ِاف
َ تَ ُذ
ِ ِلّْْل َكاف
س لَوُ َدافِ ٌع
ي
ل
ين
ر
َ
ْ
َ
َ

َّاع لّْْل َخ ِْْي
ٍ َّمن

ِ
ي
َ قَ ْد يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ الْ ُم َع ّْوق
ِمن ُك ْم
َوإِف يُِرْد َؾ َِبٍَْْي فَ ََل َر َّاد
ضلِ ِو
ْ لَِف
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অহফঘর যাঔা,
দৃ ঢ়দ ওযা

হপ্রাহথত ওযা,
ভচফুত ওযা
ফাোঁধা, দৃ ঢ় ওযা

প্রহতত;
প্রহতনযাধ; প্রদান,
অেণ ৪:৬

হফযত যাঔা,

ت
يػيثىبِّ ي-ت
َ َّثػَب
(يت
)تىػثٍبً ه

يػيٍرًسي-أ َْر َسى
ط
يىػ ٍربً ي-ط
َ ََرب
-(دفَ َع
َ َدفْ ٌع
)يَ ْدفَ ُع
كد
يى يذ ي-َذ َاد

আটনও যাঔা
প্রহততওাযী,
দূ যওাযী
ফাধা দানওাযী,
ফাযণওাযী,

َدافِ ٌع
ٌ َمنَّاع،َمانِ ٌع

হননলধওাযী
ফাধাদাতা,
প্রহতনযাধওাযী
ফাধাদানওাযী,
যদওাযী;
হপযতদাতা ২৮:৭;
অেণওাযী ১৬:৭১

ُم َع ّْو ٌؽ ج
ُم َع ّْوقُو َف
َر ّّاد

আল্লা ঙািা হওান উায হনই,
হতহন হঘযঞ্জীফ, ফহওঙু য ধাযও।
(২-২৫৫)
তাোঁনও তন্দ্রা স্পে ওযনত ানয না
এফাং হনো নয়। (২-২৫৫)
মঔন হতহন আনযা ওনযন
হতাভানদয উয তন্দ্রাচ্ছন্ন তা
হননচয ে হথনও হতাভানদয
প্রাহন্তয চনয। (৮-১১)
তাোঁনও তন্দ্রা স্পে ওযনত ানয না
এফাং হনো নয়। (২-২৫৫)
তাযা খুভন্ত হঙর। (৬৮-১৯)

তুহভ ভনন ওযনফ তাযা চাগ্রত,
অথঘ তাযা হনহেত। (১৮-১৮)
তানদয ওানঙ আভায আমাফ যাহত্র
হফরায় হৌনঙনঙ অথফা হদ্রৃপ্রনয
হফশ্রাভযত অফস্থায়। (৭-৪)
তাযা ফরনফ, ায় আভানদয দু নবোক!
হও আভানদযনও হনোস্থর হথনও
উহঔত ওযর (৩৬:৫২)
ু েযতয হফশ্রাভস্থর (২৫:২৪)

ا٘تَ ُّي
ْ اللَّوُ ََل إَِٰلَوَ إََِّل ُى َو
وـ
ُ ُّالْ َقي

ফেস্বতায ধাযও,

ََل تَأْ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوََل نَػ ْوٌـ

তন্দ্রা

ًاس أ ََمنَة
َ إِ ْذ يػُغَشّْي ُك ُم النػ
َ ُّع
ُّْمْنو
ََل تَأْ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوََل نػَ ْوٌـ
ُى ْم نَائِ ُمو َف
َوَُْت َسبُػ ُه ْم أَيْػ َقاظًا َوُى ْم
ود
ٌ ُُرق
فَ َجاءَ َىا بَأْ ُسنَا بػَيَاتًا أ َْو
ُى ْم قَائِلُو َف

قَالُوا يَا َويْػلَنَا َمن بَػ َعثَػنَا
ِمن َّم ْرقَ ِدنَا
َح َس ُن َم ِق ًيَل
ْأ
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হঘযওানয়ভ,
অহববাফও

وـ
ٌ ُّقَػي
ٌِسنَة

তন্দ্রা, হছভুহন,
খুভখুভ বাফ,
অফাদ, শ্রাহন্ত

খুভ
খুভন্ত

খুভন্ত, হনহেত,
খুভওাতয
দু ুনয হনোভি,
দু ুনয হায়া
ফযহক্ত
হনো স্থর

হফশ্রাভস্থর,
ভধযাহ্নমযা

اس
ٌ نػُ َع
وـ
ٌ َن
نَائِ ٌم ج
نَائِ ُمو َف
ِ
ود
ٌ َُراق ٌد ج ُرق
قَائِ ٌل ج قَائِلُو َف
َم ْرقَ ٌد
ِ
يل
ٌ َمق

তাযা যাহত্রয াভানয অাংনই হনো
হমত। (৫১-১৭)
তুহভ ভনন ওযনফ তাযা চাগ্রত,
অথঘ তাযা হনহেত। (১৮-১৮)

আয হগুনরানও ধাযণ ওযা তাোঁয
নে ওহিন নয়। (২-২৫৫)
তাযয মঔন হফাছা নয় হকর,
তঔন উবনয়ই আল্লানও ডাওর
হমহন তানদয ারনওতো।
(৭-১৮৯)
মায ঘাহফ ফন ওযা ওনয়ওচন
হক্তারী হরানওয নে ওষ্টাধয
হঙর। (২৮-৭৬)
মা হঙর আনায চননয অহতয়
দু ঃ। ৯৪:৩
হতহনই নফোচ্চ এফাং ফোনো
ভান। (২-২৫৫)
হতহন ওর হকান  প্রওায
হফলয় অফকত,ভনােভ,নফোচ্চ
ভমোদাফান। (১৩-১৯)
ু উচ্চ চান্নানত। ৬৯:২২

َكانُوا قَلِ ًيَل ّْم َن اللَّْي ِل َما
يَػ ْه َجعُو َف

খুভাননা, হনো
মায়া, য়ন ওযা

َوَُْت َسبُػ ُه ْم أَيْػ َقاظًا َوُى ْم
ود
ٌ ُُرق

চাক, অহনো

ودهُ ِح ْفظُ ُه َما
ُ َُوََل يَػئ

ক্লান্ত ওযা, অফন্ন

َفَػلَ َّما أَثْػ َقلَت َّد َع َوا اللَّو
َربػَّ ُه َما
ِ
صبَ ِة
ْ ُإِ َّف َم َفاُتَوُ لَتَػنُوءُ بِالْع
ُِوَل الْ ُق َّوة
ِأ
ِ
ض ظَ ْهَرَؾ
َ الَّذي أَن َق
ِ
ِ
يم
ُ َوُى َو الْ َعل ُّي الْ َعظ
ِ
ِب والشَّهادة
َ َ َ ِ َعاَلُ الْغَْي
الْ َكبِْيُ الْ ُمتَػ َع ِاؿ
ِِف َجن ٍَّة َعالِيَ ٍة

চাগ্রত, হনখুেভ,

ওযা, ওষ্টওয
য়া
বাযািান্ত ওযা,
হফাছা ঘাাননা,

ظ
ٌ ظ ج أَيْػ َقا
ٌ يَِق
كد
يىػ يؤ ي-آد
َ
يػيثٍ ًق يل-أَثْػ َق َل

বাযী ভনন ওযা
বাযািান্ত ওযা,
বানয নু নয় িা
বাযািান্ত ওযা,
হবনঙ্গ হপরা
ু উচ্চ, ু ভান

يىػنيوءي-َنَاء

ً
ض
يػيٍنق ي-ض
َ أَنْػ َق
َعلِ ّّي

নফোচ্চ
ভমোদাফান,
ভাভহয়ান,
ু ভান
ু উচ্চ; েভতাধয;
উেত ২৩:৪৬;
উহযবাক ১১:৮২
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يىػ ٍه ىج يع-َى َج َع

ُمْتػ َع ٍاؿ
)ٌ(عالِيَة
َ َع ٍاؿ
ِ
ي
َ ج َعال

এটা নীঘু ওনয হদনফ,ভুন্নত ওনয
হদনফ। (৫৬-৩)
হম ফযহক্ত তায ারনওতোয স্ভযণ
হথনও ভুঔ হপহযনয় হনয়, হতহন
তানও উধেভুঔী আমানফ হযঘাহরত
ওযনফন। ৭২:১৭
অতঃয তানও হপহযনয় হদনয়হঙ নীঘ
হথনও নীনঘ। ৯৫:৫
আয আভানদয ভনধয মাযা ইতয 
স্থুর-ফুহেম্পন্ন তাযা ফযতীত
ওাউনও হতা আনায আনু কতয
ওযনত হদহঔ না (১১-২৭)
এটা নীঘু ওনয হদনফ,ভুন্নত ওনয
হদনফ। (৫৬-৩)
হ ধাযণ ওনয হননয়নঙ ু দৃঢ়
াতর। (২-২৫৬)
আয হতাভযা ওনর আল্লায
যজ্জু নও ু দৃঢ় নস্ত ধাযণ ওয।
(৩-১০৩)
আয হমফ হরাও ু দৃঢ়বানফ
হওতাফনও আোঁওনি থানও।
(৭-১৭০)
আহভ হও তানদযনও হওাযআননয
ূ নফে হওান হওতাফ হদনয়হঙ,
অতঃয তাযা তানও আোঁওনি

ِ
ٌضةٌ َّرافِ َعة
َ َخاف

ض َعن ِذ ْك ِر
ْ َوَمن يػُ ْع ِر
ِ
ص َع ًدا
َ َربّْو يَ ْسلُكْوُ َع َذابًا
ِِ
ي
َ َس َف َل َسافل
ْ ُُثَّ َرَد ْدنَاهُ أ
ك إََِّل
َ َوَما نَػَر َاؾ اتَّػبَػ َع
ِ َّ
ِ ِ
ي
َ ين ُى ْم أ ََراذلُنَا بَاد
َ الذ
الرأْ ِي
َّ
ِ
ٌضةٌ َّرافِ َعة
َ َخاف
ِفَػ َق ِد استمسك بِالْعروة
َ ُْ َ َ ْ َ ْ
الْ ُوثْػ َق َٰى
ِ َو ْاعت
ص ُموا ِِبَْب ِل اللَّ ِو
َ
َِ
ٓت ًيعا
ِ َّ
تَُ ّْس ُكو َف٨ ين
َ َوالذ
ِ َبِالْ ِكت
اب

اى ْم كِتَابًا ّْمن قَػْبلِ ِو
ُ َأ َْـ آتَػْيػن
فَػ ُهم بِِو ُم ْستَ ْم ِس ُكو َف

হযনঔনঙ? (৪৩-২১)
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উচ্চওাযী,
উহন্নতওাযী
উধেভুঔী, ওনিায

নীঘ; তরনদ

ফনঘনয় ীন, হনঘু
চাত, অথফে,
হনশ্চর

ٌ َرافِ َعة،َرافِ ٌع
ص َع ٌد
َ

َسافِ ٌل ج
َسافِلُو َف
أ َْرَذ ٌؿ ج
 أ ََر ِاذ ُؿ،أ َْرَذلُو َف

অফনতওাযী

ِ
ٌضة
َ َخاف

আোঁওনি ধযা

-ك
َ استَ ْم َس
ْ
ك
يى ٍستى ٍم ًس ي

আওনি ধযা, ক্ত
ওনয ধযা, ধাযণ
ওযা
ধনয যাঔা,

ً يػعتى-ْاعتَصم
ص يم
ٍَ َ ى

আোঁওনি ধযা

ك
ِييى ِّس ي-ك
َ َم َّس

ধাযণওাযী, ধাযও

كج
ٌ ُم ْستَ ْم ِس
ُم ْستَ ْم ِس ُكو َف

হ ধাযণ ওনয হননয়নঙ ু দৃঢ়
াতর। (২-২৫৬)
হ ধাযণ ওনয হননয়নঙ ু দৃঢ়
াতর। (২-২৫৬)
আল্লা তা’আরা ভুহভননদযনও
ভচফুত ফাওয দ্রৃাযা ভচফুত ওনযন।
(১৪-২৭)
হনঃনেন আভায হওৌর
ু হনুণ। (৭-১৮৩)
হওন্তু মাযা তানদয ভনধয জ্ঞানক্ক 
ঈভানদায,তাযা তা ভানয ওনয মা
আনায উয অফতীণে নয়নঙ।
(৪-১৬২)

মা বাাংফায নয়। (২-২৫৬)

অতঃয হম ওুপুহয ওনযহঙর হ
তবম্ব নয় হকর। (২-২৫৮)

ِفَػ َق ِد استمسك بِالْعروة
َ ُْ َ َ ْ َ ْ
الْ ُوثْػ َق َٰى
ِفَػ َق ِد استمسك بِالْعروة
َ ُْ َ َ ْ َ ْ
الْ ُوثْػ َق َٰى
ِ َّ
ين َآمنُوا
ُ ّْيػُثَب
َ ت اللَّوُ الذ
ِ ِبِالْ َقوِؿ الثَّاب
ت
ْ
ِ ِ
ي
ٌ إِ َّف َكْيدي َمت
َٰ
الر ِاس ُخو َف ِِف الْعِْل ِم
َّ لَّ ِك ِن
ِمْنػ ُه ْم َوالْ ُم ْؤِمنُو َف يػُ ْؤِمنُو َف
ك
َ ِِبَا أُن ِزَؿ إِلَْي

াতর

ভচফুত

ু দৃঢ়, ভচফুত,
অটর
ু দৃঢ়, ভচফুত,
প্রঘণ্ড
ু দে, হণ্ডত,
াযদেী, ু কবীয,
হফনলজ্ঞ, হফঘেণ

ِ
تَاَٛ ص َاـ
َ ََل انف

ঔণ্ডন, বাঙ্গন,

ت الَّ ِذي َك َفَر
َ فَػبُ ِه

তবম্ব য়া;

হঙন্নতা

হনরুেয ওযা,
তবম্ব ফানাননা

তুহভ হও হ হরাওনও হদঔহন হম
এভন এও চনদ হদনয় মাহচ্ছর।

أ َْو َكالَّ ِذي َمَّر َعلَ َٰى قَػ ْريٍَة

(২-২৫৯)
তাযয হতহন মঔন উা ায নয়
হকনরন। (২-২৪৯)

া হদনয় মায়া,
অহতিভ ওযা;
ঘরাঘর ওযা

ُفَػلَ َّما َج َاوَزه

অহতিভ ওযা,
ায য়া, ভাপ
ওযা
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ٌعُْرَوة
ُوثْػ َقى
ت
ٌ ِثَاب
ِ
ي
ٌ َمت
َر ِاس ٌخ ج
َر ِاس ُخو َف
ِ
ص ٌاـ
َ انْف
ت
يىػٍبػ ىه ي-ت
َ بَػ َه
ِيىير-َمَّر
 يُيىا ًكيز-َج َاوَز

অতঃয হতাভযা হযভ্রভণ ওয এ
হদন ঘায ভাওার। (৯-২)
আয যাহত্রয ওথা মঔন তা হফকত
য়। (৮৯-৪)
মহদ হতাভযা হফয নয় মায়ায
েভতা যাঔ। (৫৫-৩৩)
মায ফািীখযগুনরা হবনঙ্গ ঙানদয
উয নি হঙর? (২-২৫৯)
হননচনদয কৃ ন উুি নয় নি
যইর। (২৯-১৭)
উুি নয় ভুনঔ বয হদনয় ঘনর
(৬৭:২২)
তানদয াংফাদ হও এনদয ওানঙ
আনহন, মাযা হঙর তানদয ূ নফে;
নূ নয আ’হদয  াভুনদয চাহতয
এফাং ইব্রাীনভয চাহতয এফাং
ভাদইয়ানফাীনদয? এফাং হফ
চননদয হমগুনরানও উনল্ট হদয়া
নয়হঙর? (৯-৭০)

এফায হঘনয় হদঔ হননচয ঔাফায 
ানীনয়য হদনও-হগুনরা নঘ মায়
হন। (২-২৫৯)

ِ
ِ يحوا ِِف ْاْل َْر
َض أ َْربَػ َعة
ُ فَس
أَ ْش ُه ٍر
َواللَّْي ِل إِ َذا يَ ْس ِر
ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَف تَن ُف ُذ
ْ إِف

َوِى َي َخا ِويَةٌ َعلَ َٰى
ِ عر
وش َها
ُُ
َصبَ ُحوا ِِف َدا ِرِى ْم
ْ فَأ
ِِ
ي
َ َجاْت
تَْ ِشي ُم ِكبِّا َعلَ َٰى َو ْج ِه ِو٨
ِ َّ
ِِ
ين ِمن
َ أَ ََلْ يَأِْت ْم نَػبَأُ الذ
وح َو َع ٍاد
ٍ ُقَػْبلِ ِه ْم قَػ ْوِـ ن
ِ ِِ
يم
َ َُوَْت
َ ود َوقَػ ْوـ إبْػَراى
ِ َصح
اب َم ْديَ َن
َ ْ َوأ
ِ والْم ْؤتَِف َك
ات
ُ َ
ك
َ فَانظُْر إِ َ ََٰل طَ َع ِام
ك ََلْ يَػتَ َسن َّْو
َ َِو َشَراب
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হযভ্রভণ ওযা,
খুনয হফিাননা
কত য়া, যাত
হাাননা
হফয নয় মায়া,
অহতিভ ওযা
উুি নয় নি
থাওা
অনধাভুঔী,
অনধাফদন, উুি

অনধাভুঔী

ً س
يح
يىس ي-اح
َ َ
يى ٍس ًرم-َسَرى
يىػٍنػ يف يذ-نَػ َف َذ
ٌَخا ِويَة
َج ِاُثٌ ج
َج ِاْتُو َف
ب
ّّ ُم ِك

উনল্টাভুঔী,
হফধস্ত

নঘ মায়া

ُم ْؤتِِف َكةٌ ج
ِِ
ات
ٌ ُم ْؤتف َك

يىػتى ىسنَّوي-َتَ َسنَّو

মানত অন্তনয প্রাহন্ত রাব ওযনত
াহয। (২-২৬০)

َوَٰلَ ِكن لّْيَطْ َمئِ َّن قَػ ْلِِب

প্রাহন্ত রাব ওযা;
আাংওাভুক্ত
য়া ৪:১০৩

হ প্রান্ত ভন। (৮৯-২৭)

অতঃয হগুনরানও হননচয হাল
ভাহননয় না। (২-২৬০)
অতঃয প্রনতযও াানিয উয
হযনঔ হদ ... (২-২৬০)
হফার ফেতদৃ । (২৬-৬৩)
ভুনে বাভান ফেতভ
চাাচভূ  তাোঁয অনযতভ হনদেন।
(৪২-৩২)
হতহন ৃ হথফীনত স্থান ওনযনঙন
ফেতভারা। (৩১-১০)
মঔন াানিয ভধযফতেী পাোঁওা স্থান
ূ ণে নয় হকর। (১৮-৯৬)
হ ফযহক্তয ভত হম হননচয ধনম্পদ হরাও হদঔাননায উনেনয
ফযয় ওনয। (২-২৬৪)
অতএফ, এ ফযাহক্তয দৃ ষ্টান্ত এওহট
ভৃ ণ াথনযয ভত মায উয হওঙু
ভাহট নিহঙর। (২-২৬৪)

س
ُ يَا أَيػَّتُػ َها النَّػ ْف
ُالْ ُمطْ َمئِنَّة
ك
َ ص ْرُى َّن إِلَْي
ُ َف
اج َع ْل َعلَ َٰى ُك ّْل َجبَ ٍل
ْ َُُّث
َكالطَّْوِد الْ َع ِظي ِم
اٗتََوا ِر ِِف
ْ َوِم ْن آيَاتِِو
الْبَ ْح ِر َك ْاْل َْع ََلِـ
ِ َوأَلْ َق َٰى ِِف ْاْل َْر
ض َرَو ِاس َي
ِ ْ الص َدفَػ
ي
َّ ي
َ ْ إِ َذا َس َاو َٰى بَػ
ِ ِ َّ
ِ
ََكالذي يُنف ُق َمالَوُ رئَاء
ِ الن
َّاس
ص ْف َو ٍاف
َ فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل
ِ
اب
ٌ َعلَْيو تُػَر
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প্রান্ত; হনযাদ

َّ اِطْ َمأ
يىطٍ ىمئًن-َف
ُمطْ َمئِ ّّن
)( يمطٍ ىمئًنَّةه

হাল ভানাননা

ور
يى ي-ص َار
َ
صي

াাি

اؿ
ٌ ََجبَ ٌل ج ِجب
طَْوٌد

াাি
াাি

াাি; ু হস্থয,
অনি (৩৪:১৩)
াানিয াশ্বে

হরাও হদঔাননা,
প্রদেন ওযা

ভাহট

َعلَ ٌم ج أ َْع ََل ٌـ
ٍ اس ج َرَو
ٍ َر
اس
ِ
)ات
ٌ َ(راسي
َ
ؼ
ٌ ص َد
َ

-ِرئَاءٌ ( َراءَى
)يػيىرائًي
اب
ٌ تُػَر

আহভ ভানু লনও ভাহটয াযাাং
হথনও ৃ হষ্ট ওনযহঙ। (২৩-১২)
আহন তানও ঘা ওদেভ হথনও
ততযী িনিনন হফশুষ্ক ভাহট দ্রৃাযা ৃ হষ্ট
ওনযনঙন। (১৫-৩৩)
আহভ ভানফনও ঘা ওদেভ হথনও
ততযী হফশুস্ক িনিনন ভাহট দ্রৃাযা ৃ হষ্ট
ওনযহঙ। (১৫-২৬)
হতহন ভানু লনও ৃ হষ্ট ওনযনঙন হািা
ভাহটয নযায় শুষ্ক ভৃ হেওা হথনও।
(৫৫-১৪)
তনফ াও-হফত্র ভাহটয দ্রৃাযা
তায়াম্যু ভ ওনয না। (৪-৪৩)
এফাং তানদয উয ওিনযয প্রস্থয
ফলেণ ওযরাভ। (১৫-৭৪)

অতঃয এয উয প্রফর ফৃ হষ্ট
ফহলেত নরা, অনন্তয তানও ম্পূ ণে
হযষ্কায ওনয হদর। (২-২৬৪)
অতঃয হবায নতই হফযান বূ হভ
(১৮:৪০)
অতঃয তানও ভৃ ণ ভতর ওনয
ঙািনফন (২০:১০৬)
হটরায় অফহস্থত ফাকাননয ভত
উদাযন। (২-২৬৫)

ِ
نسا َف ِمن
َ َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاْل
ٍ ُس ََللٍَة ّْمن ِط
ي
ِ
ص ٍاؿ ّْم ْن
َ ص ْل
َ َخلَ ْقتَوُ من
ٍ َُٔتٍإ َّمسن
وف
ْ َ
ِ
نسا َف ِمن
َ َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاْل
ٍ ُص ْلص ٍاؿ ّْمن َٔتٍإ َّمسن
وف
ْ َ ْ َ َ
ِ
نسا َف ِمن
َ َخلَ َق ْاْل
ص ٍاؿ َكالْ َف َّخا ِر
َ ص ْل
َ
يدا طَيّْبًا
ً ِصع
َ فَػتَػيَ َّم ُموا

َوأ َْمطَْرنَا َعلَْي ِه ْم ِح َج َارًة
ّْمن ِس ّْج ٍيل
َُصابَوُ َوابِ ٌل فَػتَػَرَكو
َ فَأ
ص ْل ًدا
َ
يدا َزلًَقا
ً ِصع
ْ ُفَػت
َ صبِ َح

ওাদাভাহট

ঘাওাদা,
ওদেভাক্ত
শুওননা ওাদা

হািাভাহট

ভাহট; বূ ৃ ষ্ট, ভাি
১৮:৪০
ক্ত ওাদাভাহট,
ওিয

ভৃ ণ, হযষ্কায

ِ
ي
ٌط
َِ ،ٌَٔتأ
ٌٔتئَة
َ
اؿ
ٌص
َ ص ْل
َ
فَ َّخ ٌار
صعِي ٌد
َ
ِ
يل
ٌ س ّْج
ص ْل ٌد
َ

হহচ্ছর, হফযান

َزلَ ٌق

ص ًفا
ً َفَػيَ َذ ُرَىا ق
َ ص ْف
َ اعا

ভৃ ণ, হযষ্কায

ف
ٌص
َ ص ْف
َ

ٍَكمث ِل جن ٍَّة بِربػوة
َ َْ َ َ َ

উোঁঘুবূ হভ, হটরা
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ٌَربْػ َوة

তুহভ তানত হভাি  হটরা হদঔনফ
না। (২০-১০৭)
অতঃয হ ধনভেয খাোঁহটনত প্রনফ
ওনযহন। ৯০:১১
তাযা প্রনতযও উচ্চবুহভ হথনও দ্রুত
ঙু নট আনফ। (২১-৯৬)
হতাভযা হও প্রহতহট উচ্চস্থানন অমথা
হনদেন হনভোন ওযঙ? (২৬-১২৮)

হ ফাধেনওয হৌঙনফ। (২-২৫৬)
অতঃয হক্তয য হদন দু ফেরতা
 ফাধেওয। (৩০-৫৪)
তাযা ফি নয় মানফ ভনন ওনয
তািাতাহি হঔনয় হপনরা না। ৪:৬
ফাধেনওয আভায ভস্তও ু শুভ্র
নয়নঙ। (১৯-৪)

ََّل تَػَر َٰى فِ َيها عِ َو ًجا َوََل
أ َْمتًا
َفَ ََل اقْػتَ َح َم الْ َع َقبَة
ٍ ُىم ّْمن ُك ّْل ح َد
ب
َ
ِي
نسلُو َف
َ
ًأَتَػْبػنُو َف بِ ُك ّْل ِري ٍع آيَة
تَػ ْعبَثُو َف
َصابَوُ الْكِبَػ ُر
َأ
ٍُُثَّ جعل ِمن بػع ِد قُػ َّوة
َْ َ َ َ
ًض ْع ًفا َو َشْيبَة
َ
وىا إِ ْسَرافًا
َ َُوََل تَأْ ُكل
َوبِ َد ًارا أَف يَ ْكبَػ ُروا
س َشْيبًا
َّ َوا ْشتَػ َع َل
ُ ْالرأ

হটরা, অভতর,
ফন্ধুয
হকহযথ, াফেতয
খাোঁহট, উোঁঘু হটরা,

আয তাযা ীঘ্রই প্রনফ ওযনফ
জ্বরন্ত আগুনন। (৪-১০)

ت
ْ َاحتَػَرق
ْ َف

صلَ ْو َف َسعِ ًْيا
ْ ََو َسي

হটরা, উচ্চস্থান,
ভারবূ হভ
হটরা, াাি,

ب
ٌ َح َد

উচ্চস্থান

ِريْ ٌع

ফাধেওয

كِبَػٌر

ঘুনরয শুভ্রতা,
ফৃ েদা, ফাধেওয,
ফয় য়া, ফি
য়া, ফানরক
য়া
শুনভ্রাজ্জ্বর য়া,
ঘুর াওা, আগুন

ুনি মায়া,
বস্ভীবূ ত য়া
আগুনন প্রনফ
ওযা, দগ্ধ য়া,
হািা
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ٌَع َقبَة

প্রহতফন্ধওতা

রাকা
অতঃয তা ুনি হকর। (২-২৫৬)

ت
ٌ أ َْم

ٌ َشْيبَة،ب
ٌ َشْي
يَ ْكبَػ ُر-َكِ ََب
يى ٍشتىعً يل-ا ْشتَػ َع َل
 ىٍَي ىًْت يؽ-اِ ْحتَػَر َؽ
ِ
صلىى
ٍ يى-صل َي
َ
)( ًصلًي

মতফায তানদয ঘাভিা ুনযাুহয
ুনি মানফ। (৪-৫৬)
তাযা হনশ্চয়ই চাান্নানভ প্রনফ
ওযনফ। (৩৮-৫৯)

ِ َُكلَّما ن
ود ُىم
ْ ض َج
ُ ُت ُجل
َ

হািা, দগ্ধ য়া

صالُو النَّا ِر
َ َّه ْم
ُ إِنػ

অহিনত
প্রনফওাযী,
অহিদগ্ধ

মহদ না হতাভযা তানত হঘাঔ ফন্ধ
ওনয হন। (২-২৬৭)
অজ্ঞ হরানওযা মািা না ওযায
ওাযনণ তানদযনও অবাফভুক্ত ভনন
ওনয। (২-২৭৩)
এফাং আায ওযা হম হওঙু মাচ্ঞা
ওনয না তানও এফাং হম মাচ্ঞা

ضوا فِ ِيو
ُ إََِّل أَف تُػ ْغ ِم
ِ ِ ْ تسبػهم٦َ
َاٗتَاى ُل أَ ْغنيَاء
ُ ُ َُ ْ
ِ ِمن التػَّعف
ُّف
َ َ
َوأَطْعِ ُموا الْ َقانِ َع َوالْ ُم ْعتَػَّر

হঘাঔ ফন্ধ ওযা

মািা না ওযা,
াংমভ, াত না
াতা
অনল্পতুষ্ট, াংমভী,
অবাফী

ওনয তানও। (২২-৩৬)
তাযা ভানু নলয ওানঙ ওাওুহত-হভনহত
ওনয হবো ঘায় না। (২-২৭৩)

َّاس إِ ْ٘تَافًا
َ ََل يَ ْسأَلُو َف الن

ওাওুহত হভনহত,
অনু নয় হফনয়,
আহচে

আল্লা তা’আরা ু দনও হনহশ্চহ্ন
ওনযন। (২-২৭৬)
মানও য়তান আয ওনয
হভাাহফষ্ট ওনয হদয়। (২-২৭৫)
মানও য়তানযা ফনবুহভনত
হফথকাভী ওনয হদনয়নঙ। (৬-৭১)

الربَا
ّْ ُتَْ َح ُق اللَّو٨
الَّ ِذي يَػتَ َخبَّطُوُ الشَّْيطَا ُف
ِ
س
ّْ م َن الْ َم
ِ
ُاستَػ ْه َوتْو
ْ َكالَّذي
ِ
ِ ي ِِف ْاْل َْر
ض
ُ الشَّيَاط
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ু দ

হভাাহফষ্ট ওযা,
ভহস্তষ্ক হফওৃহত
খটাননা
প্রফৃ হেযায়ণ
ফানানত ঘায়া,
দস্খরন ওাভনা
ওযা

ِ َن
ض يج
يىػٍن ى-ض َج
ص ٍاؿ ج
َ
صلُو َف
َ
ً
ض
يػي ٍغم ي-ض
َ أَ ْغ َم
ُّف
ٌ تَػ َعف
قَانِ ٌع
اؼ
ْ
ٌ َإ٘ت
ِربَا
ط
يىػتى ىخبَّ ي-ط
َ ََِّتَب
-استَػ ْه َوى
ْ
يى ٍستىػ ٍه ًوم

ূ নফে মা নয় হকনঙ,তা তায।
(২-২৭৫)

ূ নফে মা খনটনঙ। (২০-৯৯)

হফকত হদনন হতাভযা মা হপ্রযণ
ওনযহঙনর। (৬৯-২৪)

আল্লা তা’আরা ু দনও হনহশ্চহ্ন
ওনযন। (২-২৭৫)
আল্লা মা ইচ্ছা হভহটনয় হদন।
(১৩-৩৯)
আহভ ভুনঙ হদফ অননও হঘাযানও।
(৪-৪৬)

ف
َ َفَػلَوُ َما َسل

অতীত য়া

َما قَ ْد َسبَ َق

আনক য়া,

ِ
َسلَ ْفتُ ْم ِِف ْاْلَيَّ ِاـ
ْ ِبَا أ
تَالِيَ ِةٙا
ْ
الربَا
ّْ ُتَْ َح ُق اللَّو٨
ُتَْ ُحو اللَّوُ َما يَ َشاء٨
ِ
وىا
ً س ُو ُج
َ أَف نَّطْم

অগ্রকাভী য়া,

কত, অতীত

হনভূ ের ওযা,
হনহশ্চহ্ন ওযা
ভুনঙ হপরা,
হনহশ্চহ্ন ওযা
হনহশ্চহ্ন ওযা,
হফরু প্ত ওযা, ভুনঙ
হদয়া

এফাং হতাভানদয ভনধয হওান হরঔও
নযায়ঙ্গতবানফ তা হরনঔ হদনফ।
(২:২৮২)
হরহওানযয নস্ত। (৮০-১৫)
মাোঁয ম্পনওে তাযা হননচনদয ওানঙ
যহেত তযাত  ইহঞ্জনর হরঔা
হদঔনত ায়। ৭:১৫৭

এটা হরহফে ঔাতা। (৮৩-৯)

ِ
ب
ٌ َولْيَكْتُب بػَّْيػنَ ُك ْم َكات
بِالْ َع ْد ِؿ
ٍبِأَيْ ِدي َس َفرة
َ
ت ُدونَوُ َمكْتُوبًا٥َِ الَّ ِذي
ِندىم ِِف التػَّوراة
ِ
َُْ ع
َْ
ِْ َو
ت ِيل٠ِ اْل
ِ
وـ
ٌ ُاب َّم ْرق
ٌ َكت
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হরঔও

হরঔও, হরহওায
হরহঔত, যহঘত

ف
يى ٍسلي ي-ف
َ ََسل
(ف
) ىسلى ه
يى ٍسبً يق-َسبَ َق
() ىسٍب هق
ٌَخالِيَة
ِيىٍ ىح يق-تَ َقَٝ
ِيىٍ يحو-تَاَٝ

ً ٍيط-طَمس
س
م
َ َ ى ي

ِ
ب
ٌ َكات
ٌَسافٌِر ج َس َفَرة
وب
ٌ َُمكْت

হরহঔত

وـ
ٌ َُم ْرق

এফাং হরহঔত হওতানফয। (৫২-২)
হঙাট  ফি ফই হরহফে।
(৫৪-৫৩)
‚আয মা হওঙু তানত হরঔা হঙর,তা
হঙর হ ভস্ত হরানওয চনয
হদানয়ত  যভত। (৭-১৫৪)
হ তা (নরঔায হফলয়ফস্তু) ফনর
হদনত অেভ য়। (২-২৮২)
তায উহঘত অননযয প্রায হযনাধ
ওযা। (২-২৮৩)
হতাভযা মহদ তানদয ওানঙ ফহু ধনম্পদ আভানত যাঔ, তানর তা
হতাভানদয মথাযীহত হযনাধ
ওযনফ। (৩-৭৫)
হফশ্বস্ত হপনযতা এনও হননয়
অফতযণ ওনযনঙ। (২৬-১৯৩)
হতাভযা এটা হরঔনত অরতা
ওনযানা। (২-২৮২)

ٍ َوكِت
اب َّم ْسطُوٍر
َ
ِ
صغ ٍْي َوَكبِ ٍْي ُّم ْستَطٌَر
َ َوُك ُّل
َوِِف نُ ْس َختِ َها ُى ًدى
َوَر ْٔتَة
ِ
تِ َّل ُى َو٨ُ يع أَف
ُ ََل يَ ْستَط
ِ ِ
ُفَػ ْليُػ َؤّْد الَّذي ْاؤُّت َن أ ََمانَػتَو
َم ْن إِف تَأْ َمْنوُ بِِقنطَا ٍر
ِ
ك
َ يػُ َؤّْده إِلَْي
ِ
ي
ُّ نَػَزَؿ بِِو
ُ وح ْاْلَم
ُ الر
َُوََل تَ ْسأ َُموا أَف تَكْتُبُوه

হরহফে, হরহঔত
হরহফে, হরহঔত
অনু হরহ,
প্রহতহরহ, ওহ,
নু ঔা
হরঔাননা, হরহঔনয়
হনয়া
আভানত যাঔা,
কহচ্ছত থাওা
আভানত যাঔা,
হফশ্বা ওযা;
হনযাদ থাওা
২:১৯৬
হফশ্বস্ত; হনযাদ
৯৫:৩
হফযক্ত য়া;
ক্লান্ত য়া
৪১:৪৯

এফাং মহদ হওান হরঔও না া
তনফ ফন্ধওী ফন্তু স্তকত যাঔা
উহঘত।(২-২৮৩)

َوََلْ ََِت ُدوا َكاتِبًا فَ ِرَىا ٌف
ٌوضة
َ َُّم ْقب
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ফন্ধওী ফস্তু, ফন্ধও
স্তকত, অহধওৃত,
ওযায়ে

ور
ٌ َُم ْسط
ُم ْستَطٌَر
ٌنُ ْس َخة
يِيًل-أ ََم َّل
يىأٍىَتً ين-ائْػتَ َم َن
يىأٍ ىم ين-أ َِم َن
ِ
ي
ٌ أَم
يى ٍسأ يىـ-َسئِ َم
َرْى ٌن ج ِرَىا ٌف
ٌوضة
َ َُم ْقب

হ আভানদয ারনওতো, মহদ
আভযা বুনর মাই হওাংফা বুর ওহয,
তনফ আভানদযনও অযাধী ওনযা
না। (২-২৮৬)
হম ফযহক্ত ভুরভাননও বূ রিনভ
তযা ওনয। (৪-৯২)
মাযা ত্রুহট ওযনর হযায ওনয
ফি ফি অযাধ এফাং অিীরতা
(৫৩:৩২)

ِ ربػَّنَا ََل تُػؤ
اخ ْذنَا إِف
َ
َ
ِ
َخطَأْنَا
ْ نَّسينَا أ َْو أ
ًَوَمن قَػتَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَأ

ِ َّ
ِْ تتَنِبُو َف َكبَائِر٥َْ ين
اْل ُِْث
َ الذ
َ
ِ
ش إََِّل اللَّ َم َم
َ َوالْ َف َواح
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বুর ওযা

 يُيٍ ًط يئ-ََخطَأ
ْأ
বুরফত

হঙাটঔাট ত্রুহট

ٌَخطَأ

لَ َم ٌم

৩। ু যা আনর-ইভযান
আল্লায হনওট আভান 
মভীননয হওান হফলয়ই হকান
হনই। (৩:৫)

আয হতাভায যয়াযনদকায
হথনও হকান থানও না এওহট
ওনা। (১০-৬১)
অনন্তয মঔন তাযা ফৃ ে আস্বাদন
ওযর, তানদয রজ্জাস্থান তানদয
াভনন ঔুনর হকর। (৭-২২)
হনরেজ্জতায ওানঙ হমনয়া না,
প্রওায হাও হওাংফা অপ্রওায।
(৬-১৫১)
থ হদননয, মঔন হ
আনরাহওত য় (৯২:২)

تْ َف َٰى َعلَْي ِو٧َ إِ َّف اللَّوَ ََل
ِ َشيءٌ ِِف ْاْل َْر
ض َوََل ِِف
ْ
ِالسماء
َ َّ
ك ِمن
َ ّْب َعن َّرب
ُ َوَما يَػ ْع ُز
ّْمثْػ َق ِاؿ
ت
ْ َّجَرَة بَ َد
َ فَػلَ َّما َذاقَا الش
تَُما َس ْوآتُػ ُه َماَٛ
ِ
ش َما
َ َوََل تَػ ْقَربُوا الْ َف َواح
ظَ َهَر ِمْنػ َها َوَما بَطَ َن
َّها ِر إِ َذا ََتَلَّ َٰى
َ َوالنػ

হকান থাওা,
রু হওনয় থাওা,
অজ্ঞাত থাওা
অনকাঘনয মায়া,
হকান থাওা
প্রওা ায়া,
ফুনছ আা
প্রওাহত য়া;

تْ َفى٧َ -َخ ِف َي
() يخ ٍفيىةه
ب
يىػ ٍع يز ي-ب
َ َعَز
يىػٍب يدك-بَ َدا

চয়ী য়া ৯:৮;
আনযাণ ওযা
৪৩:৩৩
আনরাহওত য়া,
দৃ যভান য়া;

يىظٍ ىه ير-ظَ َهَر
 يَػتَ َجلَّى-ََتَلَّى

হফচ্ছুযণ খটাননা
এঔন তয ওথা প্রওা নয়
হকনঙ। (১২-৫১)
আহন অন্তনয এভন হফলয়
হকান ওযহঙনরন,মা আল্লা াও
প্রওা ওনয হদনফন। (৩৩-৩৭)
হতহনই হই আল্লা, হমহন
হতাভানদয আওৃহত কিন ওনযন
ভানয়য কনবে। (৩-৬)

ا٘تَ ُّق
ْ ص
ْ ْاَل َف َح
َ ص َح
ِ
َ َوُِتْفي ِِف نَػ ْف ِس
ُك َما اللَّو
ُمْب ِد ِيو
ِ
ص ّْوُرُك ْم ِِف
َ ُُى َو الَّذي ي
ْاْل َْر َح ِاـ
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প্রওা য়া,
প্রভাণ য়া
প্রওাওাযী,
পাোঁওাযী

-ص
ْ َح
َ ص َح
ً يَي
ص
ٍى
صح ي
ُمْب ٍد

আওৃহত প্রদান
ওযা, কিন ওযা

ص ِّوير
يي ى-ص َّوَر
َ

হমহন হতাভানও তাোঁয ইচ্ছাভত
আওৃহতনত কিন ওনযনঙন।
(৮২-৮)
হতহনই আল্লা তা’আরা,স্মষ্টা,
উিাফও, রূদাতা। (৫৯-২৪)

তানত হওঙু আয়াত যনয়নঙ
ু স্পষ্ট। (৩-৭)
তাযা এনদয ম্পনওে প্রওায
প্রভাণ উহস্থত ওনয না হওন?
(১৮-১৫)
আহভ হতা ু স্পষ্ট আয়াত ভূ 
অফতেীণে ওনযহঙ। (২৪-৪৬)
আহভ উবয়নও হদনয়হঙরাভ ু স্পষ্ট
হওতাফ। (৩৭-১১৭)
মানত হতাভানদয ভানছ হননচনদয
ওানচয ফযাানয হওান নোংয় না থানও। (১০-৭১)
আয হগুনরায ফযাঔযা আল্লা
ফযতীত হওউ চানন না। (৩-৭)
আহভ আনায প্রহত গ্রন্থ নাহমর
ওনযহঙ হমহট এভন হম তা
প্রনতযও ফস্তুয ু স্পষ্ট ফণেনা।
(১৬-৮৯)

ٍ ُ َي
ّْ ِِف أ
َص َورة َّما َشاء
ك
َ ََرَّكب
ئ
ْ ُُى َو اللَّو
ُ تَالِ ُق الْبَا ِرٙا
ص ّْوُر
َ الْ ُم
ِ
ات
ٌ ت َك َمُّْٝ ات
ٌ َمْنوُ آي
لَّْوََل يَأْتُو َف َعلَْي ِهم
ٍ َبِس ْلط
ٍ ّْ اف بَػ
ي
ُ
ٍ َات ُّمبػيّْػن
ٍ
ات
َ لََّق ْد أ
َ ََنزلْنَا آي
ِ ُ َوآتَػيػن
اب
ْ َ
َ َتَا الْكت٤ا
ي
َ ِالْ ُم ْستَب
ََل يَ ُك ْن أ َْم ُرُك ْم َعلَْي ُك ْم
ًغُ َّمة
َُوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إََِّل اللَّو
ِ َ ونَػَّزلْنَا علَي
اب
َْ َ
َ َك الْكت
تِْبػيَانًا لّْ ُك ّْل َش ْي ٍء
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কিন ওযা, হফনযস্ত
ওযা, হচািা হদয়া
আওৃহতদাতা,
রূওয

ু স্পষ্ট, ু দৃঢ়,
অফধাহযত
ু স্পষ্ট ফণেনা

স্পষ্টওাযী, স্পষ্ট
প্রওাও
স্পষ্টওাযী, স্পষ্ট
প্রওাও, ু স্পষ্ট
অস্পষ্টতা, ধাোঁধা

ب
يػيىرِّك ي-ب
َ َرَّك
ص ّْوٌر
َ ُم
ت َك َمةٌ جُْٝ
ات
ٌ ت َك َمُْٝ
ي
ٌ ّْ بَػ
ُمبَػيّْػنَةٌ ج
ات
ٌ َُمبَػيّْػن
ي
ٌ ُِم ْستَب
ٌغُ َّمة

ফযাঔযা; ফাস্তফায়ন
১২:১০০; হযণহত
৪:৫৯
ু স্পষ্ট বালয,

يل
ٌ تَأْ ِو

হফদ হফফযণ,
ফযাঔযা

 بَػيَا ٌف،تِْبػيَا ٌف

তায হিও চয়াফ  ু েয
ফযাঔযা দান ওহয। (২৫-৩৩)

হ আভানদয ারনওতো! তুহভ
ভানু লনও এওহদন অফযই
এওহত্রত ওযনফঃ এনত হওানই
নে হনই। (৩-৯)
এফাং নয ফেনয হরাও াহিনয়
হদন হরাওনদয ভনফত ওযায
চনয। (৭-১১১)
উা এভন এওহদন, হম হদন ফ
ভানু নলই ভনফত নফ।
(১১-১০৩)
আয েীওুরনও,মাযা তায
ওানঙ ভনফত ত। (৩৮-১৯)
আওাভন্ডরী  ৃ হথফী এওহত্রত
হঙর, অত:য আভযা তদু বয়নও
ৃ থও ওনয হদনয়হঙ (২১:৩০)
... এফাং তানদয অন্তযভূ নও
হভহরনয় হদনত ... (৯:৬০)
হভখুঞ্জ হফতযণওাযী ফায়ু য থ
৭৭:৪
আভযা হঙরাভ হফহবন্ন নথ
হফবক্ত। (৭২-১১)
হহদন ভানু ল হফহবন্ন দনর প্রওা
ানফ ৯৯:৬

َح َس َن
ْ ِاؾ ب
َ َِجْئػن
ْ ا٘تَ ّْق َوأ
تَػ ْف ِس ًْيا
ِ َّك َج ِام ُع الن
َّاس
َ َربػَّنَا إِن
ٍ ِ
ب فِ ِيو
َ ْليَػ ْوـ ََّل َري
َوأ َْرِس ْل ِِف الْ َم َدائِ ِن
ِ
ين
َ َحاش ِر
ِ
َ ََٰذل
ُت ُموعٌ لَّوَّْٜ ك يَػ ْوٌـ
َّاس
ُ الن
ت ُش َورًةَْٝ َوالطَّْيػَر
ِ َّ َا
ض
َ لس َم َاوات َو ْاْل َْر
تَا٤ا
ُ ََكانَػتَا َرتْػ ًقا فَػ َفتَػ ْقن
َوالْ ُم َؤلََّف ِة قُػلُوبػُ ُه ْم
ِ َفَالْ َفا ِرق
ات فَػ ْرقًا

ُكنَّا طََرائِ َق قِ َد ًدا

ٍِ
َّاس
ْ َيَػ ْوَمئذ ي
ُ ص ُد ُر الن
أَ ْشتَاتًا
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ফযাঔযা, ফণেনা,
হফফযণ

تَػ ْف ِس ٌْي

এওত্রওাযী,
চভাওাযী

ভনফতওাযী,
াংগ্রাও
ভনফত,
এওহত্রত,
হম্যহরত
ভনফত,
এওীবূ ত, দরফে
াংমু ক্ত
হভরন খহটত,
াংনমাহচত

َج ِام ٌع
ِح
اشٌر ج
َ
ِح
اش ُرو َف
َ
ت ُموعٌ جَْٜ
ت ُمعُو َفَْٜ
ٌت ُش َورةَْٝ
َرتْ ٌق
ٌُم َؤلََّفة

ৃ থওওাযী,
াথেওযওাযী,
ফন্টনওাযী
ৃ থও, হঙন্ন,
হফবক্ত
হফহচ্ছন্নবানফ,
ৃ থও ৃ থও,
আরাদা

ات
ٌ َفَا ِرقَةٌ ج فَا ِرق
قُ َّدةٌ ج قِ َد ٌد
ات
ّّ َش
ٌ َت ج أَ ْشت

ফযাং ৃ থও ৃ থও দযচা হদনয়
প্রনফ ওনযা। ১২:৬৭

হপযআউননয ম্প্রদায় এফাং
তানদয ূ ফেফতেীনদয ধাযা
অনু মায়ীই ... (৩-১১)
এফাং আল্লায যীহত-নীহতনত
হওান যওভ হফঘুযহত ানফন না।
(৩৫-৪৩)
প্রনতযনওই হনচ যীহত অনু মায়ী
ওাচ ওনয। (১৭-৮৪)
আহন অফযই ভান ঘহযনত্রয
অহধওাযী। (৬৮-৪)
আয আল্লা মানও হননচয
াানমযয ভাধযনভ হক্ত দান
ওনযন। (৩-১৩)
তঔন আহভ তানদযনও হক্তারী
ওযরাভ তৃতীয় এওচননয

ٍ و ْاد ُخلُوا ِمن أَبْػو
اب
َ
َ ْ
ُّمتَػ َفّْرقٍَة
ِ َّ
ِ ِ ِ
ين
َ َك َدأْب آؿ ف ْر َع ْو َف َوالذ
ِمن قَػْبلِ ِه ْم
ِ ولَن ََِت َد لِسن
َّت اللَّ ِو
َ
ُ
َُْت ِو ًيَل
ُكلّّ يَػ ْع َم ُل َعلَ َٰى َشاكِلَتِ ِو
َّك لَ َعلَ َٰى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم
َ َوإِن
ص ِرهِ َمن
ْ ََواللَّوُ يػُ َؤيّْ ُد بِن
ُيَ َشاء
ٍ ِفَػعَّزْزنَا بِثَال
ث
َ

ৃ থও ৃ থও,
হফহচ্ছন্ন

স্ববাফ, ধাযা

ন্থা, প্রথা,
যীহতনীত
অনু রূ,
েহত, যীহতনীহত
ঘহযত্র, ৃ হষ্টকত
স্ববাফ, নীহত

ফাহু হক্তারী ওযফ হতাভায
বাই দ্রৃাযা ২৮:৩৫
অতঃয তা ক্ত  ভচফুত য়
এফাং ওানন্ডয উয দাোঁিায়
দৃ ঢ়বানফ। (৪৮:২৯)

ض َد َؾ
ُ قَ َاؿ َسنَ ُش ُّد َع
ِ بِأ
يك
َ َخ

استَػ َو َٰى
َ َاستَػ ْغل
َ َف
ْ َظ ف
ْ َآزَرهُ ف
َعلَ َٰى ُسوقِ ِو
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ب
ٌ َْدأ
ُسنَّةٌ ج ُسنَ ٌن
ٌَشاكِلَة
ُخلُ ٌق

হক্তারী ওযা,
হক্ত হমাকাননা,
াাময ওযা
হক্তারী ওযা,
ফর ওযা,

ভাধযনভ। (৩৬-১৪)
আল্লা ফরনরন, আহভ হতাভায

)ُمتَػ َفّْر ٌؽ ( يمتىػ ىفِّرقىةه
ج ُمتَػ َفّْرقُو َف

হক্তারী ওযা;
ভচফুত ওযা; ফাোঁধা
৪৭:৪
হক্ত হমাকাননা,

يػي ىؤيِّ يد-أَيَّ َد
يػي ىعِّزيز-َعَّزَز
يَ ُش ُّد-َش َّد

ক্ত ওযা, দৃ ঢ়
ওযা

يػي ٍؤًزير-َآزَر

হ আভায ারনওতো, তুহভ
আভানও াভথে দা মানত আহভ
হতাভায হনয়াভনতয ওৃতজ্ঞতা
প্রওা ওযনত াহয। (২৭-১৯)
এযই ভনধয হেনীয় যনয়নঙ দৃ হষ্ট
ম্পন্ননদয চনয। (৩-১৩)
তানদয ূ নফে অনু রূ অননও
াহস্তপ্রাপ্ত চননকািী অহতিান্ত
নয়নঙ। (১৩-৬)
অতএফ, হ ঘেুষ্মান ফযহক্তকণ,
হতাভযা হো গ্রণ ওয।

ب أ َْوِز ْع ِِن أَ ْف أَ ْش ُكَر
ّْ َر
ك
َ َنِ ْع َمت
ِ
ِ ك لَعِْبػَرةً ّْْل
ُوَل
َ إِ َّف ِِف َٰذَل
صا ِر
َ ْْاْلَب
ت ِمن قَػْبلِ ِه ُم
ْ َقَ ْد َخل
ت
ُ الْ َمثََُل
ِ اعتََِبُوا يَا أ
صا ِر
ْ َف
َ ُْوَل ْاْلَب

হক্ত হমাকান;
ভনফত ওযা
৪১:১৯

হেণীয় দৃ ষ্টান্ত

দৃ ষ্টান্তভূ রও াহস্ত,
াহস্তয দৃ ষ্টান্ত
হো হনয়া

নাযী, ন্তান-ন্তহত, যাহওৃত
স্বণে-হযৌয এফাং হঘহহ্নত অশ্ব।
(৩-১৪)

আয াািগুনরা নয় মানফ
ছযছযা ফাহরয স্তূ (৭৩-১৪)

যাহওৃত স্বণে-হযৌয (৩-১৪)

ِ ُزيّْ َن لِلن
ب
ُّ َّاس ُح
ِ ِ الش
ّْس ِاء
َ
َ َّه َوات م َن الن
ِ َوالْبنِي والْ َقن
اط ِْي
ََ ََ
ِ الذ َى
َّ الْ ُم َقنطَرةِ ِمن
ب
َ َ
ِتي ِل الْمس َّومةٙا
ِ ِ
َ َ ُ َْْ َوالْفضَّة َو
ِ َوَكان
اؿ َكثِيبًا
ْ ت
ُ َاٗتِب
َ
َّم ِه ًيَل
ِ َوالْ َقن
اط ِْي الْ ُم َقنطََرةِ ِم َن
َ
ِ الذ َى
َّ
ب َوالْ ِفض َِّة
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ٌِعْبػَرة
ت
ٌ َمثََُل
ِ
ً
يىػ ٍعتىْبي-ا ْعتَبَػَر

(৫৯-২)
ভানফওূরনও হভাগ্রস্ত ওনযনঙ

يػي ٍوًزعي-ع
َ أ َْوَز

স্তূ, হফুর,
অনঢর

স্তূ, ফাহরয স্তূ

قِْنطَ ٌار ج
ِ
ُقَػنَاطْي
ِ
يب
ٌ َكث

স্তূীওৃত

ٌُم َقْنطََرة

অতঃয তানও স্তনয স্তনয
যানঔন। (২৪-৪৩)
ুঞ্জীবুত হভখ। (৫২-৪৪)
ভনফত স্তুন হযণত ওনযন।
৮:৩৭
এফাং মা হতাভযা খনয হযনঔ
আ। (৩-৪৯)
আয মাযা স্বণে  রূা চভা ওনয
যানঔ। (৯-৩৪)

যাহওৃত স্বণে-হযৌয (৩-১৪)

আয হতানদয ভনধয অননও
এভন যনয়নঙ মাযা এওহট
দীনায কহচ্ছত যাঔনর হপযত
হদনফ না। (৩-৭৫)
যাহওৃত স্বণে-হযৌয (৩-১৪)

যা তানও ওভ ভূ নরয হফহি ওনয
হদর কনাগুণহত ওনয়ও হদযাভ।
(১২-২০)
হতাভানদয এওচননও হতাভানদয
এই ভুো নয হপ্রযণ ওয।
(১৮-১৯)

ت َعلُوُ ُرَك ًاما٥َْ َُُّث
وـ
ٌ اب َّم ْرُك
ٌ َس َح
َِ فَػيػرُكمو
ٓت ًيعا
ُ َ َْ

ِ وما تَد
َّخ ُرو َف ِِف بػُيُوتِ ُك ْم
ََ
ِ َّ
ِ
َّ
ب
َ ين يَكْن ُزو َف الذ َى
َ َوالذ
ض َة
َّ َوالْ ِف

ِ َوالْ َقن
اط ِْي الْ ُم َقنطََرةِ ِم َن
َ
ِ الذ َى
َّ
ب َوالْ ِفض َِّة
ِ
َُومْنػ ُهم َّم ْن إِف تَأْ َمْنو
ِبِ ِدينَا ٍر ََّل يػؤّْده
َُ
ِ َوالْ َقن
اط ِْي الْ ُم َقنطََرةِ ِم َن
َ
ِ الذ َى
َّ
ب َوالْ ِفض َِّة
ٍ َْو َشَرْوهُ بِثَ َم ٍن ََب
س َد َر ِاى َم
ود ٍة
َ َم ْع ُد
َح َد ُكم بَِوِرقِ ُك ْم
َ فَابْػ َعثُوا أ
ََٰى ِذهِ إِ ََل الْ َم ِدينَ ِة
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ূ ঞ্জীবূ ত, স্তনয
স্তনয হন্ননফহত
ুঞ্জীবূ ত
স্তূ ওযা,
ুঞ্জীবূ ত ওযা
িয় ওযা, চভা
ওযা
ুঞ্জীবূ ত ওযা,
চহভনয় যাঔা

ُرَك ٌاـ
وـ
ٌ َم ْرُك
يىػ ٍريك يم-ىرىك ىم
ً يد-اِ َّدخر
َّخ ير
ََ ى
يىكٍنًيز-َكنَػَز

স্বণে

স্বণেভুো

ب
ٌ َذ َى
ِديْػنَ ٌار

হযৌয

হযৌযভুো

ভুো, হযৌযভুো

َّ ِف
ٌضة
ِد ْرَى ٌم ج َد َر ِاى ُم
َوِر ٌؽ

এফাং হঘহহ্নত অশ্ব। (৩-১৪)

আল্লায হনওটই নরা উেভ
আশ্রয়। (৩-১৪)
হওাননা আশ্রয়স্থর আনঙ হও?
(৫০-৩৬)
ঘভৎওায প্রহতদান এফাং ওত
উেভ আশ্রয়। (১৮-৩১)
তাযা হওান আশ্রয়স্থর হনর।
(৯-৫৭)
এফাং হতহন ফযতীত আহভ হওান
আশ্রয়স্থর াফ না। (৭২-২২)
ওানচই তুহভ তানদয হবনফা না
হম তাযা াহস্ত হথনও হনযাদ।
(৩-১৮৮)
মা হথনও তাযা নয মায়ায
চায়কা ানফ না। (১৮-৫৮)
না হওাথা আশ্রয়স্থর হনই।
(৭৫-১১)
রায়ননয চায়কা হওাথায় ?
(৭৫-১০)
হম হওউ আল্লায নথ হদতযাক
ওনয, হ এয হফহনভনয় অননও
স্থান  চ্ছরতা প্রাপ্ত নফ।
(৪-১০০)

تَْي ِل الْ ُم َس َّوَم ِةٙا
ْ َو
ِ
ِ نده حسن الْم
آب
َ ُ ْ ُ ُ َ َواللَّوُ ع
ٍ تَِّٝ َى ْل ِمن
يص

ِ
ت
ْ َاب َو َح ُسن
ُ ن ْع َم الثػ ََّو
ُم ْرتَػ َف ًقا
ًت ُدو َف َم ْل َجأ٥َِ لَ ْو

َولَ ْن أ َِج َد ِمن ُدونِِو
ُم ْلتَ َح ًدا
َّهم ِِبََف َازةٍ ّْم َن
ُ فَ ََل َُْت َسبَػنػ
ِ الْع َذ
اب
َ
ت ُدوا ِمن ُدونِِو َم ْوئًَِل٥َِ لَّن

হঘহহ্নত,
হনানামু ক্ত
আশ্রয়স্থর,
কন্তফযস্থর,
প্রতযাফতেনস্থর
আশ্রয়স্থর,
ারাননায চায়কা
আশ্রয়স্থর,
াানমযয স্থান,
হফশ্রাভস্থর
আশ্রয়স্থর
আশ্রয়স্থর

হনযাদ স্থান;
পরতা ৩৯:৬১
আশ্রয়স্থর

َك ََّل ََل َوَزَر

আশ্রয়স্থর

أَيْ َن الْ َم َفُّر

ারাননায স্থান

ِ ومن يػه
اج ْر ِِف َسبِ ِيل
َُ ََ
ِ ت ْد ِِف ْاْل َْر٥َِ اللَّ ِو
ض
ُمَرا َغ ًما َكثِ ًْيا َو َس َع ًة
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ٌُم َس َّوَمة

আশ্রয়স্থর, স্থান,

آب
ٌ َم
ِ
يص
ٌ تَٝ
ُم ْرتَػ َف ٌق
ٌَم ْل َجأ
ُم ْلتَ َح ٌد
ٌَم َف َازة
َم ْوئِ ٌل
َوَزٌر
َم َفّّر

প্রফাারয়

ُمَرا َغ ٌم

আয তা হথনও তাযা হওাননা
হযত্রাণ ানফ না (১৮:৫৩)
আয হম আল্লানও বয় ওনয,
আল্লা তায চননয হনস্কৃহতয থ
ওনয হদনফন। (৬৫:২)
এফাং হলযানত েভা
প্রাথেনাওাযী। (৩-১৭)
যানতয হল প্রনয তাযা
েভাপ্রাথেনা ওযত। (৫১-১৮)

তঔন মাযা অহফশ্বা ওনযহঙর
তানদয অনু ভহত হদয়া নফ না,
আয তানদয েভা-প্রাথেনা ওযনত
হদয়া নফ না (১৬:৮৪)
আয মহদ তাযা দয়তা ঘায়
তানর তাযা অনু গ্রপ্রাপ্তনদয
অন্তবুেক্ত নফ না (৪১:২৪)
তানর হতাভায দাহয়ত্ব নরা শুধু
হৌনঙ হদয়া। (৩-২০)
আয মহদ আহন এরূ না
ওনযন, তনফ আহন তাোঁয য়কাভ
হওঙু ই হৌঙানরন না। (৫-৬৭)

ص ِرفًا
ْ ت ُدوا َعْنػ َها َم٥َِ َْوََل
ُت َعل لَّو٥َْ ََوَمن يَػت َِّق اللَّو
تََْر ًجاٞ
ِ
َس َحا ِر
ْ ين بِ ْاْل
َ َوالْ ُم ْستَػ ْغف ِر
َس َحا ِر ُى ْم
ْ َوبِ ْاْل
يَ ْستَػ ْغ ِف ُرو َف
ِِ
ين َك َف ُروا
َ ُُثَّ ََل يػُ ْؤذَ ُف للَّذ
َوََل ُى ْم يُ ْستَػ ْعتَبُو َف
َوإِف يَ ْستَػ ْعتِبُوا فَ َما ُىم ّْم َن
ي
َ ِالْ ُم ْعتَب
ُك الْبَ ََلغ
َ تَا َعلَْي٣َّفَِإ
ت
َ َوإِف ََّلْ تَػ ْف َع ْل فَ َما بَػلَّ ْغ
ُِر َسالَتَو
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ারাননায যাস্তা,
হযত্রাণ
ফহদ্রৃোয, হফয
য়ায যাস্তা

েভা প্রাথেনাওাযী

েভা প্রাথেনা ওযা

হাধযাননায
ু নমাক ঘায়া,
চয গ্রনণয
অনু ভহত ঘায়া,

ؼ
ٌ ص ِر
ْ َم
تََْر ٌجٞ
ُم ْستَػ ْغ ِفٌر ج
ُم ْستَػ ْغ ِف ُرو َف
-اِ ْستَػ ْغ َفَر
يى ٍستىػ ٍغ ًف ير
)استً ٍغ ىف هار
ٍ(
ِ
-ب
َ َا ْستَػ ْعت
ً
ب
يى ٍستىػ ٍعت ي

অনু গ্র ঘায়া
তফা ওযায
ু নমাকপ্রাপ্ত,
অনু গ্রপ্রাপ্ত
হৌঁঙাননা, প্রঘায,
হখালণা
হৌঁঙাননা, প্রঘায

بج
ٌ َُم ْعت
ُم ْعتَبُو َف
ٌبَََلغ

ওযা

يػيبىػلِّ يغ-بَػلَّ َغ

আহভ হতাভানদযনও প্রহতারনওয
য়কাভ হৌনঙ হদনয়হঙ। (৭-৯৩)
আহভ তানদয ওানঙ উমু েহয
ফাণী হৌহঙনয়হঙ। (২৮-৫১)
এফাং মানও ইচ্ছা ম্যান দান
ওয। (৩-২৫)
হনশ্চয় আহভ আদভ ন্তাননও
ভমোদা দান ওনযহঙ। (১৭-৭০)
ম্যানচনওবানফ এয থাওফায
চায়কা ওয (১২:২১)
আয হম আল্লাহয হনদেনভূ নও
ম্যান ওনয (২২:৩২)
হমন হতাভযা আল্লাহয প্রহত 
তাোঁয যূ নরয প্রহত ঈভান আননত
ায, এফাং তাোঁনও াাময ওযনত
 ম্যান ওযনত ায (৪৮:৯)
আল্লা মানও ইচ্ছা রাহিত
ওনযন, তানও হওউ ম্যান হদনত
ানয না। (২২-১৮)
আয মানও ইচ্ছা অভানন হতত
ওয। (৩-২৬)
অথফা তানদয রাহিত ওনযন।
(৩-১২৭)

ِ لََق ْد أَبػلَ ْغتُ ُكم ِرس َاَل
ت
َ ْ ْ
َرِّّْب

تُ ُم الْ َق ْوَؿَٛ ص ْلنَا
َّ َولََق ْد َو
ِ
َُوتُعُّز َمن تَ َشاء
آد َـ
َ َولََق ْد َكَّرْمنَا بَِِن

হৌঁঙাননা

ফাযফায ািাননা,
াংমু ক্ত ওযা
ম্যাহনত ওযা,
ভমোদা হদয়া
ভমোদা হদয়া

ِ
ُأَ ْك ِرمي َمثْػ َواه

ম্যান ওযা

َوَمن يػُ َعظّْ ْم َش َعائَِر اللَّ ِػو

ম্যান ওযা,

لّْتُػ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِػو َوَر ُسولِِو
َُوتُػ َعّْزُروهُ َوتُػ َوقّْػ ُروه
َوَمن يُِه ِن اللَّوُ فَ َما لَوُ ِمن
ُّم ْك ِرٍـ

ভী ওযা
ম্যান ওযা,
ভমোদা হদয়া

يػيٍبلً يغ-أَبْػلَ َغ
ص يل
َّ َو
ِّ يػي ىو-ص َل
ييعًز-َعَّز
َأ
يي ىكِّريـ-َكَّرَـ
يي ٍك ًريـ-أَ ْكَرَـ
)(إ ٍكىر هاـ
يػي ىعظِّ يم-ًعظَّ َم
يػي ىوقِّػ ير-َوقَّػَر

ম্যানদাতা,
ভমোদাদাতা

ُم ْك ِرٌـ

ُّ ِ
َُوتُذؿ َمن تَ َشاء

অভাহনত ওযা

أ َْو يَ ْكبِتَػ ُه ْم

অভাহনত ওযা,

يي ًذؿ-أَ َذ َّؿ
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রািনা হদয়া

ت
يى ٍكبً ي-ت
َ ََكب

এফাং অহতহথনদয ফযাানয
আভানও রহজ্জত ওনযা না।
(১১-৭৮)
অতএফ আভানও রাহিত ওনযা
না। (১৫-৬৮)
আভায ারনওতো আভানও হয়
ওনযনঙন। (৮৯-১৬)
হতাভানদয দৃ হষ্টনত মাযা রাহিত।
(১১-৩১)
আয হনশ্চয়ই আল্লা
ওানপযহদকনও রাহিত ওনয

ِ وََل ُِتْز
ضْي ِفي
َ وف ِِف
ُ َ
ِ ضح
وف
ُ َ فَ ََل تَػ ْف
َرِّّْب أ ََىانَ ِن
تَػ ْزَد ِري أ َْعيُػنُ ُك ْم

ِ
َّ َوأ
ين
َ تُْ ِزي الْ َكاف ِرٞ ََف اللَّو

অভান ওযা,
অদস্থ ওযা
রাহিত ওযা,
অভান ওযা
রাহিত ওযা,
অভান ওযা
খৃ ণা ওযা, তুচ্ছ
বাফা
অভানওাযী,
রািনাওাযী

থানওন। (৯-২)
আভায কনবে মা যনয়নঙ আহভ
তানও হতাভায নানভ উৎকে
ওযরাভ ফায ওাঙ হথনও ভুক্ত
হযনঔ। (৩-৩৫)
অতঃয মঔন তানও প্রফ
ওযনরা। (৩-৩৬)

ك َما
ّْ َر
َ َت ل
ُ ب إِ ِّْن نَ َذ ْر
تََّرًراُٝ ِِف بَطِِْن

ভুক্ত, উৎহকেত,

ض َعْتػ َها
َ فَػلَ َّما َو

প্রফ ওযা; যাঔা

তানও চন্ম হদয়হন (১১২:৩)
প্রফ হফদনা তাোঁনও এও হঔচুয
ফৃ ে-ভূ নর আশ্রয় হননত ফাধয ওযর
১৯:২৩

ََلْ يَلِ ْد َوََلْ يُولَ ْد
اض إِ َ ََٰل
ُ َجاءَ َىا الْ َم َخ
َ فَأ
ِ
َّخلَ ِة
ْ ج ْذ ِع الن
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ض يح
يىػ ٍف ى-ضح
َ َف
ي
ييًه ي-أ ََىا َف

يىػ ٍزىد ًرم-ْازَد َرى

تُْ ٍزٞ

হননফহদত

تََّرٌرُٝ
৪:১০২; ারওা
ওযা ৯৪:২; স্থান

হতহন চন্ম হদন না এফাং হওউ

 يُيٍ ًزم-َخَزى
ْأ

ওযা ৫৫:৭
চন্ম হদয়া
প্রফ হফদনা

ض ُع
َ َ ي-ض َع
َ َو
يىلً يد-َولَ َد
اض
ٌ َتَٞ

আয তাোঁনও মাওাহযয়ায
তোফধানন ভেন ওযনরন।

َوَك َّفلَ َها َزَك ِريَّا

(৩-৩৭)

প্রহতারননয
দাহয়ত্ব হদয়া,
অহববাফও
ফানাননা

হও প্রহতারন ওযনফ
ভাযইয়াভনও। (৩-৪৪)
এহট আভানও হদনয় দা।
(৩৮-২৩)
তনফ এয চননয এভন ম্প্রদায়
হনহদেষ্ট ওনযহঙ, মাযা এনত
অহফশ্বাী নফ না। (৬-৮৯)
মঔনই মাওাহযয়া হভযানফয ভনধয
তায ওনঙ আনতন তঔনই হওঙু
ঔাফায হদঔনত হনতন। (৩-৩৭)

আল্লা হতাভানও ু াংফাদ
হদনচ্ছন ইয়াইয়া ম্পনওে, হমহন
ােয হদনফন আল্লায হননদেনয
তযতা ম্পনওে, হমহন হনতা
নফন এফাং নাযীনদয াংস্পনে
মানফন না। (৩-৩৯)
আহভ যই ভননও প্ররু ি ওযনত
হঘনয়হঙরাভ, অত:য হ
হননচনও হনফৃ ে হযনঔনঙ (১২:৩২)
মাযা স্বচ্ছর তাযা অফযই হফযত
থাওনফ। (৪-৬)

َأَيػُّ ُه ْم يَ ْك ُف ُل َم ْرَي
أَ ْك ِف ْلنِ َيها
فَػ َق ْد َوَّك ْلنَا ِِبَا قَػ ْوًما لَّْي ُسوا
ِ ِ ِ
ين
َ ِبَا ب َكاف ِر
ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَْيػ َها َزَك ِريَّا
ِ
ند َىا
َ اب َو َج َد ِع
َ الْم ْحَر
ِرْزقًا
َّ أ
َف اللَّوَ يػُبَش ُّْرَؾ بِيَ ْح َ َٰي
ص ّْدقًا بِ َكلِ َم ٍة ّْم َن اللَّ ِو
َ ُم
ص ًورا
ُ َو َسيّْ ًدا َو َح
َولََق ْد َر َاودتُّوُ َعن نػَّ ْف ِس ِو
ص َم
ْ َف
َ استَػ ْع
َوَمن َكا َف َغنِيِّا
ِ
ف
ْ فَػ ْليَ ْستَػ ْعف
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প্রহতারননয
দাহয়ত্ব হনয়া
দাহয়ত্ব হদয়া,
তোফধায়ও ওযা
দাহয়ত্ব হদয়া

ّْل
ُ  يُ َكف-َّل
َ َكف
يى ٍك يف يل-َك َف َل
ً يك-أَ ْك َفل
ٍف يل
َ ي
يػي ىوِّك يل-َوَّك َل

ইফাদনতয ওে,
প্রাাদ

ِ
اب ج
ٌ تَرْٝ
ِ
يب
ُ تَارَٝ

াংমভী,
আত্মহনয়ন্ত্রও

হননচনও হনফৃ ে
যাঔা
হফযত থাওা,
হননচনও হনফৃ ে
যাঔা, হফত্র থাওা

ور
ُ َح
ٌص
ِ
-ص َم
َ ا ْستَػ ْع
ً يستىػع
ص يم
ٍ ٍى
-ف
َّ اِ ْستَػ َع
يى ٍستىعًف

এফাং আভায স্ত্রী ফন্ধযা। (৩-৪০)
ফররঃ আহভ হতা ফৃ ো, ফন্ধযা।
(৫১-২৯)
এ নরা কানয়ফী াংফাদ। (৩-৪৪)
ম্ভফতঃ আহভ হঔান হথনও
হতাভানদয ওানঙ হওান ঔফয
হননয় আনত াহয। (২৮-২৯)
আনায প্রহত আল্লায ী
ম্পু ণে য়ায ূ নফে আহন
হওাযআন গ্রনণয ফযানয
তািাহুিা ওযনফন না।
(২০-১১৪)
হওান ভানু লনও আল্লা হওতাফ,
হওভত  নফুয়ত দান ওযায
য হ ফরনফ হম,‘হতাভযা আভায
ফাো নয় মা’। (৩-৭৯)

মা আহভ আনায প্রহত নাহমর
ওহয। (৩-৪৪)

َو ْامَرأَِِت َعاقٌِر
ِ ٌ قَالَت عج
يم
َُ ْ
ٌ وز َعق
ِ
ِ ك ِم ْن أَنبَ ِاء الْغَْي
ب
َ ََٰذل

لَّ َعلّْي آتِي ُكم ّْمْنػ َها َِبٍَََب

ِ وََل تَػعجل بِالْ ُقر
آف ِمن
ْ َْْ َ
ك
َ ض َٰى إِلَْي
َ قَػْب ِل أَف يػُ ْق
َُو ْحيُو

ِ
ِ
َُما َكا َف لبَ َش ٍر أَف يػُ ْؤتيَو
ِ
ْم
ْ اب َو
َ َاللَّوُ الْكت
َ ا٘تُك
ِ وؿ لِلن
َّاس
َ َوالنُّبُػ َّوَة ُُثَّ يَػ ُق
ُكونُوا ِعبَ ًادا َّْل
ِ ُن
ك
َ وح ِيو إِلَْي

ফন্ধযা
ফন্ধযা; হনফোংও,
অশুব ৫১:৪১
াংফাদ, খটনা,
হ
ঔফয, াংফাদ,
ফৃ োন্ত, অফস্থা
প্রতযানদ,

ৎওনভেয জ্ঞান দান ওনযনঙন।

تََم َها فُ ُج َورَىا َوتَػ ْق َو َاىاْٛ َفَأ

নফুয়ত
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َخبَ ٌار
ْ َخبَػٌر ج أ

َو ْح ٌي

ٌنػُبُػ َّوة
হ নাহমর ওযা,
প্রতযানদ ওযা,
জ্ঞান দান ,
অন্তনয ওথা হঢনর
হদয়া

(৯১-৮)

ٌنَػبَأٌ ج أَنْػبَاء

আল্লায ফাণী

চাহননয় হদয়া
অতঃয তানও তায অৎওভে 

َعاقٌِر
ِ
يم
ٌ َعق

يػي ٍو ًحي-أ َْو َحى
يػيٍل ًه يم-تَ َمْٛ َأ

আয তুহভ তানদয ওানঙ হঙনর না
মঔন তাযা তানদয ওরভ হননে
ওযহঙর। (৩-৪৫)
এই হম ভদ, চুয়া, প্রহতভা এফাং
বাকয-হনধোযও যভূ  এফ
য়তাননয অহফত্র ওামে তফ হতা
নয়। (৫-৯০)

আয হতহন হরাওনদয ানথ ওথা
ফরনফন হদারনায় এফাং
ফাধেওযওানর। (৩-৪৬)
আহভ হতাভানদয চনয ভাহটয দ্রৃাযা
াঔীয আওৃহত ততযী ওনয হদই।
(৩-৪৯)
হমহন হতাভানও তাোঁয ইচ্ছাভত
আওৃহতনত কিন ওনযনঙন।
(৮২-৮)
আহভ ৃ হষ্ট ওনযহঙ ভানু লনও
ু েযতয অফয়নফ। (৯৫-৪)
আহভ তানদযনও ৃ হষ্ট ওনযহঙ
এফাং ভচফুত ওনযহঙ তানদয
কিন। (৭৬-২৮)
তাযা তানদয ঘাইনত ম্পনদ 
চাোঁও-চভনও হশ্রি হঙর।

نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ
َ َوَما ُك
يػُْل ُقو َف أَقْ ََل َم ُه ْم
تَ ْم ُر َوالْ َمْي ِس ُرٙا
ْ تَا٣َِّإ
اب َو ْاْل َْزََل ُـ
َ َو ْاْل
ُ َنص
ِ َِرجس ّْمن عم ِل الشَّيط
اف
ْ
ََ ْ ٌ ْ
َّاس ِِف الْ َم ْه ِد
َ َويُ َكلّْ ُم الن
َوَك ْه ًَل
ِ َّْخلُ ُق لَ ُكم ّْمن الط
ي
ّْ أ
ْ َِن أ
َ
َك َهْيئَ ِة الطَِّْْي
ٍ ُ َي
ّْ ِِف أ
َص َورة َّما َشاء
ك
َ ََرَّكب
ِ
نسا َف ِِف
َ لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاْل
َح َس ِن تَػ ْق ِو ٍي
ْأ
اى ْم َو َش َد ْدنَا
ُ َت ُن َخلَ ْقن١َّْ
َسَرُى ْم
ْأ
َح َس ُن أَثَاثًا َوِرئْػيًا
ْ ُى ْم أ

ওরভ, বাকয
কণনায তীয
বাকয হনধোযও
তীয, বাকযতীয

َزََلٌ ج أ َْزََل ٌـ
হদারনা; হফস্তৃত
২০:৫৩
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َم ْه ٌد

আওৃহত, কিন

আওায, আওৃহত,
কিন
কিন, আওৃহত,
ওািানভা
কিন, আওৃহত,
ওািানভা

হদঔনত, দৃ নয,
আওৃহতনত

(১৯-৭৪)

قَػلَ ٌم ج أَقْ ََل ٌـ

ٌَىْيئَة
ص َوٌر
ُ ص ْوَرةٌ ج
ُ
ٌتَػ ْق ِوي
َسٌر
ْأ
ي
ٌ ِرْء

এযয ূ ণোওৃহতহফহষ্ট 
অূ ণোওৃহতহফহষ্ট ভাাংহন্ড
হথনও। (২২-৫)
তাযয তানত মঔন পুৎওায
প্রদান ওহয, তঔন তা উিন্ত
াঔীনত হযণত নয় মায়
আল্লায হুওুনভ। (৩-৪৯)
হমহদন হাংকায় পুও
োঁ হদয়া নফ।
(৭৪-৮)
গ্রহন্থনত পুোঁৎওায হদনয়
চাদু ওাহযনীনদয অহনষ্ট হথনও।
(১১৩-৪)
এফাং ওানপনযযা ঘিান্ত ওনযনঙ
আয আল্লা হওৌর অফরম্বন

تَلَّ َق ٍة َو َغ ِْْيُّٞ ضغَ ٍة
ْ ُُثَّ ِمن ُّم
تَلَّ َق ٍةُٞ
فَأَن ُف ُخ فِ ِيو فَػيَ ُكو ُف طَْيػًرا
بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو
فَِإذَا نُِقَر ِِف النَّاقُوِر

ِ َوِمن َشّْر النػَّفَّاث
ات ِِف
َ
ِالْع َقد
ُ
َُوَم َك ُروا َوَم َكَر اللَّو

ওনযনঙন। (৩-৫৪)
তানর তাযা হতাভায হফরুনে
ঘিান্ত ওযনফ। (১২-৫)

ফস্তুতঃ আল্লা নচ্ছন নফোেভ
ওুরী। (৩-৫৪)
হওন্ত মাযা অহফশ্বা হালণ ওনয
তাযা হননচযাই লিমনন্ত্র চহিনয়
িনফ। (৫২-৪২)

ূ ণোাংক ৃ হষ্ট,
ূ ণোওৃহতহফহষ্ট

পুোঁ হদয়া

হঙনে পুোঁ হদয়া
পুোঁৎওায ওাহযনী

হওৌর ওযা,
ঘিান্ত ওযা,
লিমন্ত্র ওযা

ك َكْي ًدا
ُ فَػيَ ِك
َ َيدوا ل

লিমন্ত্র ওযা, পহে

ِ
ين
َ َواللَّوُ َخْيػ ُر الْ َماك ِر

ওুরী,

ِ َّ
ين َك َف ُروا ُى ُم
َ فَالذ
يدو َف
ُ الْ َم ِك
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ٌتَلَّ َقةُٞ

আোঁটা

হযওল্পনাওাযী;
লিমন্ত্রওাযী
হওৌনরয হওায

يىػٍنػ يف يخ-نَػ َف َخ
)(نىػ ٍف ىخةه
يَػْنػ ُق ُر-نَػ َقَر
نَػ َّفاثَةٌ ج
ات
ٌ َنَػ َّفاث
ِيىٍ يك ير-َم َكَر
)( َمكٌْر

يد
يى ًك ي-َك َاد
)( َكْي ٌد

َماكٌِر ج
َماكُِرو َف
َم ِكي ٌد ج
يدو َف
ُ َم ِك

আয তাযয ঘর আভযা ফাই
হভনর প্রাথেনা ওহয এফাং তানদয
প্রহত আল্লায অহবম্পাত ওহয
মাযা হভথযাফাদী। (৩-৬১)
হনঃনেন এটাই নরা তয
খটনা। (৩-৬২)

ভানু লনদয ভনধয মাযা ইব্রাীনভয
অনু যণ ওনযহঙর, তাযা, আয
এই নফী এফাং মাযা এ নফীয
প্রহত ঈভান এনননঙ তাযা
ইব্রাীনভয খহনিতভ ৩:৬৮
হফওৃত উচ্চাযনণ ভুঔ ফাোঁহওনয়
হওতাফ াি ওনয। (৩-৭৮)
অতঃয হ ভ্রূওুহিত ওনযনঙ 
ভুঔ হফওৃত ওনযনঙ। (৭৪-২২)
হনশ্চয় মাযা আভায
আয়াতভূ নয ফযাানয ফিতা
অফরম্বন ওনয। (৪১-৪০)

ت
َ َُُثَّ نَػْبتَ ِه ْل فَػنَ ْج َعل لَّ ْعن
ِ
ِ
ي
َ ِاللَّو َعلَى الْ َكاذب
ص
َ تَُو الْ َقَٛ إِ َّف ََٰى َذا
ُ ص
ا٘تَ ُّق
ْ
ِ ِِ ِ إِ َّف أَوََل الن
يم
ْ
َ َّاس بإبْػَراى
ِ
َِّب
ُّ ِين اتَّػبَػعُوهُ َو ََٰى َذا الن
َ لَلَّذ
ِ َّ
ين َآمنُوا
َ َوالذ
ِ َيػ ْلوو َف أَلْ ِسنَتَػهم بِالْكِت
اب
ُ
َُ
س َوبَ َسَر
َ َُُثَّ َعب
ِ َّ ِ
ين يػُْل ِح ُدو َف ِِف
َ إ َّف الذ
آيَاتِنَا

প্রাথেনা ওযা,
ভুফাারা ওযা
(হভথু যনওয উয
ফদনদায়া ওযা)
খটনা, কল্প;
দাি, দহঘহ্ন
১৮:৬৪

ওনযনঙ এফাং অস্বীওৃহতনত ফৃ হে
খনটনঙ। (৩-৯০)

ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا بَػ ْع َد
َ إ َّف الذ
تَاِنِِ ْم ُُثَّ ْازَد ُادوا ُك ْفًرا٨ِإ
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ص
ٌ ص
َ َق

অহধও খহনি;
অহধও ওদায

أ َْوََل
ফাোঁওা ওযা; খুযা
৩:১৫৩
ভুঔবায ওযা, ভুঔ
হফওৃত ওনয হপরা
তযঘুযত য়া,
হফদ্গাভী য়া,
ফিনথ ঘরা;
ইহঙ্গত ওযা
১৬:১০৩

মাযা ঈভান আনায য অস্বীওায

 يىػٍبتى ًه يل-ابْػتَػ َه َل

)يىػ ٍل يوك( ىل-لََوى
يىػٍب يس ير-بَ َسَر
يػيٍل ًح يد-َ٘تَ َد
ْأ
)اد
ٍ(
إْلى ه

হফনি মায়া

ِ
يد
يىػ ٍزًد ي-ا ْزَد َاد

অল্প হাও হওাংফা হফী। ৪:৭
আল্লায ওানঙ তা ফৃ হে ায় না।
(৩০-৩৯)
অল্প হাও হওাংফা হফী। ৪:৭
এফাং কবোনয় মা িু হঘত 
ফহধেত য়। (১৩-৮)

ৃ হথফী হযভাণ স্বণে। (৩-৯১)
এফাং ূ ণে ানাত্র। (৭৮-৩৪)

تَّا قَ َّل ِمْنوُ أ َْو َكثُػَرِٟ

ۖ ند اللَّ ِو
َ فَ ََل يَػ ْربُو ِع

تَّا قَ َّل ِمْنوُ أ َْو َكثُػَرِٟ
ِ
يض ْاْل َْر َح ُاـ َوَما
ُ َوَما تَغ
تَػ ْزَد ُاد
ِ ّْم ْلءُ ْاْل َْر
ض ذَ َىبًا
َوَكأْ ًسا ِد َىاقًا

াহস্ত-বযুয াহস্ত। (১৭-৬৩)

ِ
ًَّم َجَزا ُؤُك ْم َجَزاء
َ فَإ َّف َج َهن
َّم ْوفُ ًورا

আয হতাভযা ওনর আল্লায

َِ صموا ِِبب ِل اللَّ ِو
ِ
ٓت ًيعا
َْ ُ ََو ْاعت

চাান্নাভই নফ তানদয ফায

যজ্জু নও ু দৃঢ় নস্ত ধাযণ ওয।
(৩-১০২)
হ এওহট যহ আওা মেন্ত
ছুহরনয় হনও ২২:১৫
তায করনদন ঔচুেনযয যহ
হননয়। (১১১-৫)

ٍ َفَػ ْليَ ْم ُد ْد بِسب
ب إِ ََل
َ
الس َم ِاء
َّ
ِ ِِف ِج
يد َىا َحْب ٌل ّْمن
َّم َس ٍد
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ফৃ হে ায়া,
হফনি মায়া
ফৃ হে ায়া,
ফহধেত য়া
ওভ য়া, অল্প
য়া
ওভা, হ্রা ায়া

يَ ْكثُػ ُر-َكثُػَر
يىػ ٍربيو-َربَا
يَِق ُّل-قَ َّل
ً
يض
َ َغ
يىغ ي-اض

বযা, ূ ণে
হযূ ণে, উনঘ
িা
হযূ ণে, বযুয

ِ
ٌم ْلء
اؽ
ٌ ِد َى
ور
ٌ َُم ْوف

যহ, দহি, যজ্জু

যহ; ভাধযভ,
উায়, উওযণ
১৮:৮৫

اؿ
ٌ ََحْب ٌل ج ِحب
بج
ٌ ََسب
اب
ٌ َأَ ْسب

হঔচুনযয ফাওনরয
যহ, দহি

َم َس ٌد

হতাভযা এও অহিওুনন্ডয ানি
অফস্থান ওযহঙনর। (৩-১০২)
আয প্রাংা ওয হদননয
হফরায়,মানত তুহভ ন্তহষ্ট রাব
ওযনত ানযা। (২০-১৩০)
এফাং হপনযতাকণ আওানয
প্রান্তনদন থাওনফ। (৬৯-১৭)
মঔন হ তায ওানঙ হৌঙর,
তঔন প্রান্ত হথনও তানও
আয়াচ হদয়া র। (২৮-৩০)
আয মঔন হতাভযা হঙনর
ভযাঙ্গননয এ প্রানন্ত। (৮-৪২)
ভানু নলয ভনধয হওউ হওউ হদ্রৃধাদ্রৃনে চহিত নয় আল্লায
এফাদত ওনয। (২২-১১)
ননবাভন্ডর  বূ ভন্ডনরয প্রান্ত।
(৫৫-৩৩)
অতঃয দহযয়া তানও তীনয
হিনর হদনফ। (২০-৩৯)
হতাভযা এও অহিওুনন্ডয ানি
অফস্থান ওযহঙনর। (৩-১০২)
হম তায হবহে স্থান ওনযনঙ
তনপ্রায় ধনয হওনাযায
উনয। (৯-১০৮)

ٍوُكنتُ ْم َعلَ َٰى َش َفا ُح ْفرة
َ
َ
ّْم َن النَّا ِر
َّها ِر
َ فَ َسبّْ ْح َوأَطَْر
َ اؼ النػ
ض َٰى
َ َّلَ َعل
َ ك تَػ ْر
ك َعلَ َٰى أ َْر َجائِ َها
ُ ََوالْ َمل
ِ
ي ِمن
َ َفَػلَ َّما أَت
َ اىا نُود
ِ َش
اط ِئ
ُّ ِمِإ ْذ أَنتُم بِالْعُ ْد َوة
الدنْػيَا
ِ َوِم َن الن
َّاس َمن يَػ ْعبُ ُد
ٍ اللَّو علَى حر
ؼ
ْ َ َٰ َ َ
ِ السماو
ِ
ات
َ َ َّ أَقْطَار
ِ َو ْاْل َْر
ض
ِ الس
اح ِل
َّ ِفَػ ْليُػ ْل ِق ِو الْيَ ُّم ب

ٍوُكنتُ ْم َعلَ َٰى َش َفا ُح ْفرة
َ
َ
ّْم َن النَّا ِر
س بػُْنػيَانَوُ َعلَ َٰى
َّ َّم ْن أ
َ َس
ٍ َش َفا جر
ؼ َىا ٍر
ُُ
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প্রান্ত, হওনাযা

হওনাযা, প্রান্ত,
হদও
হওনাযা, প্রান্ত,
াশ্বে হদয়ার
প্রান্ত, হওনাযা,
াশ্বে
প্রান্ত, হওনাযা
প্রান্ত, হওনাযা/
িু ননওা/ হদ্রৃধা
প্রান্ত, হওনাযা,
অোঁচািা কাোঁ
হওনাযা, তট,
ভুনেয তীয

َش َفا

ؼج
ٌ طََر
اؼ
ٌ أَطَْر
ٌَر َجا ج أ َْر َجاء
ِ َش
اط ٌئ
ٌعُ ْد َوة
ؼ
ٌ َح ْر
قُطٌْر ج أَقْطَ ٌار
ِس
اح ٌل
َ

কতে, ঔাদ, ওূ

কতে, হস্মানত ওাটা

ٌُح ْفَرة

কতে

ؼ
ٌ ُج ُر

ঔেওগুনরায ভাহরওনদয হনাত
ওযা নয়নঙ। (৮৫-৪)
এফায হ ওুপযীয হফহনভনয়
আমানফয আস্বাদ গ্রণ ওয।
(৩-১০৬)
আয দু নধয নদীভূ  মায স্বাদ
ফদরায় না। (৪৭-১৫)
অতঃয আল্লা তানদযনও
াহথেফ চীফনন রািনায স্বাদ
আস্বাদন ওযানরন। ৩৯:২৬
প্রনতযও প্রাণীনও আস্বাদন ওযনত
নফ ভৃ তুয। (৩-১৮৫)

হহদন হওান হওান ভুঔ
শুনভ্রাজ্জ্বর নফ, আয হওান হওান
ভুঔ নফ ওানরা ফণে। (৩:১০৭)
হহদন হওান হওান ভুঔ
শুনভ্রাজ্জ্বর নফ, আয হওান হওান
ভুঔ নফ ওানরা ফণে। (৩:১০৭)
তায ভুঔ ওার নয় মায় এফাং
অয ভনস্তান হক্লষ্ট নত

ِ قُتِل أَصحاب ْاْلُخ ُد
ود
ْ ُ َْ َ
اب ِِبَا ُكنتُ ْم
َ فَ ُذوقُوا الْ َع َذ
تَ ْك ُف ُرو َف
ٍ ََّوأَنْػ َه ٌار ّْمن ل
َب ََّلْ يَػتَػغَيَّػ ْر
َ
ُطَ ْع ُمو
ِْ فَأَ َذاقَػهم اللَّو
ي ِِف
ُ ُُ
َ ت ْزٙا
ُّ ِا٘تَيَاة
الدنْػيَا
ْ
ٍ ُك ُّل نَػ ْف
س ذَائَِقةُ الْ َم ْو ِت
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد
ُّ َيَػ ْوَـ تَػْبػي
ٌُو ُجوه

ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد
ُّ َيَػ ْوَـ تَػْبػي
ٌُو ُجوه
ِ
يم
ٌ َو ْج ُهوُ ُم ْس َوِّدا َوُى َو َكظ

কবীয কতে, গুা

স্বাদ গ্রণ ওযা,
হবাক ওযা
স্বাদ

আস্বাদন ওযাননা,
হবাক ওযাননা
আস্বাদনওাযী

াদা য়া,
শুনভ্রাজ্জ্বর য়া
ভহরন য়া,
ওানরা য়া
ওানরা, ভহরন,
হফলণ্ন

থানও। (১৬:৫৮)
আয মহদ তাযা হতাভানদয ানথ
রিাই ওনয, তানর তাযা
শ্চাদযণ ওযনফ। (৩:১১১)

َوإِف يػُ َقاتِلُوُك ْم يػُ َولُّوُك ُم
ْاْل َْدبَ َار
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ود
ٌ ُخ ُد
ْأ

হি, শ্চাৎ,
হঙন,
হফযীতহদও

كؽ
يى يذ ي-اؽ
َ َذ
طَ ْع ٌم
ً َ أَ َذ
يق
ييذ ي-اؽ
(َذائِ ٌق ) ىذائًىقةه
ج ذىائًيقو ىف
ض
ُّ َيَػْبػي-ض
َّ َاِبْػي
يَ ْس َود-اِ ْس َوَّد
ُم ْس َوّّد
ُدبػٌُر (ج) أ َْدبَ ٌار

মহদ তায চাভা াভননয হদও
হথনও হঙন্ন থানও, তনফ ভহরা
তযফাহদনী এফাং হ হভথযাফাহদ।
(১২:২৬)

ছনিা ায়ায ভনতা, মানত
যনয়নঙ তুলানযয ততয। (৩-১১৭)
তাযা হঔানন হদঔনত ানফ না
ূ নমোো, না হওাননা ওনওনন
িান্ডা । (৭৬-১৩)
তুহভ ীতর  ান্ত 
ইব্রাীনভয উনয। (২১-৬৯)
হতহন আওাহস্থত হরাস্তু হথনও
হরাফলেণ ওনযন। (২৪-৪৩)
আহক্তয ওাযনণ তানদয ীত 
গ্রীষ্মওারীন পনযয। (১০৬-২)
এফাং ফনরনঙ, এই কযনভয ভনধয
অহবমানন হফয নয়া না। (৯-৮১)
ভান নয় ঙায়া  তপ্তনযাদ।
(৩৫-২১)
আহক্তয ওাযনণ তানদয ীত 
গ্রীষ্মওারীন পনযয। (১০৬-২)

ِ
يصوُ قُ َّد ِمن
ُ إِف َكا َف قَم
ت َوُى َو ِم َن
ْ َص َدق
َ َقُػبُ ٍل ف
ِ
ي
َ ِالْ َكاذب
يح فِ َيها ِصّّر
ٍ َك َمثَ ِل ِر

ََل يَػَرْو َف فِ َيها َْشْ ًسا َوََل
َزْم َه ِر ًيرا
ُك ِوِن بَػ ْرًدا َو َس ََل ًما َعلَ َٰى
ِ ِ
يم
َ إبْػَراى
الس َم ِاء ِمن
َّ َويػُنَػّْزُؿ ِم َن
ِجبَ ٍاؿ فِ َيها ِمن بَػَرٍد
إِ َيَلفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ الشّْتَ ِاء
ِ الصْي
ف
َّ َو
ا٘تَّْر
ْ َوقَالُوا ََل تَ ِنف ُروا ِِف
ور
ْ َوََل الظّْ ُّل َوََل
ُ ا٘تَُر
إِ َيَلفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ الشّْتَ ِاء
ِ الصْي
ف
َّ َو
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াভনন, ম্যু নঔ,
ভুনঔাভুহঔ

ততয

قُػبُ ٌل
ِصّّر

ততপ্রফা, প্রঘন্ড
ীত,
ীতর, িাণ্ডা

হরা

ীতওার, ীনতয
ভয়
কযভ, তা,
উষ্ণতা, গ্রীষ্ম
কযভ, তা,
উষ্ণতা, গ্রীষ্ম
কযভওার,
গ্রীষ্মওার

َزْم َه ِر ٌير
 بَا ِرٌد،بَػ ْرٌد
بَػَرٌد
ِ
ُالشتَاء
َحّّر
ور
ٌ َح ُر
ف
ُ الصْي
َ

হতাভযা ওনষ্ট থাও, তানতই
তানদয আনে। (৩-১১৮)
তাযা হতাভানদয অভঙ্গর াধনন
হওান িহট ওনয না। (৩-১১৮)
তাযা ফরনফঃ ায় আপনা, এয
ফযাানয আভযা ওতই না িহট
ওনযহঙ। (৬-৩১)
োন্তনয তাযা মঔন ৃ থও নয়
মায়, তঔন হতাভানদয উয
হযালফতঃ আঙ্গু র ওাভিানত
থানও। (৩-১১৯)
আয আহন মঔন হযচননদয
ওাঙ হথনও ওার হফরা হফহযনয়
হকনরন। (৩-১২১)
ফাং ওানর ঘাযণ বূ হভনত হননয়
মা (১৬:৬)
আয আহভ হারায়ভাননয অধীন
ওনযহঙরাভ ফায়ু নও, মা ওানর
এও ভানয থ এফাং হফওানর
এও ভানয থ অহতিভ
ওযত। (৩৪-১২)
আয আহভ হারায়ভাননয অধীন
ওনযহঙরাভ ফায়ু নও, মা ওানর
এও ভানয থ এফাং হফওানর
এও ভানয থ অহতিভ

ِ
ُّم
ْ َوُّدوا َما َعنت

ওনষ্টয ম্যু ঔীন
য়া

ََل يَأْلُونَ ُك ْم َخبَ ًاَل

ত্রুহট ওযা, ওভ

قَالُوا يَا َح ْسَرتَػنَا َعلَ َٰى َما
فَػَّرطْنَا فِ َيها

ওভহত ওযা, ত্রুহট

ضوا َعلَْي ُك ُم
ُّ َوإِ َذا َخلَ ْوا َع
ْاْلَنَ ِام َل ِم َن الْغَْي ِظ

ওযা
ওযা; ঙাি হদয়া

يػي ىفِّر يط-فَػَّر َط

يىػ ىعض-ض
َّ َع
ওানর হফয

ِ
ي تَ ْسَر ُحو َف
َ َوح

ওানর ঘযানত

يح غُ ُد ُّوَىا
ّْ َولِ ُسلَْي َما َف
َ الر
اح َها َش ْهٌر
ُ َش ْهٌر َوَرَو

يىأٍليو-أَََل

ওাভিাননা

ِ
ك
َ ت ِم ْن أ َْىل
َ َوإِ ْذ َغ َد ْو

يح غُ ُد ُّوَىا
ّْ َولِ ُسلَْي َما َف
َ الر
اح َها َش ْهٌر
ُ َش ْهٌر َوَرَو

ِ
ت
يىػ ٍعنى ي-ت
َ َعن

য়া

মায়া

يىػ ٍغ يدك-َغ َدا

يى ٍسىر يح-َسَر َح

ওানরয ভ্রভণ;
প্রতুযল, ওার

ন্ধযাভ্রভণ,

غُ ُد ّّو

হফওানরয ভ্রভণ

اح
ٌ َرَو

ওযত। (৩৪-১২)
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মঔন ঘাযণবূ হভ হথনও হননয় আ
(১৬:৬)
মঔন হতাভানদয দু হট দর া
াযাফায উিভ নরা।
(৩-১২২)
মঔন হতাভানদয দু হট দর া
াযাফায উিভ নরা।
(৩-১২২)
তানদয শ্চাোফনন তহথরয ওনযা
না। (৪-১০৪)

ِ
تُو َف٦ي تُِر
َح
ِ َتَّت طَّائَِفت٤َ إِ ْذ
اف ِمن ُك ْم
أَف تَػ ْف َش ََل
ِ َتَّت طَّائَِفت٤َ إِ ْذ
اف ِمن ُك ْم
أَف تَػ ْف َش ََل
َوََل َِتِنُوا ِِف ابْتِغَ ِاء الْ َق ْوِـ

ন্ধযায় হপহযনয়
আনা
উিভ য়া;
াংওল্প ওযা ৪০:৫

ওযা য়, উবনয়ই হক্তীন
(২২:৭৩)
আয আল্লায উযই বযা ওযা
ভুহভননদয উহঘত। (৩-১২২)
আল্লা তায়াক্কুর ওাযীনদয
বারফানন। (৩-১৫৯)

অফয হতাভযা মহদ ফয ওয
এফাং হফযত থাও আয তাযা মহদ
তঔনই হতাভানদয উয ঘিা
য়। (৩-১২৫)

ِ
ب
َ
َ ُضع
ُ ف الطَّال
وب
ُ َُوالْ َمطْل
َو َعلَى اللَّ ِو فَػ ْليَتَػ َوَّك ِل
الْ ُم ْؤِمنُو َف
ِ
ي
ُّ ت٦ُِ َإِ َّف اللَّو
َ ب الْ ُمتَػ َوّْكل
صَِبُوا َوتَػتَّػ ُقوا َويَأْتُوُكم
ْ َإِف ت
ّْمن فَػ ْوِرِى ْم
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يىػ يهم-َى َّم

া াযাননা,
হফঘহরত য়া
ওষ্ট ওযা, হবনঙ্গ
িা, দু ফের য়া,
নযভ য়া

প্রাথেনাওাযী  মায ওানঙ প্রাথেনা

يح
ييًر ي-اح
َ أ ََر

দু ফের য়া, তুচ্ছ
য়া

يىػ ٍف ىش يل-فَ ِش َل
يى ًه ين-َوَى َن
() ىكٍى هن

ف
ْ َي-ف
َ
ُ ُضع
َ ُضع
)ف
ٌ (ض ْع
َ

বযা ওযা

হনবেযওাযী,
বযাওাযী

يىػتىػ ىوَّك يل-تَػ َوَّك َل
ُمتَػ َوّْك ٌل ج
ُمتَػ َوّْكلُو َف

আওহস্ভও

فَػ ْوٌر

এভনহও, মঔন হওয়াভত তানদয
ওানঙ অওস্ভাৎ এন মানফ।
(৬-৩১)
হঘহহ্নত হপনযতাকণ। (৩-১২৫)

মায ীভানা নচ্ছ আভান 
মভীন। (৩-১৩৩)
উচ্চতায় তুহভ ওঔনই ফেত
প্রভাণ নত াযনফ না। ১৭:৩৭
হতাভযা ঘিফৃ হে ানয ু দ হঔনয়া
না। (৩-১৩০)
হতাভযা ঘিফৃ হে ানয ু দ হঔনয়া
না। (৩-১৩০)
অতএফ, তাযাই হদ্রৃগুণ রাব
ওনয। (৩০:৩৯)
মহদ এরু অননও হননয় আা
য়। (১৮:১০৯)
তাযা মা ওনযহঙর তানত আোঁওনি
ধনয থানও না। (৩-১৩৫)

َّ َح َّ ًَٰت إِذَا َجاءَتْػ ُه ُم
ُاعة
َ الس
ًبَػ ْغتَة
ِ ِ ِ
ي
َ الْ َم ََلئ َكة ُم َس ّْوم
ات
َّ ض َها
ُ َع ْر
ُ الس َم َاو
ض
ُ َو ْاْل َْر
اٗتِبَ َاؿ طُ ًوَل
ْ َولَن تَػْبػلُ َغ
َض َعافًا
ّْ ََل تَأْ ُكلُوا
ْ الربَا أ
اع َف ًة
َ ُّم
َض
َض َعافًا
ّْ ََل تَأْ ُكلُوا
ْ الربَا أ
اع َف ًة
َ ُّم
َض
ضعِ ُفو َف
ْ ك ُى ُم الْ ُم
َ ِفَأُوَٰلَئ
َولَ ْو ِجْئػنَا ِبِِثْلِ ِو َم َد ًدا
ِ وََل ي
صُّروا َعلَ َٰى َما فَػ َعلُوا
َُْ
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া, িাৎ,
আওস্ভাৎ

হঘহ্নদাতা,
হনানাওাযী

ٌبَػ ْغتَة
ُم َس ّْوٌـ ج
ُم َس ّْوُمو َف

হফস্তৃহত, প্রস্থ

তদখেয, উচ্চতা

হদ্রৃগুণ, ফহুগুণ

ফহধেত

ফৃ হে ওনয হনয় হম

অননও/
অহতহযক্ত
অটর থাওা, হচদ
ওযা

ض
ٌ َع ْر
طُْوٌؿ
فج
ٌ ِض ْع
اؼ
ٌ َض َع
ْأ
ٌاع َفة
َ ُم
َض
فج
ْ ُم
ٌ ِضع
ضعِ ُفو َف
ْ ُم
َم َد ٌد

ً ي-أَصَّر
صر
َ ي

এফাং হদঔ মাযা হভথযা প্রহতন্ন
ওনযনঙ তানদয হযণহত হও
নয়নঙ। (৩-১৩৭)
তাযা তানদয ওনভেয াহস্ত
আস্বাদন ওনযনঙ. ৬৪:৫
হতাভযা মহদ আত নয় থাও।
(৩-১৪০)
এফাং মঔভ ভূ নয হফহনভনয়
ভান মঔভ। (৫-৪৫)
(এ হদনগুনরানও) আহভ ভানু নলয
ভনধয ারািনভ আফতেন খহটনয়

ُف َكا َف َعاقِبَة
َ فَانظُُروا َكْي
ي
َ ِالْ ُم َك ّْذب
فَ َذاقُوا َوبَ َاؿ أ َْم ِرِى ْم
تَْ َس ْس ُك ْم قَػ ْر ٌح٨ إِف
ِ اٗتر
اص
ٌ ص
َ وح ق
َ ُُْ َو

হযণহত,
পরাপর, প্রহতপর
ওুহযণহত, অশুব
হযণাভ
আখাত, ফযাথা
চঔভ, আখাত

ِ ي الن
َّاس
َ ْ تَا بَػُٛنُ َدا ِو

আফতেন খটাননা,

ي
َ ْ َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً بَػ
ْاْلَ ْغنِيَ ِاء ِمن ُك ْم

আফহতেত,

ারাফদর ওযা

থাহও। (৩-১৪০)
মানত ধননশ্বমেয হওফর হতাভানদয
হফোরীনদয ভনধযই ুঞ্জীবূ ত না
য়। (৫৯-৭)

হরহফে থাওা হনধোহযত ভয়।
(৩-১৪৫)
আহন আভানদয চননয হম ভয়
হনধোযণ ওনযহঙনরন, আভযা
তানত উনীত নয়হঙ। (৬-১২৮)
আয মঔন যূ রকণনও হনধোহযত
ভনয় হননয় আা নফ (৭৭:১১)

كِتَابًا ُّم َؤ َّج ًَل

َجلَنَا الَّ ِذي
َ َوبَػلَ ْغنَا أ
ت لَنَا
َّ أ
َ َج ْل
ت
ُّ َوإِذَا
ْ َالر ُس ُل أُقّْػت
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ِ
،ب
ٌ  عُ ْق،ٌَعاقبَة
عُ ْق ََب
اؿ
ٌ ََوب

قَػ ْر ٌح
وح
ٌ َج ْر ٌح ج ُج ُر
يي ىدا ًك يؿ-َد َاوَؿ

ওুহেকত মা
াতফদর নত
থানও
হনধোহযত, হনহদেষ্ট,
ধামেওৃত ভয়
ভয় ধামে ওযা,
হনধোযণ ওযা

ভয় ধামে ওযা

ٌُد َولَة
ُم َؤ َّج ٌل
يػُ َؤ ّْج ُل-َج َل
َّ أ
ت
يػي ىؤقِّ ي-ت
َ َّأَق

হতাভাহদকনও হযনয় হদনরন
নদয উয। (৩-১৫২)

আভযা াহন ঔায়ানত াহয না
হম মেন্ত না যাঔারযা নয না
মায় (২৮-২৩)
তুহভ হও আভানদযনও হ থ
হথনও হপহযনয় হদনত এনঙ মানত
আভযা হনয়হঙ আভানদয ফাদাদানদযনও? (১০-৭৮)
অথঘ আল্লা তা’আরা তানদযনও
খুহযনয় হদনয়নঙন তানদয ভে
ওানচয ওাযনন। (৪-৮৮)
আহভ মানও দীখে চীফন দান ওহয,
তানও ৃ হষ্টকত ূ ফোফস্থায় হপহযনয়
হনই। (৩৬-৬৮)
তাযা ছুোঁনও হকর ভস্তও নত
ওনয। ২১:৬৫
মানত হতাভযা াত হথনও হফহযনয়
মায়া ফস্তুয চনয দু ঃঔ না ওয।
(৩-১৫৩)
তাযা নদয হদনও ভুঔ ওনয
ফররঃ হতাভানদয হও াহযনয়নঙ?
(১২-৭১)

صَرفَ ُك ْم َعْنػ ُه ْم
َ
ِ
ص ِد َر
ْ ََُل نَ ْسقي َح َّ ًَٰت ي
ّْ
ُالر َعاء
أ َِجْئتَػنَا لِتَػ ْل ِفتَػنَا َع َّما َو َج ْدنَا
َعلَْي ِو آبَاءَنَا
َواللَّوُ أ َْرَك َس ُهم ِِبَا َك َسبُوا

খুহযনয় হদয়া;
ঘাহরত ওযা

ؼ
ص ًر ي
َ صَر
ٍ يى-ؼ
َ

হযনয় হনয়া

ص ًد ير
ٍ يي-َص َد َر
ْأ

হপযাননা, হঙনন
হপযাননা, খুহযনয়
হদয়া
খুহযনয় হদয়া,
উনল্ট হদয়া

َوَمن نػ َُّع ّْم ْرهُ نػُنَ ّْك ْسوُ ِِف
تَْل ِقٙا
ْ
ِ ُُثَّ نُ ِكسوا علَى رء
وس ِه ْم
ُ ُ َٰ َ ُ

উনল্টাভুঔী ওযা ,

لّْ َكْي ََل َُْتَزنُوا َعلَ َٰى َما
فَاتَ ُك ْم

াত ঙািা য়া,

قَالُوا َوأَقْػبَػلُوا َعلَْي ِهم َّماذَا
تَػ ْف ِق ُدو َف
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(ؼ
ص ٍر ه
)ى

ভাথা নত ওযা,
উল্টাননা
উনল্ট হদয়া

পওাননা,
নাকানরয ফাইনয
মায়া
াযাননা, াহযনয়
হপরা, হঔাোঁয়াননা,
ঔুোঁইনয় হপরা

ً
ت
يىػ ٍلف ي-ت
َ لََف
ً
س
يػيٍرك ي-س
َ أ َْرَك
َّ
ِّ
س
يػينىك ي-س
َ نَك
س
ُ يَػْن ُك-س
َ نَ َك
وت
يىػ يف ي-ات
َ َف
)ت
(فىػ ٍو ه
يىػ ٍف ًق يد-فَػ َق َد

মা হতাভানদয ভনধয এও দরনও
ফীবূ ত ওনযহঙর । (৩-১৫৪)
মঔন হতহন আনযা ওনযন
হতাভানদয উয তন্দ্রাচ্ছন্ন। (৮১১)
হতহন হদননও আফৃ ত ওনযন যাহত্র
হদনয়। (৭-৫৪)
তাযা ভুঔভন্ডর ফস্ত্রাফৃ ত ওনযনঙ।
(৭১-৭)
হতহন যাহত্রনও হদফ দ্রৃাযা
আচ্ছাহদত ওনযন। (৩৯-৫)

ًيَػ ْغ َش َٰى طَائَِفة
ّْمن ُك ْم
اس
َ إِ ْذ يػُغَشّْي ُك ُم النػ
َ ُّع
ِ
َّه َار
َ يػُ ْغشي اللَّْي َل النػ
استَػ ْغ َش ْوا ثِيَابَػ ُه ْم
ْ َو
َّها ِر
َ يُ َك ّْوُر اللَّْي َل َعلَى النػ

ফীবূ ত ওযা,
আচ্ছন্ন ওযা,
হঢনও হনয়া
হঢনও হনয়া,
আচ্ছন্ন ওযা,
আফৃ ত ওযা
হঢনও হনয়া,
আচ্ছন্ন ওযা,
আফৃ ত ওযা
ওাি চিাননা,
আফযনণ ঢাওা
যাোঁঘাননা, চহিনয়
হনয়া, আনরা
গুহটনয় হনয়া

আয তানদয ভুঔভন্ডরনও আফৃ ত
ওযনফ না ভহরনতা হওাংফা
অভান। (১০-২৬)
অনন্তয মঔন যচনীয অন্ধওায
তায উয ভাচ্ছন্ন র। (৬-

وى ُه ْم قَػتَػٌر
َ َوََل يَػ ْرَى ُق ُو ُج
ٌَوََل ِذلَّة
فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل

আচ্ছন্ন ওযা,
আফৃ ত ওযা
আচ্ছন্ন ওযা,
আচ্ছাহদত ওযা

৭৬)
হওাংফা হচানদ মায়। (৩-১৫৬)
হম মেন্ত না পুহটনয় তুহর
হতাভানদয হচাদওাযীনদযনও।
(৪৭-৩১)

أ َْو َكانُوا غُِّزى
ِِ
ين
َ َح َّ ًَٰت نَػ ْعلَ َم الْ ُم َجاىد
ِمن ُك ْم

306

হমাো
ভুহরভ হমাো

يىػ ٍغ ىشى-َغ ِش َي
يػيغىشِّي-َغشَّى
يػي ٍغ ًشي-أَ ْغ َشى
-استَػ ْغ َشى
ْ
يى ٍستىػ ٍغ ًشي

يي ىك ِّوير-َك َّوَر
يىػ ٍرىى يق-َرِى َق
 ىُيين-َج َّن
َغا ٍز ج غُِّزى
ِ تُٜ
اى ٌد ج
َ
ِ تُٜ
اى ُدو َف
َ

আল্লায যভনতই আহন
তানদয চনয হওাভর হৃদয়
নয়নঙন। (৩-১৫৯)
তাযা ঘায় হম তুহভ মহদ নভনীয়
 তানর তাযা নভনীয় নফ।
(৬৮-৯)
তফু হও হতাভযা এই ফাণীয
প্রহত তহথরয প্রদেন ওযনফ?
(৫৬-৮১)
আয তানদয প্রহত ওনিায ।
(৯-৭৩)
ু তযাাং এতীনভয হেনত্র – তুহভ
তনফ রূঢ় নয়া না। (৯৩-৯)
তাযা আনায ওাঙ হথনও
হফহচ্ছন্ন নয় হমনতা। (৩-১৫৯)

ِِ
ٍ
نت
َ فَبِ َما َر ْٔتَة ّْم َن اللَّو ل
تُ ْمَٛ
َوُّدوا لَ ْو تُ ْد ِى ُن فَػيُ ْد ِىنُو َف
ِ ا٘ت ِد
يث أَنتُم
َْ أَفَبِ ََٰه َذا
ُّم ْد ِىنُو َف
َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم
ِ
يم فَ ََل تَػ ْق َه ْر
َ فَأ ََّما الْيَت
ِ
ك
ُّ ََلن َف
َ ضوا ِم ْن َح ْول

নভনীয় য়া

তহথরয প্রদেণ
ওযা, নভনীয়
য়া
হহথরওাযী

য়া, দৃ ঢ়
দনে হনয়া
হনমোতন ওযা,
ওনিায য়া

হ অহত দ্রুত ানয় হঙনন
হদনও াহরনয় হকর। (৮-৪৮)
মাযা হতাভানদয ভনধয ঘুহানয
নয নি। (২৪-৬৩)

ص َعلَ َٰى َع ِقبَػْي ِو
َ نَ َك
ِ َّ
ين يَػتَ َسلَّلُو َف ِمن ُك ْم
َ الذ
لَِوا ًذا
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ظ
يىػ ٍغلي ي-َغلُ َظ
يىػ ٍق ىه ير-هر
َ َق

নয িা, দূ নয
যা, হফহচ্ছন্ন
৬২:১১

انصَرفُوا
َ َُُّث

يي ٍد ًى ين-أ َْد َى َن
ُم ْد ِى ٌن ج
ُم ْد ِىنُو َف

ওনিায য়া, রূঢ়

য়া; ঙু নট মায়া
অতঃয নয নি। (৯-১২৭)

ً
ي
يىل ي-ََل َف

প্রস্থান ওযা, ঘনর
মায়া
প্রস্থান ওযা, হপনয
মায়া, ঘনর
মায়া
নয িা, টনও
িা, হফয নয়
মায়া

يىػٍن ًفض-ض
َّ اِنْػ َف
ِ
-ؼ
َ صَر
َ ْان
ؼ
ص ًر ي
يىػٍن ى
ص
يىػٍن يك ي-ص
َ نَ َك
يىػتى ىسلَّ يل-تَ َسلَّ َل

এফাং তানদযনও মানত নাক্ত
ওযা মায় মাযা ভুনাহপও হঙর।

ِ َّ ِ
ين نَافَػ ُقوا
َ َوليَػ ْعلَ َم الذ

ওটতা ওযা

ِِ
ي لَ َك ِاذبُو َف
َ إِ َّف الْ ُمنَافق

ওট, বন্ড,

(৩-১৬৭)
ভুনাহপওযা অফযই হভথযাফাদী।
(৬৩-১)

প্রতাযও, হদ্রৃভুঔী,
ভুনাহপও

এফায হতাভানদয হননচনদয উয
হথনও ভৃ তুযনও হযনয় দা।
(৩-১৬৮)
তাযয মানও হদামঔ হথনও দূ নয
যাঔা নফ। (৩-১৮৫)
এফাং তানদয ভননয হোব দূ য
ওযনফন। (৯-১৫)
এঔন হতাভায ওাঙ হথনও
মফহনওা হযনয় হদনয়হঙ।

فَ ْاد َرءُوا َع ْن أَن ُف ِس ُك ُم
ت
َ الْ َم ْو
ِح َع ِن النَّا ِر
َ فَ َمن ُز ْحز

ِ
ظ قُػلُوِبِِ ْم
َ ب َغْي
ْ َويُ ْذى
نك ِغطَاءَ َؾ
َ فَ َك َش ْفنَا َع

(৫০-২২)
মঔন আওানয আফযণ
অাহযত নফ। (৮১-১১)
আয মাযা এঔন তানদয ওানঙ
এন হৌঁনঙহন তানদয চননয
আনে প্রওা ওনয। (৩-১৭০)
এফাং হতাভানদয প্রহতশ্রুত
চান্নানতয ু াংফাদ হান।
(৪১-৩০)

হযনয় হদয়া,
অাযণ ওযা,
প্রহতত ওযা
অাযণ ওযা,
দূ নয যাঔা
দূ য ওযা, হযনয়
হনয়া
ঔুনর হপরা, উন্মু ক্ত
ওযা, প্রওা ওযা;
দূ য ওযা,

ِ
ت
َّ َوإِذَا
ْ َالس َماءُ ُكشط
ِ َّ ِ ِ
ْين ََل
َ َويَ ْستَْبش ُرو َف بالذ
يَػ ْل َح ُقوا ِبِِم
اٗتَن َِّة الَِِّت ُكنتُ ْم
ْ َِوأَبْ ِش ُروا ب
وع ُدو َف
َ ُت
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يػينىافً يق-نَافَ َق
(فاؽ
)نً ه
ُمنَافِ ٌق ج
ُمنَافِ ُقو َف
ً
(ات
) يمنىاف ىق ه

অাযণ ওযা
অাযণ ওযা,
হঙনর হপরা
ঔুহ য়া,
ু াংফাদ গ্রণ
ওযা
ঔুহ য়া,
ু াংফাদ গ্রণ
ওযা

يى ٍد ىرأي-ََد َرأ
ًح
يػيىز ٍحز ي-َز ْحَز َح
ً
ب
يي ٍذى ي-ب
َ أَ ْذ َى
ً
ف
يىكٍش ي-ف
َ َك َش
(ف
) ىك ٍش ه
ِ يك-َك َش َط
ط
ُ ْش
َ
-اِ ْستَْب َشَر
يى ٍستىٍب ًش ير
يػيٍب ًش ير-أَبْ َشَر

ায  প্রপুল্ল। (৮০-৩৯)
আল্লা হননচয অনু গ্র হথনও মা
দান ওনযনঙন তায হপ্রহেনত
তাযা আনে উদমান ওযনঙ।
(৩-১৭০)
এহদন চান্নাতীযা আননে ভগুর
থাওনফ। (৩৬-৫৫)
এফাং হ তায হযফায-হযচননয
ওানঙ আননেয ানথ হপনয
মানফ। (৮৪:৯)
তাযা মঔন তানদয হযফাযহযচননয ওানঙ হপযত, তঔন
াাাহ ওনয হপযত। (৮৩-৩১)
মাযা যওানর হফশ্বা ওনয না,
তানদয অন্তয াংওুহঘত নয়
মায়। (৩৯-৪৫)
আভানদয চনয আল্লাই মনথষ্ট;
ওতই না ঘভৎওায
ওাহভয়াফীদানওাযী। (৩-১৭৩)
হতাভযা আল্লাহনও হতাভানদয
চনয চাহভন ফাহননয়ঙ (১৬:৯১)

মানত তাযা ওােনয ওনয হ
ভস্ত ধন-ম্পদনও তানদয

ِض
ٌاح َكةٌ ُّم ْستَْب ِشَرة
َ

ِ فَ ِرِح
اى ُم اللَّوُ ِمن
َ
ُ َي ِبَا آت
ضلِ ِو
ْ َف
اٗتَن َِّة الْيَػ ْوَـ
ْ اب
ْ إِ َّف أ
َ َص َح
ِِف ُشغُ ٍل فَاكِ ُهو َف
ِ
ب إِ َ ََٰل أ َْىلِ ِو َم ْس ُر ًورا
ُ َويَن َقل
َوإِذَا ان َقلَبُوا إِ َ ََٰل أ َْىلِ ِه ُم
ِ
ي
َ ان َقلَبُوا فَك ِه
ِ َّ ُاْشأَزَّت قُػل
ين ََل
ْ َْ
ُ
َ وب الذ
ِيػُ ْؤِمنُو َف بِ ْاَل ِخرة
َ
ِ
ِ َّ
يل
ُ َح ْسبُػنَا اللوُ َون ْع َم الْ َوك

উৎপুল্ল,
ু াংফাদপ্রাপ্ত
উল্লাী, আনভাদী,
ভাঔুহ

ায, াহভুঔ,
আনহেত
ায, আনহেত

ায, িাট্টাওাযী

হফতৃষ্ণ নয়
মায়া, িু হঘত
য়া

ِح ج فَ ِر ُحو َف
ٌ فَر
فَاكِوٌ ج
فَاكِ ُهو َف
ور
ٌ َم ْس ُر
فَ ِكوٌ ج فَ ِك ُهو َف
يى ٍش ىمئًز-اِ ْْشَأ ََّز

ওভেহফধায়ও,
হচম্যাদায

َوقَ ْد َج َع ْلتُ ُم اللَّػوَ َعلَْي ُك ْم
َك ِف ًيَل

তোফধায়ও,

َسيُطََّوقُو َف َما ََِبلُوا بِِو

হফহি যাননা

করায় হফিী ফাহননয় যাননা

ٌُم ْستَْب ِشرة

চাহভন,

ِ
يل
ٌ َوك
ِ
يل
ٌ َكف

দাহয়ত্বীর

ييطىِّو يؽ-طََّو َؽ

নফ। (৩-১৮০)
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তাযা হনদেন ভূ  হননয়
এনহঙনরন। এফাং এননহঙনরন
ীপা  প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)
ওাোঁঘাত্রহট উজ্জ্বর নেত্র দৃ য।
(২৪-৩৫)
হতহনই হ ভান ো, হমহন
ফাহননয়নঙন ু মেনও উজ্জর
আনরাওভয়। (১০-৫)
অননও ভুঔভন্ডর হহদন নফ
উজ্জ্বর। (৮০-৩৮)
এফাং এওহট উজ্জ্বর প্রদী ৃ হষ্ট
ওনযহঙ। (৭৮-১৩)
জ্বরন্ত উরৃাহন্ড। (৩৭-১০)
অতঃয মঔন ূ মেনও ঘওঘও
ওযনত হদঔর। (৬-৭৮)
হহদন অননও ভুঔভন্ডর উজ্জ্বর
নফ। (৭৫-২২)
অননও ভুঔভন্ডর হহদন নফ,
চীফ। (৮৮-৮)
মঔন নেত্র ভহরন নয় মানফ।
(৮১-২)
আয অননও ভুঔভন্ডর হহদন
উদা নয় িনফ। (৭৫-২৪)
মাোঁযা দাোঁহিনয়, ফন,  াহয়ত
অফস্থায় আল্লানও স্ভযণ ওনয।
(৩-১৯১)

ِ َجاءوا بِالْبػيّْػن
الزبُِر
ُّ ات َو
َ َُ
ِ َوالْ ِكت
اب الْ ُمنِ ِْي
َ

ي
ّّ ب ُد ّْر
ٌ َكأَنػ ََّها َك ْوَك

ِ
س
ْ ُى َو الَّذي َج َع َل الش
َ َّم
ِ
ًضيَاء
ٌُو ُجوهٌ يَػ ْوَمئِ ٍذ ُّم ْس ِفَرة
ِ
اجا
ً اجا َوَّى
ً َو َج َع ْلنَا سَر

ِ
ِ
ب
ٌ ش َه
ٌ اب ثَاق
ًس بَا ِز َغة
ْ فَػلَ َّما َرأَى الش
َ َّم

ِ وجوه يػومئِ ٍذ ن
ٌَّاضَرة
َ َْ ٌ ُ ُ
ِ وجوه يػومئِ ٍذ ن
ٌَّاع َمة
َ َْ ٌ ُ ُ

ِ
ت
ْ وـ ان َك َد َر
ُ ُّج
ُ َوإ َذا الن
ِ ووجوه يػومئِ ٍذ ب
ٌاسَرة
َ َ َْ ٌ ُ َُ
ِ َّ
ين يَ ْذ ُك ُرو َف اللَّوَ قِيَ ًاما
َ الذ
ودا َو َعلَ َٰى ُجنُوِبِِ ْم
ً َُوقُػع
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দীহপ্তভয়,
আনরাওফহতেওা
আনরাও হফচ্ছুযও,
উজ্জ্বর,
হচযাহতভেয়,
দীহপ্তভয়, উজ্জ্বর

আনরানওাজ্জ্বর,
হনভের, াযফদন
হচযাহতভেয়
উজ্জ্বর, দু যহতীর
ঘওঘনও,
উদীয়ভান
রাফণযভয়,
উজ্জ্বর, চীফ
উজ্জ্বর, উৎপুল্ল
ভহরন য়া,
হনষ্প্রব য়া
ভহরন, হফলণ্ণ,
ভুঔবায

ِ
ٌُمنْي
ي
ّّ ُد ّْر
ِ
ٌضيَاء
ٌُم ْس ِفَرة
اج
ٌ َوَّى
ِ
ب
ٌ ثَاق
ٌ بَا ِز َغة،ٌبَا ِزغ
ِ َن
ٌاضَرة
ِ َن
ٌاع َمة

يىػٍن ىك ًد ير-انْ َك َد َر
ِب
ٌاسَرة
َ

াশ্বে, তনওটয,
াহয়তাফস্থা

وب
ٌ ُب ج ُجن
ٌ َجْن

তুয ফেনতয হদও হথনও।
(২৮-২৯)
হ াশ্বে হযফতেন ওনয হফতওে
ওনয, মানত আল্লায থ হথনও
হফভ্রান্ত ওনয হদয়। (২২-৯)
আল্লায ে হথনও আযায়ন।
(৩-১৯৮)
হ ঈভানদানকণ! তধমেয ধাযণ
ওয। (৩-২০০)
হ ঈভানদানকণ! তধমেয ধাযণ ওয
এফাং হভাওানফরায় দৃ ঢ়তা
অফরম্বন ওয। (৩-২০০)
তঔন ু দৃঢ় থাও এফাং আল্লানও
অহধও হযভানণ স্ভযণ ওয।
(৮-৪৫)
মাযা ফনর, আভানদয ারনওতো
আল্লা অতঃয অহফঘর থানও।

ِ ِِمن َجان
ب الطُّوِر

ِ ثَ ِاِن ِعطْ ِف ِو لِي
ض َّل َعن
ُ
َ
َسبِ ِيل اللَّ ِو
ِ نػُزًَل ّْمن ِع
ند اللَّ ِو
ْ ُ

ِ َّ
ين َآمنُوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
اصَِبُوا
ْ
ِ َّ
ين َآمنُوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
صابُِروا َوَرابِطُوا
ْ
َ اصَِبُوا َو
فَاثْػبُتُوا َواذْ ُك ُروا اللَّوَ َكثِ ًْيا
استَػ َق ُاموا
ْ َّقَالُوا َربػُّنَا اللَّوُ ُُث

(৪৬-১৩)

াশ্বে, হওনাযা,
হদও
াশ্বে, ওাোঁধ, খাি,
গ্রীফা

আহতথয, আযায়ন

ف
ٌ ِْعط
نػُُزٌؿ

দৃ ঢ় য়া

দৃ ঢ়থাওা; ীভান্ত
প্রযায় থাওা
অটর থাওা,
দৃ ঢ়দ থাওা,
অহফঘর থাওা
অটর থাওা,
হাচা ঘরা,
হিও য়া
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ِ
ب
ٌ َجان

صابًير
يي ى-صابَػَر
َ
ط
يػيىرابً ي-ط
َ ََراب
)ط
( ًربىا ه
ت
يىػثٍبي ي-ت
َ َثػَب
)وت
(ثػيبي ه

ِ
ً
يم
يى ٍستىق ي-ا ْستَػ َق َاـ

৪। ু যা হনা
হনশ্চয় আল্লা হতাভানদয ফযাানয
নঘতন যনয়নঙন। (৪-১)
আল্লা ফে হফলনয় েভতাীর।
(৪-৮৫)

তনফ, এওহটই অথফা হতাভানদয
অহধওাযবুক্ত দাীনদযনও; ৪:৩

إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
َوَكا َف اللَّوُ َعلَ َٰى ُك ّْل َش ْي ٍء
ُّم ِقيتًا
ِ
ت
ْ فَػ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك
تَانُ ُك ْم٨َْأ

মেনফেও, তওে
অহববাফও,
হদঔবারওাযী,

ِ
يب
ٌ َرق
ِ
يت
ٌ ُمق

আামেদাতা,
বযণনালণওাযী
ভাহরও য়া,
অহধওাযী য়া;
ওযায়ে ওযা,
েভতা থাওা

ِ َمل
ك
ُ تَْل٨-ك
َ َ
)ك
ٌ (م ْل
َ

১৭:৫৬; ান
ওযা ২৭:২৩
আয হতাভযা স্ত্রীনদযনও তানদয
হভায হদনয় দা ঔুীভনন।
(৪-৪)
তনফ তা হতাভযা স্বাচ্ছনেয হবাক
ওয। (৪-৪)
তনফ তা হতাভযা স্বাচ্ছনেয হবাক
ওয। (৪-৪)
এ অাং হনধোহযত। (৪-৭)
আল্লায আনদ হনধোহযত,
অফধাহযত। (৩৩-৩৮)

ص ُدقَاِتِِ َّن
َ َّْساء
َ َوآتُوا الن
تلَ ًة١ْ ِ
فَ ُكلُوهُ َىنِيئًا َّم ِريئًا

স্বতস্ফূতেবানফ,
ঔুহ ভনন

তৃহপ্তয ানথ,
াননে

فَ ُكلُوهُ َىنِيئًا َّم ِريئًا

স্বাচ্ছনেয, তৃহপ্তনত

ِ َن
وضا
ً صيبًا َّم ْف ُر

হনধোহযত,

َوَكا َف أ َْم ُر اللَّ ِو قَ َد ًرا
َّم ْق ُد ًورا
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আফহযও
হনধোহযত,
ধামেওৃত

ٌتلَة١ْ ِ
َىنِْي ٌئ
َم ِري ٌئ
وض
ٌ َم ْف ُر
ور
ٌ َم ْق ُد

এটা হতা এও হস্থযীওৃত ফযাায।
(১৯-২১)
আয আল্লায হননদে অফযই
ওামেওয নফ। (৪-৪৭)

ِ وَكا َف أَمرا َّم ْق
ضيِّا
ًْ َ
َوَكا َف أ َْم ُر اللَّ ِو َم ْفعُ ًوَل

ঘূ িান্ত,
পয়ারাওৃত,

ِ م ْق
ض ّّي
َ

াফযস্ত
ওামেওয,
ম্পাহদত,

وؿ
ٌ َُم ْفع

াংখহটত
ম্পহত ফন্টননয ভয়। (৪-৮)

তানদয ভনধয প্রহতহট দ্রৃানযয চননয
এও এওহট দর বাক ওযা আনঙ
(১৫:৪৪)
ওভে ফন্টনওাযী হপনযতাকনণয
থ। (৫১-৪)

ওনযাযা মাযা হতাভানদয রারনারনন আনঙ। (৪-২৩)

হফফা ফন্ধনন আফে ওযায চনযফযহবঘানযয চনয নয়। (৪:২৪)
মাযা তী-াধ্বী নাযীয প্রহত
অফাদ আনযা ওনয। (২৪-৪)

ضَر الْ ِق ْس َم َة
َ َوإِ َذا َح
ٍ
ٌلّْ ُك ّْل بَاب ّْمْنػ ُه ْم ُج ْزء
وـ
ٌ َّم ْق ُس
ِ فَالْم َق ّْسم
ات أ َْمًرا
َ ُ

ফণ্টন

ফযােওৃত, ফহণ্টত

-قِ ْس َمةٌ (قى ىس ىم
)يىػ ٍق ًس يم
وـ
ٌ َم ْق ُس

ফন্টন ওাযী

ُم َق ّْس َمةٌ ج
ات
ٌ ُم َق ّْس َم

َّ َوَربَائِبُ ُكم
الَلِِت ِِف
ُ
ُح ُجوِرُكم

হওার, তোফধান

ُح ُجٌر ج
ور
ٌ ُح ُج

ِِ
ِِ
ي
َ ي َغْيػَر ُم َسافح
َ تصنُّْٝ

হফফাপ্রাথেী,

ِ َّ
ين يَػ ْرُمو َف
َ َوالذ
ِ َالْمحصن
ات
َ ُْ

হফফাওনল্প
রজ্জাস্থাননয
হফত্রতা
যোওাযী, হফশুে
ঘহযনত্রয
অহধওাহযণী
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ِ تُْٝ
ص ٌن ج
ِ تُْٝ
صنُو َف

صنَةٌ ج
َ تُْٝ
ات
ٌ َصن
َ تُْٝ

এফাং হনয়ভ অনু মায়ী তানদযনও
হভাযানা প্রদান ওয এভতাফস্থায়
হম, তাযা হফফা ফন্ধনন আফে
নফ-ফযহবঘাহযণী নফ না। (৪২৫)
এফাং ফযহবঘাহযণীনও হওফর
ফযহবঘাযী অথফা ভুহযও ুরুলই
হফনয় ওনয (২৪-৩)
এফাং আহভ ফযহবঘাহযণী ওঔন
হঙরাভ না ? (১৯-২০)
হফফা ফন্ধনন আফে ওযায চনযফযহবঘানযয চনয নয়।
ফযহবঘাযী ুরুল হওফর
ফযহবঘাহযণী নাযী অথফা ভুহযওা
নাযীনওই হফনয় ওনয। (২৪-৩)
অনন্তয তানদয ভনধয মানও
হতাভযা হবাক ওযনফ। (৪-২৪)

হওাংফা উ-হত গ্রণওাহযণী
নফ না। (৪-২৫)

ُج َورُى َّن
ُ َُوآت
ُ وى َّن أ
ِ بِالْمعر
ٍ َتصنُْٝ وؼ
ات َغْيػَر
َ
ُْ َ
ٍ مسافِح
ات
َ َُ

ফযহবঘাহযণী

ِ الزانِيةُ ََل ي
نك ُح َها إََِّل
َ َ َّ َو
َز ٍاف أ َْو ُم ْش ِرٌؾ
َوََلْ أ َُؾ بَغِيِّا
ِِ
ِِ
ي
َ ي َغْيػَر ُم َسافح
َ تصنُّْٝ

ফযহবঘাযী,

ِ الزِاِن ََل ي
َّ
ًنك ُح إََِّل َزانِيَة
َ
أ َْو ُم ْش ِرَك ًة

ফযহবঘাযী

استَ ْمتَػ ْعتُم بِِو ِمْنػ ُه َّن
ْ فَ َما
ِ ِ
َخ َد ٍاف
ْ َوََل ُمتَّخ َذات أ

ফযহবঘাযী

অহফত্র
ফযহবঘাযী

উনবাক ওযা

উহত ফা
উত্নী, হকান
হপ্রহভও ফা
হপ্রহভওা

তানও ঔুফ ীঘ্রই আগুনন হননে
ওযা নফ। (৪-৩০)

صلِ ِيو نَ ًارا
َ فَ َس ْو
ْ ُؼ ن
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হািাননা, দগ্ধ
ওযা

ُم َسافِ َحةٌ ج
ِ
ات
ٌ ُم َساف َح
ٌ َزانِيَة،َز ٍاف
بَغِ ّّي

ُم َسافِ ٌح ج
ُم َسافِ ُحو َف
َز ٍاف
-اِ ْستَ ْمتَ َع
يى ٍستى ٍمتً يع
ِخ ْد ٌف ج
َخ َدا ٌف
ْأ
صلًي
ٍ يي-َصلَى
ْأ

অতঃয হননে ওয চাান্নানভ।
(৬৯-৩১)

ِ ْ َُُّث
ُصلُّوه
َ يم
َ اٗتَح

আগুনন প্রনফ
ওযাননা, অহিদগ্ধ
ওযা

তাযা ফররঃ এনও ুহিনয় দা.
(২১-৬৮)
তানদয ভুঔভন্ডর দগ্ধ ওযনফ।
(১৮-২৯)
আগুন তানদয ভুঔভন্ডর দগ্ধ
ওযনফ। (২৩-১০৪)
অতঃয তানদযনও আগুনন
জ্বারাননা নফ। (৪০-৭২)
ভানু লনও দগ্ধ ওযনফ। (৭৪-২৯)

এটা আল্লায নে ঔুফই
চাধয। (৪-৩০)
হতাভায ারনওতো ফনরনঙন,
এটা আভায চননয চ াধয।
(১৯-২১)
এফাং ওানপযনদয নে হদনহট
নফ ওহিন। (২৫-২৬)

ُقَالُوا َحّْرقُوه

হািাননা, জ্বাহরনয়

َيَ ْش ِوي الْ ُو ُجوه

দগ্ধ ওযা, বুনা

َّار
َ تَػ ْل َف ُح ُو ُج
ُ وى ُه ُم الن

হািাননা, দগ্ধ

ُُثَّ ِِف النَّا ِر يُ ْس َج ُرو َف
احةٌ لّْْلبَ َش ِر
َ لََّو
ِ
ك َعلَى اللَّ ِو
َ َوَكا َف َٰذَل
يَ ِس ًْيا
ِ ُّقَ َاؿ رب
ي
ٌ ّْ ك ُى َو َعلَ َّي َى
َ
ِ
ين
َ َوَكا َف يَػ ْوًما َعلَى الْ َكاف ِر
َع ِس ًْيا
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হদয়া
ওযা
ওযা, জ্বাহরনয়

صلِّي
يي ى-صلَّى
َ
(صلًيىةه
ٍ )تى
 يَيىِّر يؽ-َحَّر َؽ
يى ٍش ًوم-َش َوى
يىػ ٍل ىف يح-فح
َ َل

হদয়া
হািাননা, আগুন
ধযাননা/ বহতে

جر
يى ٍس ي-جر
َ َس

ওযা
দগ্ধওাযী

ٌاحة
َ لََّو

চ, তুচ্ছ

يَ ِس ٌْي

চ, নকণয,

ي
ٌ ّْ َى

বস্ভওাযী,

অহতাধাযণ

ِ
عسْي
ٌ ،َعسٌر
ওহিন, ওষ্টওয,
াংওটান্ন

ুরুনলযা নাযীনদয উয
ওৃতেত্বীর। (৪-৩৪)

اؿ قَػ َّو ُامو َف َعلَى
ُ الر َج
ّْ
ّْس ِاء
َ الن

ওতৃেত্বীর,
ৃ িনালও;

قَػ َّو ٌاـ ج قَػ َّو ُامو َف

অহববাফও,
তোফধায়ও
৪:১৩৫

তাযা উবনয়য ভীভাাংা ঘাইনর
আল্লা উবনয়য ভানছ উায়
ওনয হদনফন। (৪:৩৫)
আয তায চনয আহভ চ ওনয
হদনয়হঙরাভ স্বচ্ছেবানফ (৭৪:১৪)
এফাং আভানদয চননয আভানদয
ওাচ হিওবানফ ূ ণে ওরুন
(১৮:১০)
আয আভযা হতা অফযই
ওুযআননও উনদগ্রনণয চনয

ص ََل ًحا يػُ َوفّْ ِق
َ إِف يُِر
ْ ِيدا إ
اللَّوُ بَػْيػنَػ ُه َما
يدا
ُّ َوَم َّه
ً دت لَوُ ّتَْ ِه
َوَىيّْ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرنَا َر َش ًدا
ّْ ِولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َف ل
لذ ْك ِر
َ

চনফাধয ওনয হদনয়হঙ
(৫৪:৩২)
আয আভায ফযাানয আহন
আভায উয ওনিাযতা আনযা
না (১৮:৭৩)
আয হনওট প্রহতনফীয এফাং
দু নযয প্রহতনফীয। (৪-৩৬)
অতঃয এই নয আনায
প্রহতনফী অল্পই থাওনফ।
(৩৩-৬০)

َوََل تُػ ْرِى ْق ِِن ِم ْن أ َْم ِري
عُ ْسًرا
اٗتَا ِر
ْ اٗتَا ِر ِذي الْ ُق ْرَ ََٰب َو
ْ َو
ِ ُاٗتُن
ب
ْ
ك فِ َيها إََِّل
َ َتَا ِوُرون٥ُ ُُثَّ ََل
قَلِ ًيَل

316

অনু ওূর ওযা,
তাউহপও হদয়া

প্রস্তুত ওযা, চ
ওনয হদয়া
চ ওযা, ভৃ ণ
ওযা, প্রস্তুত ওযা

চ ওযা

ওহিনতা আনযা
ওযা, ওনিাযতা

يػي ىوفِّ يق-َوفَّ َق
ً
)يق
(تىػ ٍوف ه
ِييىِّه يد-َم َّه َد
)(َتىٍ ًهي هد
يػي ىهيِّ يئ-ََىيَّأ

يػييى ِّس ير-يَ َّسَر
يػُْرِى ُق-أ َْرَى َق

ওযা
প্রহতনফী;
াামযওাযী,

َج ٌار

আশ্রয়দাতা ৮:৪৮
প্রহতনফী য়া

 يُيىا ًكير-َج َاوَر

হতাভযা মঔন হনাগ্রস্ত থাও,
তঔন নাভানময ধানয-ওানঙ
হমনা। (৪-৪৩)
তাযা হনহশ্চত আন হনায় অন্ধ
হঙর (১৫:৭২)
তানত তানদয ভাথা ধযনফ না,
আয হফওাযগ্রস্ত  নফ না
(৫৬:১৯)
হতাভযা মঔন হনাগ্রস্ত থাও,
তঔন নাভানময ধানয-ওানঙ
হমনা, মতেণ না ফুছনত েভ
 মা হওঙু হতাভযা ফরঙ এফাং
মঔন হতাভযা চুনুফ (নকার

الص ََلةَ َوأَنتُ ْم
َّ ََل تَػ ْقَربُوا
ُس َك َار َٰى
َّه ْم لَِفي َسكَْرِِتِ ْم
ُ إِنػ
يَػ ْع َم ُهو َف
صدَّعُو َف َعْنػ َها َوََل
َ ََُّل ي
يُن ِزفُو َف
الص ََلةَ َوأَنتُ ْم
َّ ََل تَػ ْقَربُوا
ُس َك َار َٰى َح َّ ًَٰت تَػ ْعلَ ُموا َما
تَػ ُقولُو َف َوََل ُجنُبًا

হনা, ভাদওতা

َسكَْرا ُف ج
ُس َك َارى
ٌَسكَْرة

ভাতার য়া

ؼ
يػيٍن ًز ي-ؼ
َ أَنْػَز

হনাগ্রস্থ

হকার পযম

ب
ٌ ُُجن

অফস্থা; দূ য, দূ যত্ব
২৮:১১

পযম) অফস্থায় থাও। (৪-৪৩)
মতেণ না হকার ওনয না।
(৪-৪৩)
তঔন স্বীয় ভুঔভন্ডর হধৌত ওয।
(৫-৬)
ছযণা হনকেত র হকার ওযায
চননয ীতর  ান ওযায

َح َّ ًَٰت تَػ ْغتَ ِسلُوا

আন। (৪-৪৩)

হকার ওযা

ِ
وى ُك ْم
َ فَا ْغسلُوا ُو ُج

হধায়া, হধৌত ওযা

اب
ٌ ََٰى َذا ُم ْغتَ َس ٌل بَا ِرٌد َو َشَر

হকানরয াহন,

চননয। (৩৮-৪২)
হতাভানদয হওউ হৌঘাকায হথনও

হধৌত ওযা,

َح ٌد ّْمن ُكم ّْم َن
َ َجاءَ أ
الْغَائِ ِط
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হকারঔানা

হৌঘাকায

يىػ ٍغتى ًس يل-اِ ْغتَ َس َل
يىػ ٍغ ًس يل-َغ َس َل
ُم ْغتَ َس ٌل
ط
ٌ َِغائ

তনফ াও-হফত্র ভাহটয দ্রৃাযা
তায়াম্যু ভ ওনয না। (৪-৪৩)
ভুঔভন্ডর  াতনও খনল না।
(৪-৪৩)

দ্রৃীননয প্রহত তাহচ্ছরয প্রদেননয
উনেন। (৪-৪৬)
তানর তাযা ধৃ ষ্টতা ওনয
অজ্ঞতাফতঃ আল্লানও ভে
ফরনফ। (৬-১০৮)
ভানয ওনয প্রহতভা  য়তাননও।
(৪-৫১)
ু তযাাং হতাভযা ভূ হতেনদয
অহফত্রতা হথনও হফোঁনঘ থাও।
(২২-৩০)
এফাং আভানও  আভায ন্তান
ন্তহতনও ভূ হতে ূ চা হথনও দূ নয
যাঔুন। (১৪-৩৫)
এই হম ভদ,চুয়া,প্রহতভা এফাং
বাকয-হনধোযও যভূ  এফ
য়তাননয অহফত্র ওামে তফ হতা
নয়। (৫-৯০)

يدا طَيّْبًا
ً ِصع
َ فَػتَػيَ َّم ُموا

তায়াম্যু ভ ওযা,

ِ فَامسحوا بِوج
وى ُك ْم
ُُ ُ َ ْ
َوأَيْ ِدي ُك ْم

াত ফুরাননা

َوطَ ْعنًا ِِف الدّْي ِن
فَػيَ ُسبُّوا اللَّوَ َع ْد ًوا بِغَ ِْْي
ِع ْل ٍم
ِ
ِ اٗتِب
ت
ْ ْ ِيػُ ْؤمنُو َف ب
ِ ُوالطَّاغ
وت
َ
س ِم َن
ّْ اجتَنِبُوا
ْ َف
َ الر ْج
ِ َْاْلَوث
اف
ْ
ِن أَف نػ َّْعبُ َد
َّ َِاجنُْب ِِن َوب
ْ َو
َصنَ َاـ
ْ ْاْل
تَ ْم ُر َوالْ َمْي ِس ُرٙا
ْ تَا٣َِّإ
اب َو ْاْل َْزََل ُـ
َ َو ْاْل
ُ َنص
ِ َِرجس ّْمن عم ِل الشَّيط
اف
ْ
ََ ْ ٌ ْ
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ইচ্ছা ওযা

ওটূ হক্ত ওযা

কাহর হদয়া, ভে
ফরা

প্রহতভা, ভূ হতে,
উায

يىػتىػيى َّم يم-تَػيَ َّم َم
ِيىٍ ىس يح-َم َس َح
)( ىم ٍس هح
يىطٍ ىع ين-طَ َع َن
)(طى ٍع هن
يى يسب-ب
َّ َس
ِ
ت
ٌ جْب

ভূ হতে, প্রহতভা

َوثْ ٌن ج أ َْوثَا ٌف

ভূ হতে, প্রহতভা

َصنَ ٌاـ
ْ صنَ ٌم ج أ
َ

প্রহতভা; স্থাহত
হফদী ৫:৩

بج
ُ ُن
ٌص
اب
ٌ أَنْص

হমন প্রায আভানতভূ 
প্রাওনদয হনওট হৌনঙ দা।
(৪-৫৮)
মাযা দাফী ওনয হম,মা আনায
প্রহত অফতেীণে নয়নঙ আভযা হ
হফলনয়য উয ঈভান এননহঙ।
(৪-৬০)
তাযা হফঘায ঔুচোঁনত ঘায় তাগুত
হথনও। (৪-৬০)
মতেণ না তানদয ভনধয ৃ ষ্ট
হফফানদয ফযাানয হতাভানও
নযায়হফঘাযও ফনর ভনন না ওনয।
(৪-৬৫)
ওরযাণওয ওথা। (৪-৬৩)

হননচয ভনন হওান যওভ
াংওীণেতা ানফ না (৪-৬৫)

হ ঈভানদাযকণ! হননচনদয অস্ত্র
তুনর না
এফাং আভযা ফাই দা াংহওত।
(২৬-৫৬)

ِ َأَف تُػؤُّدوا ْاْلَمان
ات إِ َ ََٰل
َ
َ
أ َْىلِ َها
ِ َّ
َّه ْم َآمنُوا
ُ ين يَػ ْزعُ ُمو َف أَنػ
َ الذ
ك
َ ِِبَا أُن ِزَؿ إِلَْي
يدو َف أَف يَػتَ َحا َك ُموا إِ ََل
ُ يُِر
ِ ُالطَّاغ
وت
ِ َ ت ّْكم٦ُ ح ًَّت
يما َش َجَر
َ وؾ ف
ُ َ َٰ َ
بَػْيػنَػ ُه ْم
قَػ ْوًَل بَلِيغًا
ت ُدوا ِِف أَن ُف ِس ِه ْم٥َِ ََل
َحَر ًجا
ِ َّ
ين َآمنُوا ُخ ُذوا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
ِح ْذ َرُك ْم
ِ
يع َح ِاذ ُرو َف
ٌ َوإِنَّا َٗتَم
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আভানত, কহচ্ছত
ম্পদ, যহেত

ات
ٌ َأ ََمانَةٌ ج أ ََمان

ভারাভার

দাহফ ওযা; ধাযণা
ওযা ৬:২২

হফঘায ঘায়া,
ভীভাাংা ঘায়া
হফঘাযও ফানাননা,
াও ভানা,

يىػ ٍزعي يم-َز َع َم
)( ىز ٍع هم
يىػتى ىحا ىك يم-َُتَا َك َم
 يَيى ِّك يم-َح َّك َم

ভাভরা ওযা

প্রাঞ্জর, কবীয,
হবদওাযী
াংওীণেতা; অনযায়,
া ৪৮:১৭; ওষ্ট,

بَلِي ٌغ
َحَر ٌج

ভযা ৫:৬
তওেতা,
াফধানতা,
অস্ত্রস্ত্র
বয়াতে, ন্ত্রস্ত,
অস্ত্রধাযী

ِح ْذٌر
َح ِاذٌر ج
َح ِاذ ُرو َف

আয হতাভানদয ভনধয এভন
হওউ হওউ যনয়নঙ, মাযা অফয
হফরম্ব ওযনফ। (৪-৭২)
এফাং অয হতনচননও মানদযনও
হঙনন যাঔা নয়হঙর। (৯-১১৮)
যূ রুল্লায ঙ্গ তযাক ওনয
হঙনন হথনও মায়া। (৯-১২০)
এফাং তাযা হভানটই হফরম্ব ওযত
না। (৩৩-১৪)
থ ঘনন্দ্রয মঔন তা ূ নমেয
শ্চানত আন। (৯১-২)
হওয়াভনতয হদন হ তায চাহতয
হরাওনদয আনক আনক থাওনফ।
(১১-৯৮)
হতাভানদয ভনধয হম াভনন
অগ্রয য় অথফা শ্চানত
থানও। (৭৪-৩৭)
হওাংফা তযাহম্বত ওযনত াযনফ
না। (১৬-৬১)

َوإِ َّف ِمن ُك ْم لَ َمن لَّيُبَطّْئَ َّن
ِ َّ ِ
ين
َ َو َعلَى الث َََّلثَة الذ
ُخلّْ ُفوا
ِ أَف يػتَخلَّ ُفوا َعن َّرس
وؿ
َ َ
ُ
اللَّ ِو
َوَما تَػلَبَّثُوا ِِبَا إََِّل يَ ِس ًْيا
َوالْ َق َم ِر إِ َذا تَ ََل َىا

يَػ ْق ُد ُـ قَػ ْوَموُ يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة
لِ َمن َشاءَ ِمن ُك ْم أَف
َخَر
َّ َّـ أ َْو يَػتَأ
َ يَػتَػ َقد
َوََل يَ ْستَػ ْق ِد ُمو َف

হঙনন িা,
ভন্থয য়া,
অরতা ওযা
হঙনন হপরা,
শ্চানত যাঔা
হঙা য়া,
হহঙনয় িা
থাওনত ঘায়া,
হফরম্ব ওযা
হঙনন আা,
শ্চানত আা
াভনন থাওা,
অগ্রকাভী য়া
অগ্রকাভী য়া,
অগ্রণী য়া,

ভৃ তুয হওন্তু হতাভানদযনও াওিা
ওযনফই। (৪-৭৮)
এভনহও, মঔন তানত ফাই
হতত নফ। (৭-৩৮)

ُّ أَيْػنَما تَ ُكونُوا يُ ْد ِر
كك ُم
َ
ت
ُ الْ َم ْو
َح َّ ًَٰت إِ َذا َّاد َارُكوا فِ َيها
َِ
ٓت ًيعا
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ف
 يُيىلِّ ي-ف
َ ََّخل
ف
يىػتى ىخلَّ ي-ف
َ ََِّتَل
ث
يىػتىػلىبَّ ي-ث
َ َّتَػلَب
يىػٍتلًي-تَػلَى

يىػ ٍق يد يـ-قَ َد َـ
َّـ
يىػتىػ ىقد ي-َّـ
َ تَػ َقد

ূ নফে য়া
অগ্রকাভী ওযনত
ঘায়া, ত্বযাকাভী
য়া

হতাভযা হমঔাননই থাও না হওন;

يػيبىطِّ يئ-َبَطَّأ

াওিা ওযা,
নাকার ায়া,

-استَػ ْق َد َـ
ْ
يى ٍستىػ ٍق ًد يـ
يي ٍد ًريؾ-أ َْد َرَؾ

ধাযণ ওযা
যস্পনযয নাকার
ায়া, হৌঁঙাননা

)تَ َد َارَؾ (ا َّد ىارىؾ
– يىػتى ىد ىاريؾ

হওভন ওনয তাযা নাকার ানফ
(৩৪-৫২)
অতঃয তাযা তানদয ঙ্গীনও
ডাওর। হ তানও ধযর এফাং ফধ
ওযর (৫৪-২৯)
তানদযনও হমঔাননই ায়া মানফ,
ধযা নফ এফাং হনভেভবানফ তযা
ওযা নফ। (৩৩:৬১)
হঙন হথনও এন হতাভানদয
ধনয হপরায আিা ওনযা না।
(২০:৭৭)
আভযা হম ধযা নি হকরাভ।
(২৬-৬১)

মহদ হতাভযা ু দৃঢ় দূ নকেয
হবতনয অফস্থান ওয,তফু।
(৪-৭৮)
এফাং তাযা ভনন ওনযহঙর হম,
তানদয দূ কেগুনরা তানদযনও
আল্লায ওফর হথনও যো
ওযনফ। (৫৯-২)
হওতাফীনদয ভনধয মাযা
ওানপযনদয ৃ ষ্টনালওতা
ওনযহঙর, তানদযনও হতহন তানদয
দূ কে হথনও নাহভনয় হদনরন।
(৩৩-২৬)

ش
ََّٰ َوأ
ُ تُ ُم التػَّنَ ُاوَٛ ََن
ِ فَػنَادوا ص
احبَػ ُه ْم فَػتَػ َعاطَ َٰى
َ َْ
فَػ َع َقَر
ِ أَيػنَما ثُِق ُفوا أ
ُخ ُذوا َوقُػتّْػلُوا
َْ
تَػ ْقتِ ًيَل
اؼ َد َرًكا
ُ َََّل َِت
إِنَّا لَ ُم ْد َرُكو َف
ٍوج ُّمشيَّ َدة
َ ٍ َولَ ْو ُكنتُ ْم ِِف بػُُر
َّهم َّمانِ َعتُػ ُه ْم
ُ َوظَنُّوا أَنػ
صونػُ ُهم ّْم َن اللَّ ِو
ُ ُح
ِ َّ وأ
وىم
ُ اى ُر
َ َين ظ
ََ
َ َنزَؿ الذ
ِ َّْمن أ َْى ِل الْ ِكت
اب ِمن
ْ
ِ صي
اصي ِه ْم
ََ
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ধযনত াযা

ش
ٌ تَػنَ ُاو

ধযা, ধনয হপরা

يَػتَػ َعاطى-تَػ َعاطَى

নাকার ায়া,

নাকার ায়া,
ধনয হপরা

ِ
ف
يىػثٍػ ىق ي-ف
َ ثَق

নাকার ায়া,

ىد ىرهؾ

ধনয হপরা

ধৃ ত, নাকারফে

ُم ْد َرٌؾ ج
ُم ْد َرُكو َف

দূ কে, প্রাাদ; গ্র,

وج
ٌ بَػ ْر ٌج ج بػُُر

যাহঘি ১৫:১৬

হওল্লা

ِ
ص ٌن ج
ْح
صو ٌف
ُ ُح

দু ক,ে হওল্লা,

ِ
يصةٌ ج
َ ص
ٍ َصي
اص
َ

দূ কে, ু যহেত

মহদ হতাভযা ু দৃঢ় দূ নকেয
হবতনয অফস্থান ওয,তফু।
(৪-৭৮)
ওত ওূ হযতযক্ত নয়নঙ 
ওত ু দৃঢ় প্রাাদ ধ্বাং নয়নঙ।
(২২-৪৫)
এফাং রম্বভান ঔচুেয ফৃ ে, মানত
আনঙ গুচ্ছ গুচ্ছ ঔচুেয। (৫০-১০)
আহভ তানত স্থান ওনযহঙ
ভচফুত ু উচ্চ ফেতভারা।
(৭৭-২৭)
হতহনই ু উচ্চ ভমোদায অহধওাযী।
(৪০-১৫)
দহযয়ায় হফঘযণীর ফেতদৃ য
চাাচভূ  তাোঁযই
(হনয়ন্ত্রনাধীন)। (৫৫-২৪)
এফাং ভুন্নত ঙানদয। (৫২-৫)

হঔচুনযয ওাোঁহদ হথনও গুচ্ছ (নফয
ওহয) মা নু নয় থানও। (৬-৯৯)

হনঃনেন ভুনানপওযা যনয়নঙ
হদামনঔয ফেহনম্ন স্তনয। (৪-১৪৫)
হননে ওয তানও ওুয়ায তরায়
(১২: ১০)

ٍوج ُّمشيَّ َدة
َ ٍ َولَ ْو ُكنتُ ْم ِِف بػُُر

ু উচ্চ, ু দৃঢ়

ٌُم َشيَّ َدة

ٍ وبِْئ ٍر ُّمعطَّلَ ٍة وقَص ٍر َّم ِش
يد
ْ َ َ َ

ু উচ্চ, ু দৃঢ়

َم ِشي ٌد

ٍ اس َق
ِ والنَّخل ب
تَا طَْل ٌعَّٛ ات
ََْ َ
ِن
َّضي ٌد
َو َج َع ْلنَا فِ َيها َرَو ِاس َي
ٍ َتَٞش ِا
ات
ِ رفِيع الدَّرج
ات
ََ ُ َ
آت ِِف
ْ َُولَو
َ اٗتََوا ِر الْ ُم
ُ نش
الْبَ ْح ِر َك ْاْل َْع ََلِـ
ِ الس ْق
وع
ِ ُف الْ َم ْرف
َّ َو
ِ
َّخ ِل ِمن طَْلعِ َها
ْ َوم َن الن
ٌقِْنػ َوا ٌف َدانِيَة
ِِ
ي ِِف الد َّْرِؾ
َ إِ َّف الْ ُمنَافق
َس َف ِل ِم َن النَّا ِر
ْ ْاْل
ِ أَلْ ُقوه ِِف َغياب
ب
ْ ت
ّْ ُاٗت
ََ ُ
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ু উচ্চ, রম্বা,
হফারওায়
ু উচ্চ, উন্নত,
উোঁঘুউোঁঘু
ভুন্নত, ু উচ্চ,
ভান
যহঘত, ৃ হচত,
হনহভেত,
উচ্চ, ু উচ্চ,
উন্নত, উহন্নত,
উনোহরত
হনওটফতেী, ানতয
নাকানর; ছুরন্ত

হনম্নস্তয, স্তয
তরানী, তরনদ,
কবীযতা

ِب
اس َقةٌ ج
َ
ِ
ات
ٌ بَاس َق
تَةٌ جَٞش ِا
ِ
ات
ٌ َتَٞشا
ِ
يع
ٌ َرف
ُمْن َشأَةٌ ج
آت
ٌ ُمْن َش

ٌوعة
َ ُ َم ْرف،ٌَم ْرفُوع
ٌ َدانِيَة،َد ٍاف
َد ْرٌؾ
ٌَغيَابَة

প্রবানতইএয াহন তহরনয় মানফ
বূ কনবে (১৮:৪১)
অথফা কবীয ভুনেয ভনধযওায
অন্ধওানযয নযায় (২৪:৪০)
আহভ আনানও (ন ভুাম্যদ),
তানদয চনয যেণানফেণওাযী
হনমু ক্ত ওনয ািাইহন। (৪-৮০)
এফাং আহভ হননচই এয
াংযেও। (১৫-৯)

صبِ َح َم ُاؤَىا َغ ْوًرا
ْ ُي
ٍ أَو َكظُلُم
ات ِِف َِْب ٍر ُّٗتّْ ٍّي
َ ْ
اؾ َعلَْي ِه ْم
َ َفَ َما أ َْر َس ْلن
َح ِفيظًا
َوإِنَّا لَوُ َ٘تَافِظُو َف

কবীনয, বূ কনবে

َغ ْوٌر

কবীয, অনথ

ُٗتّْ ّّي

যেণানফেণওাযী,
াংযেও,
যোওাযী
যেণানফেণওাযী,
াংযেও,
যোওাযী

এফাং হগুনরায হফলয়ফস্তুয
যেণানফেণওাযী। (৫-৪৮)
তানদয ভধয হথনও হওউ হওউ
যাভে ওনয যানতয হফরায়।

َوُم َهْي ِمنًا َعلَْي ِو

যেও, আশ্রয়দাতা

ت طَائَِفةٌ ّْمْنػ ُه ْم
َ َّبَػي

যানত যাভে

(৪-৮১)
তঔন অনু ন্ধান ওনয হদঔা হমত
হফ হফলয়, মা তানত যনয়নঙ
অনু ন্ধান ওযায ভত। (৪-৮৩)
আয আহন ভুরভাননদযনও
উৎাহত ওযনত থাওুন।

ওযা; যানত

ظج
ٌ َح ِفي
ٌَح َفظَة
ظج
ٌ َِحاف
َحافِظُو َف
ً
(ات
) ىحافظى ه
ُم َهْي ِم ٌن
ت
يػيبىػيِّ ي-ت
َ َّبَػي

অহবমান ঘারাননা

ِ َّ ِ
ُين يَ ْستَنبِطُونَو
َ لَ َعل َموُ الذ
ِمْنػ ُه ْم
ِ ِ ِ وحّْر
ي
َ ض الْ ُم ْؤمن
ََ

(৪-৮৩)

অনু ন্ধান ওযা,
কনফলণা ওযা,
হফয ওনয আনা

উৎাহত ওযা,
উদ্রৃুে ওযা
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ط
يى ٍستىػٍنبً ي-ط
َ َاِ ْستَػْنب
ض
 يَيىِّر ي-ض
َ َحَّر

এফাং হভওীননও আামে হদনত
উৎাহত ওযত না। (৬৯-৩৪)
এফাং হভওীননও অন্নদানন
যস্পযনও উৎাহত ওয না।
(৮৯-১৮)
আয হতাভানদযনও মহদ হওউ
অহবফাদন চানায়,তানর

ض َعلَ َٰى طَ َع ِاـ
ُّ ُت٦َ َوََل
ِ الْ ِمس ِك
ي
ْ

اضو َف َعلَ َٰى طَ َع ِاـ
ُّ ََوََل َُت
ِ الْ ِمس ِك
ي
ْ
َوإِذَا ُحيّْيتُم بِتَ ِحيَّ ٍة فَ َحيُّوا

হতাভযা তায চনয অহবফাদন
চানা। (৪-৮৬)
তানদয চননয অহবনেন হনই।
(৩৮-৫৯)
অথফা হতাভানদয ওানঙ এবানফ
আন হম,তানদয অন্তয হতাভানদয
ানথ মু ে ওযনত অহনচ্ছুও।
(৪-৯০)
মহদ আল্লা ইনচ্ছ ওযনতন, তনফ
হতাভানদয উয তানদযনও প্রফর
ওনয হদনতন। (৪-৯০)
হ আল্লায ওাঙ হথনও হকানা
ভাপ ওযাননায চননয উমু েুহয
দু ই ভা হযামা যাঔনফ। (৪-৯২)
মা হতহন প্রফাহত ওনযহঙনরন
তানদয উয াত যাহত্র  আট
হদফ মেন্ত অহফযাভ। (৬৯-৭)

উৎাহত ওযা,
উদ্রৃুে ওযা
যস্পনয
অনু প্রাহণত ওযা

অহবফাদন
চানাননা

ََل َم ْر َحبًا ِبِِ ْم
ِ أَو جاءوُكم ح
ت
ْ صَر
َ ْ َُ ْ
ورُى ْم أَف يػُ َقاتِلُوُك ْم
ُ
ُ ص ُد
َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ لَ َسلَّطَ ُه ْم
َعلَْي ُك ْم
ِ َف
ِ ْ صيَ ُاـ َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع
ي
َ
تَػ ْوبَةً ّْم َن اللَّ ِو
َس َّخَرَىا َعلَْي ِه ْم َسْب َع لَيَ ٍاؿ
ٍ ِ
وما
ً َوَْتَانيَةَ أَيَّاـ ُح ُس
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 ىَييض-ض
َّ َح
يىػتى ىحاض-اض
َّ ََُت
 يَيىيِّي-َح َّي
() ىًَتيَّةه

অহবনেন

ب
ٌ َم ْر َح

অফদহভত য়া,

ِ
ص ير
 ىٍَي ى-َحصَر

হনফৃ ে য়া, ফহে
ওযা

প্রফর ওনয হদয়া,
আহধতয দান

ط
يي ىسلِّ ي-ط
َ ََّسل

ওযা

িভাকত, যয

অহফযাভ/ অশুব/
হনহশ্চহ্নওাযী

ُمتَتَابِ ٌع
ِح
اس ٌم ج
َ
وـ
ٌ ُح ُس

ফস্তুতঃ আল্লায ওানঙ অননও
ম্পদ যনয়নঙ। (৪-৯৪)
আয এ ওথা হচনন যাঔ হম,
হওান ফস্তু-াভগ্রীয ভধয হথনও মা
হওঙু হতাভযা কনীভত হানফ
ানফ। ৮:৪১
আনায ওানঙ হচনজ্ঞ ওনয,
কনীভনতয হুওুভ। (৮-১)

ٌند اللَّ ِو َمغَ ِاِنُ َكثِ َْية
َ ِفَع
تَا َغنِ ْمتُم ّْمن٣َََّو ْاعلَ ُموا أ
َش ْي ٍء
ك َع ِن ْاْلَن َف ِاؿ
َ َيَ ْسأَلُون

মু েরি ম্পদ

মু েরি ম্পদ

ِ
ٌَم ْغنَ ٌم ج َمغَاِن
يىػ ٍغنى يم-ىغنً ىم

অচেন ওযা
কহনভনতয
ফণ্টননাধে ম্পদ,

اؿ
ٌ نَػ ْف ٌل ج أَنْػ َف

মু েরি ম্পদ
কৃ ন উহফষ্ট ভুরভান-মানদয
হওান ঙ্গত ময হনই এফাং ঐ
ভুরভান মাযা চান  ভার দ্রৃাযা
আল্লায নথ হচাদ ওনয,ভান নয়। (৪-৯৫)
মঔন দু ই হপনযতা ডানন 
ফানভ ফন তায আভর গ্রণ
ওনয। (৫০-১৭)

এফাং আহভ হচনন হযনঔহঙ
শ্চাদকাভীনদযনও। (১৫-২৪০
ওানচই হঙনন নি থাওা
হরাওনদয ানথই ফন থাও।
(৯-৮৩)
মাযা হঙনন নি থাওা
হরাওনদয ানথ থাওনত হনয
আনহেত নয়নঙ। (৯-৯৩)

ِ ََّل يستَ ِوي الْ َق
اع ُدو َف ِم َن
َْ
ِِ
ِ ي َغْيػ ُر أ
ُوَل الضََّرِر
َ الْ ُم ْؤمن
ِ والْمج
اى ُدو َف ِِف َسبِ ِيل
َُ َ
تِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْمٛاللَّ ِو بِأ َْم َوا
ِ إِ ْذ يػتَػلَقَّى الْمتَػلَقّْي
اف َع ِن
َ ُ
َ
ِ ِ
ّْم ِاؿ
َ الْيَمي َو َع ِن الش
قَعِي ٌد
ِ
ِ
ين
َ َولََق ْد َعل ْمنَا الْ ُم ْستَأْخ ِر
ِِ ْ فَاقْػع ُدوا مع
ي
َ تَالفٙا
ََ ُ
ضوا بِأَف يَ ُكونُوا َم َع
ُ َر
ِ ِتَوالٙا
ف
َْ
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উহফষ্ট, ফন
থাওা ফযহক্ত,
হঙনন নি থাওা

ِ َق
اع ٌد ج
ِ َق
اع ُدو َف

ফযহক্ত

উহফষ্ট,

قَعِي ٌد

ফা

শ্চাৎকাভী,
যফতেী
শ্চাৎভুঔী,
শ্চাৎফতেী
শ্চাৎভুঔী,
শ্চাৎফতেী

ُم ْستَأْ ِخٌر ج
ُم ْستَأْ ِخ ُرو َف
ِ
فج
ٌ َخال
َخالُِفو َف
َخالَِفةٌ ج
ِ
ف
ُ َخ َوال

হ ধ্বাং প্রাপ্তনদয অন্তবূ েক্ত
থাওনফ। (২৯-৩৩)
কৃ ন অফস্থানওাযী
ভরুফাীনদযনও ফনর হদন।
(৪৮-১৬)
এফাং তানদয ভনধয হওউ হওউ
আল্লায হননদেিনভ ওরযানণয
নথ এহকনয় হকনঙ। (৩৫-৩২)
আহভ হচনন হযনঔহঙ হতাভানদয
অগ্রকাভীনদযনও। (১৫-২৪)

তাযা হওান উায় ওযনত ানয
না। (৪-৯৮)
তনফ তায য়াফ আল্লায ওানঙ
অফধাহযত নয় মায়। (৪-১০০)

ِ ََكان
ِ
ين
ْ
َ ت م َن الْغَاب ِر
ِ
ي ِم َن
َ قُل لّْْل ُم َخلَّف
ِ ْاْل َْعر
اب
َ
ِ تيػرٙا
ِ
ِ ِ
ات
َ َْْ َومْنػ ُه ْم َساب ٌق ب
بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو
ِ
ِِ
ي
َ َولََق ْد َعل ْمنَا الْ ُم ْستَػ ْقدم
ِمن ُك ْم

শ্চাদ্রৃতেী, হঙনন
িা
শ্চাৎভুঔী,
শ্চাৎফতেী

অগ্রকাভী

অগ্রকাভী, অগ্রয

ًََل يَ ْستَ ِطيعُو َف ِحيلَة

উায়, হওৌর,

َج ُرهُ َعلَى اللَّ ِو
ْ فَػ َق ْد َوقَ َع أ

াফযস্ত য়া;

তদহফয

াংখহটত য়া
৫৬:১; নি

আনায ারনওতোয াহস্ত
অফযম্ভাফী। (৫২-৭)
এফাং তাযা হমন স্বীয় অস্ত্র ানথ
হনয়। (৪-১০২)
আয হতাভযা ওাভনা ওযহঙনর
মানত হওান যওভ ওন্টও হনই।
(৮-৭)

ك لََواقِ ٌع
َ ّْاب َرب
َ إِ َّف َع َذ
َسلِ َحتَػ ُه ْم
ْ َولْيَأْ ُخ ُذوا أ
ِ ََف َغيػر ذ
ات
َ ْ َّ َوتَػ َوُّدو َف أ
الش َّْوَك ِة
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মায়া ২২:৬৫
খটনীর;
তনীর ৭:১৫১

অস্ত্র

ওাোঁটা, ওণ্টও;
হক্ত; অস্ত্র

َغابٌِر ج َغابُِرو َف
فج
ٌ َّتَلُٞ
تَّلَ ُفو َفُٞ
َسابِ ٌق ج
)ات
ٌ (سابَِق
َ
ُم ْستَػ ْق ِد ٌـ ج
ُم ْستَػ ْق ِد ُمو َف
ٌِحيلَة
يىػ ىق يع-َوقَ َع
() ىكقٍػ ىعةه
َواقِ ٌع

ِس ََل ٌح ج
ٌَسلِ َحة
ْأ
ٌَش ْوَكة

অতঃয হওান হনযযানধয
উয অফাদ আনযা ওনয।
(৪-১১২)
তানদয ম্পনওে হরানও মা ফনর,
তায ানথ তাযা ম্পওেীন।
(২৪-২৬)
আল্লা তা হথনও তাোঁনও হননদোল
প্রভাণ ওনযহঙনরন। (৩৩-৬৯)

ُُثَّ يَػ ْرِـ بِِو بَِريئًا
تَّا يَػ ُقولُو َفِٟ ك ُمبَػَّرءُو َف
َ ِأُوَٰلَئ
تَّا قَالُواِٟ ُفَػبَػَّرأَهُ اللَّو

হননদোল;
দাহয়ত্বভুক্ত

ُبَِريءٌ ج بػَُرآء

২৬:২১৬
হননদোল, হনষ্করু ল
হননদোল প্রভাণ
ওযা, হদালভুক্ত

ُمبَػَّرٌؤ ج ُمبَػَّرءُو َف
ئ
يػيبىػِّر ي-َبَػَّرأ

ওযা
তানদয অহধওাাং রা-যাভে
বার নয়। (৪-১১৪)
এফাং গুঢ়তে আনরাঘনায উনেন
তানও হনওটফতেী ওযরাভ।
(১৯-৫২)
অাংওানযয ানথ এ ফযাানয
তন আড্ডা ওযনত (২৩:৬৭)
হতাভযা যূ নরয ওানঙ ওানওথা
ফরনত ঘাইনর তৎূ নফে দওা
প্রদান ওযনফ। (৫৮-১২)

হতাভযা মঔন ওানাওাহন ওয,
তঔন াাঘায এয হফলনয়
ওানাওাহন ওনযা না। (৫৮-৯)

ََّل َخْيػَر ِِف َكثِ ٍْي ّْمن
ت َو ُاى ْم٠َّْ
تيِّا٠َِ َُوقَػَّربْػنَاه
ِِ
ين بِِو َس ِامًرا
َ ُم ْستَكَْب
ِ
وؿ
َ الر ُس
َّ اجْيتُ ُم
َ َإ َذا ن
ت َوا ُك ْم٠َْ ي يَ َد ْي
َ ْ ّْموا بَػ
ُ فَػ َقد
ًص َدقَة
َ
ِ
اج ْوا
َ َاجْيتُ ْم فَ ََل تَػتَػن
َ َإ َذا تَػن
ِْ ِب
اْل ُِْث
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হকান
রাযাভে
যাভেওাযী,
যাভোনথে,
এওান্তহঙ্গ
যানত কল্পগুচফ
ওাযী, যানত

ت ًوى٠َْ
ت ّّي٠َِ
َس ِامٌر

তফিওওাযী
যস্পনয
ওানওথা ফরা,

ً يػن-نَاجى
اجي
َ يى

এওানন্ত আরা
ওযা
ওানাওাহন ওযা

اجى
يىػتىػنى ى-اجى
َ َتَػن

হ তানদযনও প্রহতশ্রুহত হদয়
এফাং তানদযনও আশ্বা হদয়।

تَُنّْي ِه ْم٨يَعِ ُد ُى ْم َو

(৪-১২০)
তানদযনও শুনদয ওণে হঙদন
ওযনত ফরফ। (৪-১১৯)
মঔন তাযা হনৌওায় আনযাণ
ওযর, তঔন হতহন তানত হঙে
ওনয হদনরন। (১৮-৭১)
অতএফ, ম্পূ ণে ছুোঁনও নিা না।
(৪-১২৯)

َّه ْم فَػلَيُبَتّْ ُك َّن آ َذا َف
ُ َوََل ُمَرنػ
ْاْلَنْػ َع ِاـ
الس ِفينَ ِة
َّ إِذَا َركِبَا ِِف
َخَرقَػ َها
فَ ََل َّتِيلُوا ُك َّل الْ َمْي ِل

আা ততযী ওযা,
আশ্বা হদয়া

ওাটা, হঘযা, হঙদন
ওযা
হঙে ওযা, হফদীণে
ওযা; অফাদ

আগ্র প্রওা ওনয, তানর
তুহভ হ হদনওই আগ্রী ।
(৮-৬১)
মহদ আহন তানদয ঘিান্ত
আভায উয হথনও প্রহতত না
ওনযন, তনফ আহভ তানদয প্রহত
আওৃষ্ট নয় িফ ১২:৩৩
অতঃয আহন হওঙু হরানওয
অন্তযনও তানদয প্রহত আওৃষ্ট
ওরুন। (১৪-৩৭)
তানদয অন্তয হমন এহদনও ছুোঁনও
নি। (৬-১১৩)

لس ْل ِم
َّ َِوإِف َجنَ ُحوا ل

تَاَٛ اجنَ ْح
ْ َف

ؼ َع ِّْن َكْي َد ُى َّن
ْ ص ِر
ْ ََوإََِّل ت
ب إِلَْي ِه َّن
ْأ
ُ َص
ِ اج َع ْل أَفْئِ َد ًة ّْم َن الن
َّاس
ْ َف
تَػ ْه ِوي إِلَْي ِه ْم
ِ
صغَ َٰى إِلَْي ِو
ْ ََولت
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ِّك
يػيبىت ي-َّك
َ بَػت
 ىُيٍ ًر يؽ-َخَر َؽ

হদয়া ৬:১০০
ছুোঁনও িা;
ফািাফাহি ওযা,
আিভণ ওযা

আয মহদ তাযা হন্ধ ওযনত

ِييىِّن-َم ََّن

৪:১০২
ছুোঁনও িা, াত
ফািাননা, আওৃষ্ট

ً
يل
ىِي ي-َم َاؿ
) ىمٍيػلىةه،) ىمٍي هل
 ىٍُينى يح-َجنَ َح

য়া

ছুোঁনও িা, আওৃষ্ট

صبيو
ٍ يى-صبَا
َ

য়া
ছুনও িা; তন
খটা ২০:৮১;

يىػ ٍه ًوم-َى َوى

অদৃ য য়া
৫৩:১
হছাোঁওা, আওৃষ্ট
য়া

صغًي
ٍ يى-صغَى
َ

আহন তানদয প্রহত হওঙু টা
ছুোঁনওই িনতন। (১৭-৭৪)

এওচননও হপনর যাঔ
হদাদু রযভান অফস্থায়। (৪-১২৯)
মতেণ না তাযা অনয ওথায়
হরপ্ত য় (৪-১৪০)

دت تَػ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم
َّ ِلََق ْد ك
َشْيئًا قَلِ ًيَل

হছাোঁওা, আওৃষ্ট
য়া

وىا َكالْ ُم َعلَّ َق ِة
َ فَػتَ َذ ُر

ছুরন্ত, হদাদু রযভান

ِيث َغ ِْيه
ٍ تُوضوا ِِف ح ِد٧َ
ُ
ْ
َ

আনচফানচ ওথায়
হরপ্ত য়া,
ভানরাঘনা ওযা

ফযাং আভযা ফৃ থা তওে ওযতাভ
ফৃ থা তওেওাযীনদয নঙ্গ।

ِ ِ ْ تُوض مع٢َ وُكنَّا
ي
َ تَائضٙا
ََ ُ
َ

(৭৪-৪৫)
এযা হদাদু রযভান অফস্থায় ছুরন্ত।
(৪-১৪৩)

এওান্ত হহথর বানফ হরাও
হদঔাননায চনয দাোঁিায়। (৪-১৪২)

অথঘ তাযা না তাোঁনও তযা
ওনযনঙ, আয না শুরীনত
ঘহিনয়নঙ। (৪-১৫৭)
এফাং আহভ হতাভানদযনও ঔচুয
ে
ফৃ নেয ওানন্ড ূ নর ঘিাফ।
(২০-৭১)

ফাঘার, ফানচ
প্রঙ্গ
আনরাঘনাওাযী

ِ ُّم َذب َذبِي بػ
ك
َ ي ََٰذل
َ َْ َ ْ

হদাদু রযভান,

اَل يػَُراءُو َف
َٰ َ قَ ُاموا ُك َس
َّاس
َ الن

অর

ُصلَبُوه
َ َوَما قَػتَػلُوهُ َوَما
وع
ِ ُصلّْبَػنَّ ُك ْم ِِف ُج ُذ
َ َوَْل
َّخ ِل
ْ الن
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হদ্রৃধাগ্রস্থ

ূ নর ঘিাননা
ূ নর ঘিাননা/
আগুনন প্রনফ
ওযাননা

يىػ ٍريك ين-َرَك َن
ٌُم َعلَّ َقة
وض
 ىُيي ي-اض
َ َخ
(وض
) ىخ ه
ِ
ضج
ٌ َخائ
ِ
ضو َف
ُ َخائ

بج
ٌ ُم َذبْ َذ
ُم َذبْ َذبُو َف
َك ْس ََل ُف ج
ُك َس َاَل
ب
ٍ يى-ب
َ
صلي ي
َ َصل
ب
يي ى-ب
َ
صلِّ ي
َ َّصل

৫। ু যা ভাহয়দা
হওন্তু এযাভ ফাধাোঁ অফস্থায়
হওাযনও ারার ভনন ওনযা না।
(৫-১)
মঔন হতাভযা এযাভ হথনও হফয
নয় আ,তঔন হওায ওয।

الصْي ِد َوأَنتُ ْم
َّ تلّْيُِٝ َغْيػَر
ُح ُرٌـ
ادوا
ُ َاصط
ْ ََوإِذَا َحلَْلتُ ْم ف

হওায

صْي ٌد
َ

হওায ওযা

ِ
يد
ص ًط ي
ٍ يى-صطَ َاد
ْا

(৫-২)
হই ম্প্রদানয়য শুত্রুতা হমন
হতাভানদযনও ীভারঙ্ঘনন
প্রনযাহঘত না ওনয। (৫-২)
অতঃয তায অন্তয তানও
ভ্রাতৃতযায় উদু ে ওযর।
(৫-৩০)
তাযা তানদযনও হফনলবানফ
(ভেওনভে) উৎাহত ওনয।

ت ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُف قَػ ْوٍـ٥َْ َوََل
صدُّوُك ْم
َ أَف

প্রনযাহঘত ওযর। (৭-২০)
আয মহদ য়তাননয প্রনযাঘনা
হতাভানও প্রনযাহঘত ওনয।
(৭-২০০)
হ আভায ারনওতো! আহভ
য়তাননয প্রনযাঘনা হথনও
আনায আশ্রয় প্রাথেনা ওহয।
(২৩-৯৭)

অযাধপ্রফণ

উদ্রৃুে ওযা, যাহচ

تَػ ُؤزُُّى ْم أَزِّا

উস্কাহন হদয়া,

تَُما الشَّْيطَا ُفَٛ س
َ فَػ َو ْس َو
َّك ِم َن
َ َوإِ َّما يَ َنز َغن
ِ َالشَّيط
ٌاف نَػ ْزغ
ْ

ِ تز٤َ ك ِمن
ات
ّْ َّر
ََ ْ َ ِب أَعُوذُ ب
ِ الشَّي
ِ اط
ي
َ
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 ىٍُي ًريـ-َجَرَـ

ফানাননা

ت لَوُ نَػ ْف ُسوُ قَػْت َل
ْ فَطََّو َع
ِأ
َخ ِيو

(১৯-৮৩)
অতঃয য়তান উবয়নও

াাক্ত ওযা,

অনু কত ফানাননা,

ييطىِّوعي-ع
َ طََّو

ওযাননা

প্রনযাহঘত ওযা
ওুভন্ত্রণা হদয়া,
প্রনযাঘনা হদয়া
উওাহন হদয়া,
প্রনযাঘনা হদয়া;

(يىػ يؤز )أىز-أ ََّز
س
يػي ىو ٍس ًو ي-س
َ َو ْس َو
)يىػٍنػىزغي (نىػ ٍزغه-غ
َ نَػَز

ওর হফফাদ ৃ হষ্ট
ওযা ১২:১০০

প্রনযাঘনা, হধাোঁওা,
ওুপ্রস্তাফ

ات
ٌ تََز٤َ تََزةٌ ج٤َ

তায অহনষ্ট হথনও, হম ওুভন্ত্রণা
হদয়  আত্ননকান ওনয।
(১১৪:৪)
হনশ্চয় ভানু নলয ভন ভে
ওভেপ্রফণ হওন্তু হ নয়-আভায
ারনওতো মায প্রহত অনু গ্র
ওনযন। (১২-৫৩)
ারার ভনন ওনযা না আল্লায
হনদেনভূ  এফাং ম্যাহনত
ভাভূ নও এফাং যনভ
ওুযফানীয চননয হনহদেষ্ট চন্তুনও
এফাং ঐফ চন্তুনও, মানদয করায়

ِ تَنٙا
ِ ِمن َشّْر الْ َو ْس َو
َّاس
ْ اس

ওুভন্ত্রণাদাতা;

ِ الس
ِ
وء
ُّ ِس َْل ََّم َارةٌ ب
َ إ َّف النَّػ ْف
إََِّل َما َرِح َم َرِّّْب

প্রনযাঘনা

ََل ُُِتلُّوا َش َعائَِر اللَّ ِو َوََل
ي
ْ َّهَر
ْ الش
َ تَْدْٛ ا٘تََر َاـ َوََل ا
َوََل الْ َق ََلئِ َد

য়তান

اس
ىك ٍس ىو ه
ٌأ ََّم َارة

দানওাযী, ওুঘিী

করায ভারা,
ওন্ঠাফযণ

قِ ََل َدةٌ ج
قَ ََلئِ ُد

ওন্ঠাবযণ যনয়নঙ। (৫-২)
এফাং মা বাকয হনধোযও য দ্রৃাযা
ফন্টন ওযা য়। (৫-৩)
অতঃয রটাযী (ু যহত) ওযানর
হতহন হদালী াফযস্ত নরন।
(৩৭-১৪১)
হমভন আহভ নাহমর ওনযহঙ মাযা
হফহবন্ন ভনত হফবক্ত তানদয
উয। (১৫-৯০)
হমফ হওাযী চন্তুনও হতাভযা
প্রহেণ দান ওয হওানযয প্রহত
হপ্রযনণয চননয। (৫-৪)

َوأَف تَ ْستَػ ْق ِس ُموا بِ ْاْل َْزََلِـ
اى َم فَ َكا َف ِم َن
َ فَ َس
ِ
ي
َ الْ ُم ْد َحض
َنزلْنَا َعلَى
َ َك َما أ
ِِ
ي
َ الْ ُم ْقتَسم
اٗتََوارِِح
ْ َوَما َعلَّ ْمتُم ّْم َن
ي
َ ُِم َكلّْب

ফণ্টন ওযনত
ঘায়া, বাকয
হনণেয় ওযা
রটাহয ওযা,
বাকযযীো ওযা,
ফণ্টনপ্রাথেী, বাকয
হনধোযণওাভী

মাযা হওায
ওযায প্রহেণ
হদয়/
প্রহেণপ্রাপ্ত
হওাযী প্রাণী
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-اِ ْستَػ ْق َس َم
يى ٍستىػ ٍق ًس يم

ً يس-ساىم
اى يم
َ ََ يى

ُم ْقتَ ِس ٌم ج
ُم ْقتَ ِس ُمو َف
بج
ٌ ُّْم َكل
ُم َكلّْبُو َف

অতঃয আহভ হওয়াভত মেন্ত
তানদয ভনধয াযস্পহযও ত্রুতা
 হফনদ্রৃল িাহযত ওনয হদনয়হঙ।
(৫-১৪)

হ ভাহট ঔনন ওযহঙর। (৫-৩১)

মানত তানও হো হদয় হম,
আন ভ্রাতায ভৃ তনদ হওবানফ
আফৃ ত ওযনফ। (৫-৩১)
তানও হানাননা ু াংফানদয দু ঃনঔ
হ হরাওনদয ওাঙ হথনও ভুঔ
রু হওনয় থানও। (১৬-৬৯)
এফাং তাযা চান্নানতয ফৃ ে-ত্র
দ্রৃাযা হননচনদযনও আফৃ ত ওযনত
শুরু ওযর। (২০-১২১)
অতএফ তুহভ চুতা ঔুনর হপর।
(২০-১২)
মানত তানও হো হদয় হম,
আন ভ্রাতায ভৃ তনদ হওবানফ
আফৃ ত ওযনফ। (৫-৩১)

َفَأَ ْغَريْػنَا بَػْيػنَػ ُه ُم الْ َع َد َاوة
ضاءَ إِ َ ََٰل يَػ ْوِـ
َ َوالْبَػ ْغ
الْ ِقيَ َام ِة
ِ ث ِِف ْاْل َْر
ض
ُ يَػْب َح
ِ
ف يػُ َوا ِري َس ْوءَ َة
َ ل ُِْييَوُ َكْي
ِأ
َخ ِيو
يَػتَػ َو َار َٰى ِم َن الْ َق ْوِـ ِمن
ِس
وء َما بُ ّْشَر بِِو
ُ
ِ ص َف
ِ ْت٧َ وطَِف َقا
اف َعلَْي ِه َما
َ
اٗتَن َِّة
ْ ِمن َوَرِؽ
ك
َ اخلَ ْع نَػ ْعلَْي
ْ َف

ِ
َف يػُ َوا ِري َس ْوءَة
َ ل ُِْييَوُ َكْي
ِأ
َخ ِيو

হচইনয় হদয়া,
উদ্রৃুে ওযা,
প্রনযাঘনা হদয়া

ঔনন ওযা

আফৃ ত ওযা
আফৃ ত য়া,
হকান য়া,

ইরাঈনরয প্রহত হরনঔ হদনয়হঙ।
(৫-৩২)

ِ
ِ
ك َكتَْبػنَا َعلَ َٰى
َ َج ِل ََٰذل
ْ م ْن أ
ِب ِِن إِسرائ
يل
َ َْ َ
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ث
يىػٍب ىح ي-ث
َ َِب
يػي ىوا ًرم-َو َارى
يىػتىػ ىو ىارل-تَػ َو َارى

হঢনও মায়া
চহিনয় হনয়া,
হরাই ওযা
ঔুনর হপরা, উন্মু ক্ত
ওযা
ভৃ তনদ; রজ্জা,
রজ্জাস্থান,
আফযণীয় অাং
৭:২৬

এ ওাযনণই আহভ ফনী-

يػي ٍغ ًرم-أَ ْغَرى

ওাযণ, হতু, চনয

ً
ف
 ىُيٍص ي-ف
َ ص
َ َخ
 ىُيٍلى يع-َخلَ َع
َس ْوءَةٌ ج
ات
ٌ ََس ْوء
َج ٌل
ْأ

অথফা হদ হথনও ফহষ্কায ওযা
নফ। (৫-৩৩)
আল্লা মহদ তানদয চননয
হনফোন অফধাহযত না ওযনতন।
(৫৯-৩)
হওন্তু মাযা হতাভানদয হগ্রপতানযয
ূ নফে তফা ওনয। (৫:৩৪)

ِ أ َْو يُن َف ْوا ِم َن ْاْل َْر
ض
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ُم
َ ََولَ ْوََل أَف َكت
ْ
َاٗتَ ََلء
ِ َّ ِ
ين تَابُوا ِمن قَػْب ِل
َ إََّل الذ
أَف تَػ ْق ِد ُروا َعلَْي ِه ْم

হনফোন হদয়া

হনফোন, হদান্তয

ধামে ওযা; েভ
য়া ১৬:৭৫;
ভূ রযায়ন ওযা
৬:১৯; াংওীণে

يىػٍن ًفي-نَػ َفى
ٌَج ََلء

يَػ ْق ِد ُر-قَ َد َر
)(قَ ْدٌر

ওযা ৮৯:১৬
তাোঁয তনওটয অনন্বলন ওয।
(৫-৩৫)
হম ুরুল ঘুহয ওনয এফাং হম
নাযী ঘুহয ওনয তানদয াত
হওনট দা। (৫-৩৮)
তাযা ফরনত রাকরঃ মহদ হ ঘুহয
ওনয থানও, তনফ তায এও
বাই ইহতূ নফে ঘুহয ওনযহঙর।
(১২-৭৭)
হওন্তু হম ঘুহয ওনয শুনন ারায়।
(১৫-১৮)
হভথযাফরায চননয তাযা গুপ্তঘয
ফৃ হে ওনয। (৫-৪১)

ََوابْػتَػغُوا إِلَْي ِو الْ َو ِسيلَة
َّ السا ِر ُؽ َو
َّ َو
ُالسا ِرقَة
فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَػ ُه َما
قَالُوا إِف يَ ْس ِر ْؽ فَػ َق ْد َسَر َؽ
َخ لَّوُ ِمن قَػْب ُل
ٌأ
الس ْم َع
َّ استَػَر َؽ
ْ إََِّل َم ِن
َٖتَّاعُو َف لِْل َك ِذ ِب
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তনওটয, থ,
উায়

হঘায

ঘুহয ওযা

ঘুহয ওযা, আহি
হনত হানা

গুপ্তঘয

ٌَو ِسيلَة
(َسا ِر ٌؽ ) ىسا ًرقىةه
ج ىسا ًرقيو ىف
يى ٍس ًر يؽ-َسَر َؽ

يى ٍس ىًْت يؽ-اِ ْستَػَر َؽ
َٖتَّاعٌ ج
َٖتَّاعُو َف

এফাং হকানীয় হফলয় ন্ধান
ওনযা না। (৪৯-১২)
যা উধ্বে চকনতয হওান হওঙু
শ্রফণ ওযনত ানয না। (৩৭-৮)

আল্লাহয হওতানফয মা তাযা
াংযেণ ওযনতা তাযদ্রৃাযা।
(৫-৪৪)

َوََل ََتَ َّس ُسوا
ََّل يَ َّس َّمعُو َف إِ ََل الْ َم َِْل
ْاْل َْعلَ َٰى
ِ
ِ َاستُ ْح ِفظُوا ِمن كِت
اب
ْ ِبَا
اللَّ ِو

গুপ্তঘয ফৃ হে ওযা,
হকানন হদাল
হঔাোঁচা
ওানননত হানা,
ওান ঔািা ওযা

াংযেনণয
প্রতযাা ওযা,
াংযেনণয বায
হদয়া

হটা তায চননয ওাপপাযা।
(৫-৪৫)

َُّارةٌ لَّو
َ فَػ ُه َو َكف

ওাপপাযা,
চহযভানা,

-س
َ ََتَ َّس
س
يىػتى ىج َّس ي

يى َّس َّم يع-تَ َس َّم َع

-ظ
َ استَ ْح َف
ْ
ظ
يى ٍستى ٍح ًف ي
ٌَّارة
َ َكف

হঔাযত
আহভ হতাভানদয প্রনতযওনও
এওহট আইন  থ হদনয়হঙ।
(৫-৪৮)
এযয আহভ আনানও হযনঔহঙ
ধনভেয এও হফনল যীয়নতয
উয। (৪৫-১৮)
হতহন হতাভানদয চননয দ্রৃীননয
হেনত্র হ থই হনধাহযত
ওনযনঙন, মায আনদ
হদনয়হঙনরন নূ নও। (৪২-১৩)

ًلِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعة
ِ
اجا
ً َومْنػ َه
اؾ َعلَ َٰى َش ِر َيع ٍة
َ َُُثَّ َج َع ْلن
ّْم َن ْاْل َْم ِر
ع لَ ُكم ّْم َن الدّْي ِن َما
َ َشَر
ِِ َّ و
وحا
ً ُص َٰى بو ن
َ
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আইন, যীয়ত
থ, েহত,
যীয়ত, দীন,

ٌِش ْر َعة
ٌَش ِر َيعة

হফধান
আইন প্রণয়ন
ওযা, যয়ী
হফহধহফধান হদয়া

يى ٍشىرعي-ع
َ َشَر

এফাং হওান হতযস্কাযওাযীয
হতযস্কানয বীত নফ না। (৫-৫৪)
অতঃয তাযা এনও অযনও
বৎেনা ওযনত রাকর। (৬৮:৩০)

এফাং হওান হতযস্কাযওাযীয
হতযস্কানয বীত নফ না। (৫-৫৪)
আহভ থ ওযহঙ
আত্মভানরাঘও আত্মায। (৭৫-২)
তানর অহবমু ক্ত  আল্লায
অনু গ্র হথনও হফতাহিত অফস্থায়
চাান্নানভ হনহেপ্ত নফন।
(১৭-৩৯)
তানর তুহভ হনহেত  অায়
নয় িনফ। (১৭-২২)
তঔন হতহন অযাধী কণয
নয়হঙনরন। (৩৭-১৪২)
আয হম অওৃতজ্ঞ য়, আল্লা
অবাফভুক্ত, প্রাংহত। (৩১:১২)
আনায ারনওতো আনানও
হভাওানভ ভাভুনদ হৌঁঙানফ।
(১৭:৭৯)
মাযা হতাভানদয ধভেনও উা
 হঔরা ভনন ওনয। (৫-৫৭)

تَافُو َف لَ ْوَمةَ ََلئِ ٍم٧َ َوََل
ض ُه ْم َعلَ َٰى
ُ فَأَقْػبَ َل بَػ ْع
ٍ بَػ ْع
ض يَػتَ ََل َوُمو َف
تَافُو َف لَ ْوَمةَ ََلئِ ٍم٧َ َوََل

ِ أُقْ ِس ُم بِالنَّػ ْف
س اللَّ َّو َام ِة

হনো, হতযস্কায

)وـ
يىػلي ي-لَ ْوَمةٌ (ىَل ىـ

যস্পনয হনো

يىػتى ىَل ىكيـ-تَ ََل َوَـ

ওযা

হনেুও,
হতযস্কাযওাযী
হতযস্কাযওাহযণী,
অনু নাঘনাওাহযনী

ِ
وما
ً َُّم َمل
َ فَػتُػ ْل َق َٰى ِف َج َهن
َّم ْد ُح ًورا

হনহেত, হতযস্কৃত,

تْ ُذ ًوَلَّٞ وما
ً فَػتَػ ْقعُ َد َم ْذ ُم

হনহেত, হতযষ্কৃত

ِ
يم
ٌ َوُى َو ُمل

ِن
ّّ ِ َوَمن َك َفَر فَِإ َّف اللَّوَ َغ
َِ
ٔتي ٌد
ك َم َق ًاما
َ ُّك َرب
َ َأَف يَػْبػ َعث
ودا
ً ت ُمَّْٝ
ِ َّ
ين َّاِتَ ُذوا ِدينَ ُك ْم ُى ُزًوا
َ الذ
َولَعِبًا
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অহবমু ক্ত

হনহেত, অহবমু ক্ত,
হতযস্কৃত
প্রাংহত

প্রাংহত

হঔরা, িীিাহওৌতুও

ََلئِ ٌم
ٌلََّو َامة
وـ ج
ٌ َُمل
ومو َف
ُ َُمل
وـ
ٌ َم ْذ ُم
ِ
يم
ٌ ُمل
َِ
ٔتْي ٌد
ت ُم ْوٌدَْٝ
ً
ِ
-ب
ٌ لَع
ب )لىع ى
(ب
يىػ ٍل ىع ي

াহথেফ চীফন িীিা  হওৌতুও
ফযতীত হওঙু ই নয়। (৬-৩২)
হতাভযা হও ধাযণা ওয হম, আহভ
হতাভানদযনও অনথেও ৃ হষ্ট
ওনযহঙ। (২৩-১১৫)
আওা ৃ হথফী এতদু বনয়য ভনধয
মা আনঙ, তা আহভ িীিাচ্ছনর
ৃ হষ্ট ওহযহন। (২১-১৬)

হতাভযা িীিা-হওৌতুও ওযঙ।
(৫৩-৬১)

ِ ِ ُّ ُا٘تياة
ب
ََْ َوَما
ٌ الدنْػيَا إََّل لَع
تٌْوََٛو
تَا َخلَ ْقنَا ُك ْم٣ََّأَفَ َح ِسْبتُ ْم أ
َعبَثًا
َّ َوَما َخلَ ْقنَا
َالس َماء
ض َوَما بَػْيػنَػ ُه َما
َ َو ْاْل َْر
ِ
ي
َ ََِلعب
َوأَنتُ ْم َس ِام ُدو َف

উদাীনয াভগ্রী,
হঔরা, তাভাা
অনথেও ওাচ,
হঔর-তাভাা,
হঔরাধু রা
হঔনরায়াি,
হঔরাচ্ছনর
উদাীন,
অনযভনস্ক/
িীিাযত

এয ওাযণ এই হম, খ্রীষ্টাননদয
ভনধয আনরভ যনয়নঙ, দযনফ
যনয়নঙ এফাং তাযা অিায ওনয
না। (৫-৮২)
আয তফযাকয,হ হতা তাযা
হননচযাই উিাফন ওনযনঙ; আহভ
এটা তানদয উয পযচ ওহযহন।
(৫৭-২৭)
তঔন আহন তানদয হঘাঔ অশ্রু
চর হদঔনত ানফন। (৫-৮২)

ِ
ِ ِ ِ َّ ك بِأ
ي
َ ََٰذل
َ َف مْنػ ُه ْم ق ّْسيس
َّه ْم ََل
ُ َوُرْىبَانًا َوأَنػ
يَ ْستَكَِْبُو َف
ِ
وىا َما
َ َُوَرْىبَانيَّةً ابْػتَ َدع
اىا َعلَْي ِه ْم
َ ََكتَْبػن
ِ
يض ِم َن
ُ تَػَر َٰى أ َْعيُػنَػ ُه ْم تَف
الد َّْم ِع
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تٌْوَٛ
-ث
ٌ ََعب
ث ( ىعبى ى
)ث
يىػٍبػ ىع ي
ِ
بج
ٌ ََلع
ََل ِعبُو َف
َس ِام ٌد ج
َس ِام ُدو َف
ِ
ب ج ُرْىبَا ٌف
ٌ َراى

দযনফ, ন্নযাী

তফযাকয, ফেতযাক,

ٌَرْىبَنِيَّة

তায

উনঘ িা/ হক্ত
য়া, হবনচ
মায়া

ً
يض
َ َف
يىف ي-اض

হম মেন্ত হতাভানদয াত  ফো
নচই হৌঙনত াযনফ।

ِ
اح ُك ْم
ُ تَػنَالُوُ أَيْدي ُك ْم َوِرَم

ফো

اح
ٌ مح ج ِرَم
ٌ ُر

(৫-৯৪)
আয তায (ভুনেয) ঔাদয
হতাভানদয চনয  মেটওনদয
চনয উওযণ। (৫-৯৬)
অথঘ ওানপরা হতাভানদয হথনও
নীনঘ হননভ হকনয়হঙর। (৮-৪২)
মঔন ওানপরা যয়ানা র।
(১২-৯৪)

োন্তনয মহদ আহফস্কায ওযা য়
হম তানদয দু ’চনই ানয
হমাকযতা রাব ওনযনঙ। (৫-১০৭)
হম, আভানদয চননয আওা
হথনও ঔাদযবহতে ঔািা অফতযণ
ওনয হদনফন। (৫-১১২)
তা আভানদয চননয আননোৎফ
নফ। (৫-১১৪)

اعا لَّ ُك ْم
ً ََوطَ َع ُاموُ َمت
ِ
ِلسيَّارة
َ َّ َول
َس َف َل ِمن ُك ْم
َّ َو
ْبأ
ُ الرْك

ِ َولَ َّما فَصل
ت
َ
َ
الْعِ ُْي

ِ
َّه َما
ُ فَِإ ْف عُثَر َعلَ َٰى أَنػ
استَ َحقَّا إِْْتًا
ْ
أَف يػُنَػّْزَؿ َعلَْيػنَا َمائِ َد ًة ّْم َن
الس َم ِاء
َّ
يدا
ً تَ ُكو ُف لَنَا ِع
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ওানপরা,
ভ্রভণওাযী
আনযাী, ওানপরা
ওানপরা, উনটয
ওানপরা, দর

উমু ক্ত য়া,
হমাকয য়া

ঔাদয বহতে ঔািা,
দস্তযঔান

উৎফ, আননেয
হদন

ٌَسيَّ َاره
ب
ٌ َرْك
ِع ٌْي
يى ٍستى ًحق-استَ َح َّق
ٌَمآئِ َدة
ِعي ٌد

৬। ু যা আন’আভ
মহদ আহভ ওাকনচ হরহঔত হওান
হফলয় তানদয প্রহত নাহমর
ওযতাভ। (৬-৭)
হমভন গুটাননা য় হরহঔত
ওাকচত্র। (২১-১০৪)
আভানদযনও ুনযায় চীহফত নত
নফ না। (৬-২৯)
এফাং আভযা ুনরুহত্থত ফ না।
(৪৪-৩৫)

হওউ অনযয হফাছা ফন ওযনফ
না। (৬-১৬৪)
এযা হতাভানদয হফাছা য
মেন্ত ফন ওনয হননয় মায়।
(১৬-৭)
এফাং হম হওউ এটা এনন হদনফ
হ এও উনটয হফাছা হযভাণ
ভার ানফ। (১২:৭২)
অতঃয হফাছা ফনওাযী
হভনখয। (৫১-২)
মঔন াহরনয় হতহন হফাছাই
হনৌওায় হকনয় হৌঁনঙহঙনরন।
(৩৭-১৪০)

ك كِتَابًا ِِف
َ َولَ ْو نَػَّزلْنَا َعلَْي
ٍ َقِْرط
اس
ِ ُالس ِج ّْل لِْل ُكت
ب
ّْ َكطَ ّْي

নহথ, দরীর

ِ ِ
ي
َ ت ُن ِبَْبػعُوث١َْ َوَما

ুনরুহত্থত

ين
َ ُت ُن ِِب١َْ َوَما
َ نش ِر
ُخَر َٰى
ْ َوََل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ
َوَُْت ِم ُل أَثْػ َقالَ ُك ْم إِ َ ََٰل بَػلَ ٍد
َولِ َمن َجاءَ بِِو ِٔتْ ُل بَعِ ٍْي
ِ ا٘ت ِام ََل
ت ِوقْػًرا
َْ َف
ِ إِ ْذ أَبق إِ ََل الْ ُف ْل
ك
ََ
ِ الْم ْشح
وف
ُ َ
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ওাকচ

ুনচেীফননমাকয,
ুনঃপ্রওানমাকয

হফাছা, ানয
হফাছা
হফাছা, ানয
হফাছা

হফাছা, ফযাে

বায, বাহয হফাছা

হফাছাই, বহতে, ূ ণে

ِ
اس ج
ٌ َق ْرط
ِ قَػر
يس
اط
ُ َ
ِس ِج ّّل
وث ج
ٌ َُمْبػع
َمْبػعُوثُو َف
ُمْن َشٌر ج
ُمْن َش ُرو َف
َوز ٌار
َ ِوْزٌر ج أ
اؿ
ٌ ثِْق ٌل ج أَثْػ َق
ِٔتْ ٌل
ِوقْػٌر
َم ْش ُحو ٌف

আয মহদ তানদয হফভুঔতা
আনায নে ওষ্টওয য়।
(৬:৩৫)
মঔন তাযা তানও হদঔর, তবম্ব
নয় হকর। (১২:৩১)
তনফ আহন মহদ বূ তনর হওান
ু িঙ্গ অথফা আওান হওান হহি
অনু ন্ধান ওযনত ভথে ন।
(৬-৩৫)
অতঃয ভাঙহট ভুনে ু িঙ্গ থ
ৃ হষ্ট ওনয হননভ হকর। (১৮-৬১)

তনফ আহন মহদ বূ তনর হওান
ু িঙ্গ অথফা আওান হওান হহি
অনু ন্ধান ওযনত ভথে ন।
(৬-৩৫)
এফাং হহি মায উয তাযা
ঘিত। (৪৩-৩৩)
মত প্রওায াঔী দু ’ ডানানমানক
উনি হফিায়। (৬-৩৮)
তঔন তাযা হনযা নয় হকর।
(৬-৪৪)
অতএফ আহন হনযা নফন না।
(১৫-৫৫)

ك
َ َوإِف َكا َف َكبُػَر َعلَْي
اض ُه ْم
ُ إِ ْعَر
ُفَػلَ َّما َرأَيْػنَوُ أَ ْكبَػ ْرنَو
ِ أَف تَػْبتَغِي نَػ َف ًقا ِِف ْاْل َْر
ض
َ
ِالسماء
ِ
َ َّ أ َْو ُسلَّ ًما ِف
فَ َّاِتَ َذ َسبِيلَوُ ِِف الْبَ ْح ِر
َسَربًا
ِ أَف تَػْبتَغِي نَػ َف ًقا ِِف ْاْل َْر
ض
َ
ِالسماء
ِ
َ َّ أ َْو ُسلَّ ًما ِف

ওষ্টওয য়া,
ফি নয় দাোঁিাননা,
ওহিন য়া
ফি ওনয হদঔা

ু িঙ্গ

ু িঙ্গ, ভযীহঘওায
ভত

হোঁহি

يَ ْكبُػ ُر-َكبُػَر
ً
ييكٍْبي-أَ ْكبَػَر
نَػ َف ٌق
ب
ٌ َسَر
ُسلَّ ٌم

ِج َعلَْيػ َها يَظْ َه ُرو َف
َ َوَم َعار

হোঁহি, ঊধ্বেহোঁহি

ِج
ُ َم ْعَر ٌج ج َم َعار

ِ ِ ِ
احْي ِو
َ َطَائ ٍر يَطْيُ ِبَن

উিা

ً
يىطيي-طَ َار

فَِإ َذا ُىم ُّمْبلِ ُسو َف

হনযা, হনষ্পৃ ,

ِِ
ي
َ فَ ََل تَ ُكن ّْم َن الْ َقانط

হনযা, তা,
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তবম্ব

আাত

ِ
سج
ٌ ُمْبل
ُمْبلِ ُسو َف
ط ج قَانِطُو َف
ٌ ِقَان

মহদ তানও অভঙ্গর স্পে ওনয,
তনফ হ ম্পূ ণে রূন হনযা নয়
নি। (৪১-৪৯)
মহদ তানও অভঙ্গর স্পে ওনয,
তনফ হ ম্পূ ণে রূন হনযা নয়
নি। (৪১-৪৯)
আভযা শুধু আল্লানওই ওাভনা
ওহয। (৯-৫৯)

ِ
وس
ٌ َُوإف َّم َّسوُ الشَُّّر فَػيَئ
ط
ٌ قَػنُو
ِ
وس
ٌ َُوإف َّم َّسوُ الشَُّّر فَػيَئ
ط
ٌ قَػنُو
ِ إِنَّا إِ ََل اللَّ ِو ر
اغبُو َف
َ

অহতয় হনযা,
বিভনা, ঘযভ

ط
ٌ قَػنُو

তা
তা
আাফাদী, আগ্রী;
অনাগ্রী, হফভুঔ

وس
ٌ يَػ ُؤ
ِ
ب
ٌ َراغ

১৯:৪৬
আহন ফরু নঃ আহভ হতাভানদযনও
ফহর না হম, আভায ওানঙ
আল্লায বান্ডায যনয়নঙ।
(৬-৫০)
আয হতাভযা তায হওালাধযে
ন! (১৫-২২)

আয তানদযনও হফতাহিত
ওযনফন না, মাযা ওার-হফওার
স্বীয় ারওতোয এফাদত ওনয,
তাোঁয ন্তুহষ্ট ওাভনা ওনয।
(৬-৫২)
তনফ তানদয এভন াহস্ত দা,
হমন তানদয উেযূ হযযা তাই
হদনঔ াহরনয় মায়; তানদয হমন
হো য়। (৮-৫৭)

ِ وؿ لَ ُكم ِع
ندي
ْ ُ ُقُل ََّل أَق
َخَزائِ ُن اللَّ ِو

হওালাকায,

ِ ِ
ي
َ َوَما أَنتُ ْم لَوُ َبَا ِزن

ঔাচািী, প্রযী,

ِ َّ ِ
ين يَ ْدعُو َف
َ َوََل تَطُْرد الذ
َربػَّ ُهم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ّْي
ُ يُِر
ُيدو َف َو ْج َهو

فَ َشّْرْد ِبِِم َّم ْن َخ ْل َف ُه ْم
لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َف
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ِخَزانَةٌ ج َخَزائِ ُن

ধনবাণ্ডায

িয়ওাযী

َخا ِز ٌف ج
َخا ِزنُو َف
يىطٍيريد-طََرَد

তাহিনয় হদয়া

يي ىشِّريد-َشَّرَد
তাহিনয় হদয়া,
ঙত্রবঙ্গ ওযা

হফতাহিত, আয তানদয চনয
যনয়নঙ হনযফহচ্ছন্ন াহস্ত। (৩৭-৯)
আয মাযা হফশ্বা ওনযনঙ তানদয
আহভ তাহিনয় হদফায নই।
(১১-২৯)
তাোঁয ওানঙই অদৃ য চকনতয ঘাহফ
যনয়নঙ। (৬-৫৯)
ভাওাভন্ডরী  ৃ হথফীয
ঘাহফওাহি তাোঁযই ওানঙ। (৪২-১২)
না হও হৃদনয়য উনয হগুনরায
তারা হদয়া যনয়নঙ? (৪৭-২৪)
হওান াতা ছনয না; হওন্তু হতহন
তা চাননন। (৬-৫৯)
তা হথনও হতাভায উয ু ক্ক
হঔচুয হতত নফ। (১৯-২৫)
হম হওউ আল্লায ানথ যীও
ওযর; হ হমন আওা হথনও
হঙটনও ির। (২২-৩১)
অতঃয মঔন তাযা ওাত নয়
নি মায়। (২২-৩৬)

اب
ٌ تُ ْم َع َذَُٛد ُح ًورا َو
ِ
ب
ٌ َواص
ِ َّ ِِ ِ
ين
َ َوَما أَنَا بطَارد الذ
َآمنُوا
ِ ندهُ َم َفاتِح الْغَْي
ب
َ َو ِع
ُ
ِ السماو
ات
ُ ِلَوُ َم َقال
َ َ َّ يد
ِ َو ْاْل َْر
ض
ٍ ُأ َْـ َعلَ َٰى قُػل
تَاُٛ وب أَقْػ َفا
ط ِمن َوَرقٍَة إََِّل
ُ َوَما تَ ْس ُق
يَػ ْعلَ ُم َها
ِ تُساقِ ْط َعلَي
ك ُرطَبًا َجنِيِّا
ْ
َ
تَا٣َََّوَمن يُ ْش ِرْؾ بِاللَّ ِو فَ َكأ
الس َم ِاء
َّ َخَّر ِم َن
ت ُجنُوبػُ َها
ْ َفَِإ َذا َو َجب

তািাননা,
হফতািন, ধায়া
ফহষ্কাযও,
হফতািও

ঘাহফ

বাণ্ডায, ঘাহফওাহি

তারা

নি মায়া
এনওয য এও
িা, ছযাননা
নি মায়া, ঢনর
িা, অফনত

طَا ِرٌد
ِ
اح ج
ٌ َم ْفت
َم َفاتِ ُح
يد
ُ ِِم ْق ََل ٌد ج َم َقال
اؿ
ٌ قُػ ْف ٌل ج أَقْػ َف
ط
يى ٍس يق ي-ط
َ َس َق
ط
يي ىساقً ي-ط
َ ََساق
 ىًُير-َخَّر

য়া, হঙটনও
িা, রু হটনয় িা
হতত য়া,
ওাত নয় িা
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ور
ٌ ُد ُح

ً وج
ب
 ىُي ي-ب
َ ََ

আয হতহন ৃ হথফীনত স্থান
ওনযনঙন াাি-ফেত, ানঙ
হতাভানদয হননয় তা ওাত নয়
মায় (১৬:১৫)
তাযা মহদ আওানয হওান
ঔন্ডনও হতত নত হদনঔ।
(৫২-৪৪)
হম তায হবহে স্থান ওনযনঙ
তনপ্রায় ফেনতয হওনাযায়
(৯:১০৯)
পনর তাযা ফুছনফ হম তাযা
হনশ্চয়ই এনত হতত নচ্ছ
(১৮:৫৩)
অথফা আওানয হওান ঔন্ড
তানদয উয হতত ওযফ।
(৩৪-৯)
হওান আেে  শুস্ক েফয (হতত
য়) না। (৬-৫৯)
এফাং াতহট ফুচ ীল 
অনযগুনরা শুষ্ক। (১২-৪৩)
এফাং তানদয চননয ভুনে শুষ্কথ
হনভোণ ওয। (২০-৭৭)
অতঃয তা শুহওনয় মায়, পনর
হতাভযা তা ীতফণে হদঔনত
া। (৩৯-২১)

ِ َوأَلْ َق َٰى ِِف ْاْل َْر
ض َرَو ِاس َي
يد بِ ُك ْم
َ ِأَف َّت
َوإِف يَػَرْوا كِ ْس ًفا ّْم َن
الس َم ِاء َساقِطًا
َّ
س بػُْنػيَانَوُ َعلَ َٰى
َّ َّم ْن أ
َ َس
ٍ َش َفا جر
ؼ َىا ٍر
ُُ
ِ
وىا
َ َُّهم ُّم َواقع
ُ فَظَنُّوا أَنػ
أ َْو نُ ْس ِق ْط َعلَْي ِه ْم كِ َس ًفا
الس َم ِاء
َّ ّْم َن
ٍ ْوََل رط
ٍ ِب َوََل يَاب
س
َ َ

ٍ وسبع سنب ََل
ض ٍر
ْ ت ُخ
ُ ُ َ َْ َ
ٍ وأُخر يابِس
ات
َ َ ََ َ

تُ ْم طَ ِري ًقا ِِفَٛ ب
ْ َف
ْ اض ِر
الْبَ ْح ِر يَػبَ ًسا
ِ
ُيج فَػتَػَراه
ُ أَلْ َوانُوُ ُُثَّ يَه
ص َفِّرا
ْ ُم
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يد
ىِيً ي-َم َاد

হনর িা,
ওাোঁনত থাওা
বূ াহতত,
তননান্মু ঔ,
তনীর
তননান্মু ঔ

িন্ত, তননান্মু ঔ

তন খটাননা,
নাহভনয় আনা

আে, তাচা,
যার, নযভ
শুষ্ক

শুষ্ক, শুওনা

শুষ্ক য়া,
শুহওনয় মায়া

ط
ٌ َِساق
َىا ٍر
ُم َواقِ ٌع ج
ُم َواقِعُو َف

ط
ُ يُ ْس ِق-ط
َ َس َق
ْأ
ب
ٌ َْرط
ِ
سج
ٌ يَاب
(ات
)يىابً ىس ه
س
ٌ َيَػب

ً َى
يج
يىه ي-اج
َ

হমহদন হঙ্গায় পুৎওায ওযা নফ,
হহদন তাোঁযই আহধতয নফ।
(৬-৭৩)
হমহদন হাংকায় পুও
োঁ হদয়া নফ।
(৭৪-৮)
অতঃয মঔন তা অস্তহভত র
তঔন ফররঃ আহভ
অস্তকাভীনদযনও বারফাহ না।
(৬-৭৬)
আহভ থ ওহয হমফ
নেত্রগুনরা শ্চানত নয মায়।
অতঃয মঔন তা অস্তহভত র
তঔন ফররঃ আহভ
অস্তকাভীনদযনও বারফাহ না।
(৬-৭৬)
তঔন হতহন ু মেনও এও হির
চরানয় অস্ত হমনত হদঔনরন।
(১৮-৮৬)
তুহভ ূ মেনও হদঔনফ,মঔন উহদত
য়। (১৮-১৭)

এহট এভন এওহট গ্রন্থ, মা আহভ
অফতীণে ওনযহঙ, ঔুফ ভঙ্গরভয়

ك يَػ ْوَـ يُن َف ُخ ِِف
ُ َولَوُ الْ ُم ْل
الصوِر
ُّ
فَِإذَا نُِقَر ِِف النَّاقُوِر
ِ فَػلَ َّما أَفَل قَ َاؿ ََل أ
ب
ُّ ُح
َ
ِِ
ي
َ ْاَلفل
ِ تُنٙا
َّس
ْ ِفَ ََل أُقْ ِس ُم ب
ِ فَػلَ َّما أَفَل قَ َاؿ ََل أ
ب
ُّ ُح
َ
ِِ
ي
َ ْاَلفل
ٍ ْ ب ِِف َع
ي
ُ َو َج َد َىا تَػ ْغ ُر
َِ
ٔتئَ ٍة
س إِ َذا طَلَ َعت
ْ َوتَػَرى الش
َ َّم
ِ
َنزلْنَاهُ ُمبَ َارٌؾ
ٌ ََو ََٰى َذا كت
َ اب أ

(৬-১৫৫)
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হঙ্গা

হঙ্গা

অস্তকাভী

শ্চাৎকাভী

অস্ত মায়া

অস্ত মায়া,
অস্তহভত য়া

ور
ُ
ٌص
ور
ٌ ُنَاق
آفِ ٌل ج آفِلُو َف
ِ
َّس
ٌ س ج ُخن
ٌ َخان
يىأٍفً يل/يىأٍفي يل-أَفَ َل
ب
يىػ ٍغ ير ي-ب
َ َغَر
(كب
)غيير ه

উহদত য়া

يىطٍلي يع-طَلَ َع
()طيليوعه

ফযওতভয়, হফত্র,

(ُمبَ َارٌؾ ) يمبى ىارىكةه

ম্যাহনত

তা তাোঁয আনদন প্রফাহত ত ঐ
হদনয হদনও, হমঔানন আহভ
ওরযাণ দান ওনযহঙ। (২১-৮১)
মহদ আহন হদনঔন মঔন
চানরভযা ভৃ তুয মন্ত্রণায় থানও।
(৬-৯৩)
হতাভযা আভায ওানঙ হনঃঙ্গ
নয় এনঙ। (৬-৯৪)
মানও আহভ অননয ওনয ৃ হষ্ট
ওনযহঙ (৭৪:১১)
হনশ্চয় আল্লাই ফীচ  আোঁহট
হথনও অিু য ৃ হষ্টওাযী। (৬-৯৫)
আহভ থ ওহয ন্ধযাওারীন
রার আবায। (৮৪-১৬)
হতহন যাহত্রনও আযাভদায়ও
ওনযনঙন। (৬-৯৬)
হতাভানদয চননয যাহত্রনও
ওনযনঙন আফযণ, হনোনও
হফশ্রাভ। (২৫-৪৭)
আয যাহত্রয, মঔন তা অন্ধওায
ঙহিনয় হদয় (৯৩-২)
অনন্তয এওহট নচ্ছ হতাভানদয
স্থায়ী হিওানা  এওহট নচ্ছ

ِ ََْت ِري بِأ َْم ِرهِ إِ ََل ْاْل َْر
ض
الَِِّت بَ َارْكنَا فِ َيها
َولَ ْو تَػَر َٰى إِ ِذ الظَّالِ ُمو َف ِِف
ِ َغمر
ات الْ َم ْو ِت
ََ
َولََق ْد ِجْئتُ ُمونَا فُػَر َاد َٰى
يدا
ً ت َو ِح
ُ َوَم ْن َخلَ ْق

ب
ْ إِ َّف اللَّوَ فَالِ ُق
ّْ َا٘ت
َوالنػ ََّو َٰى
الش َف ِق
َّ ِفَ ََل أُقْ ِس ُم ب
َو َج َع َل اللَّْي َل َس َكنًا

ِ
اسا
ً ََج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل لب
َوالنػ َّْوَـ ُسبَاتًا
َواللَّْي ِل إِذَا َس َج َٰى
ع
ٌ فَ ُم ْستَػ َقّّر َوُم ْستَػ ْوَد

কহচ্ছত স্থর। (৬-৯৮)
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ফযওত হদয়া,
প্রাঘূ মে হদয়া

মন্ত্রণা; অজ্ঞানতা
২৩:৬৩

يػيبىا ًريؾ-بَ َارَؾ
َغ ْمَرةٌ ج
ات
ٌ َغ َمَر

এওাওী

فَػ ْرٌد ج فُػَر َادى
 َو ِحي ٌد،َو ْح ٌد

হফদীণেওাযী

فَالِ ٌق

ন্ধযায রাহরভা

َش َف ٌق

হফশ্রাভ, আযাভ

َس َك ٌن

হনঃঙ্গ, এওাওী,
এনও এনও
এও, অহদ্রৃতীয়,

হফশ্রাভ, আযাভ
হনছুভ য়া, ান্ত
য়া

াংযেণাকায,
গুদাভ, বাণ্ডায

ات
ٌ َُسب
يى ٍس يجو-َس َجا
ع
ٌ ُم ْستَػ ْوَد

অতঃয আহভ এ হথনও ফুচ
পর হনকেত ওনযহঙ। (৬-৯৯)
অতঃয বূ ৃ ষ্ট ফুচ-যাভর নয়
উনি। (২২-৬৩)
ওানরাভত খন ফুচ। (৫৫-৬৪)

মা হথনও মু গ্ম ফীচ উৎন্ন ওহয।
(৬-৯৯)
 াতাখন উদযান। (৭৮-১৬)
খন উদযান। (৮০-৩০)

ِ فَأَخرجنَا ِمْنو خ
ضًرا
َ ُ ْ َْ
ضَّرًة
َ ُْتٞ ض
ْ ُفَػت
ُ صبِ ُح ْاْل َْر
ِ َم ْدى َّامت
اف
َ ُ
ُّ
ِج ِمْنوُ َحبِّا ُّمتَػَراكِبًا
ُ تْر٢
ٍ وجن
َّات أَلْ َفافًا
ََ
َو َح َدائِ َق غُْلبًا

ফুচ, াওফহচ,
ফুচ পর
ফুচ, যাভহরভা
কাঢ় ফুচ,
ওারনঘ ফুচ
াংমু ক্ত, হভহরত,
মু ি
খণহন্ননফহত
খন হন্নহফষ্ট,
কানঙয াতা 

ِخ
ضٌر
َ
ٌتَضََّرةُٞ
ٌُم ْد َى َّامة
ِ
ب
ٌ ُمتَػَراك
اؼ
ّّ ُل
ٌ ف ج أَلْ َف
ب
ٌ َغ ْلبَاءُ ج غُْل

াঔা হফহষ্ট
মঔন হু গুনরা পরন্ত য় এফাং
তায হযক্কতায প্রহত রেয

إِذَا أَْْتََر َويَػْنعِ ِو

ওয। (৬-৯৯)
মঔন হু গুনরা পরন্ত য় এফাং
তায হযক্কতায প্রহত রেয
ওয। (৬-৯৯)
তা হথনও হতাভায উয ু ক্ক
হঔচুয হতত নফ। (১৯-২৫)
হতাভানদযনও হও ফরর হম, মঔন
তানদয ওানঙ হনদেনাফরী
আনফ, তঔন তাযা হফশ্বা
স্থান ওযনফই ? (৬-১০৯)

إِ َذا أَْْتََر َويَػْنعِ ِو
ِ تُساقِ ْط َعلَي
ك ُرطَبًا َجنِيِّا
ْ
َ
َوَما يُ ْشعُِرُك ْم أَنػ ََّها إِ َذا
ت ََل يػُ ْؤِمنُو َف
ْ ََجاء

345

পর ধযা, পরন
য়া

াওা, হযক্কতা

يػيثٍ ًم ير-أَْْتََر
يَػْن ٌع

াংগ্র হমাকয পর

ِن
ّّ ِ َج

ফুহছনয় হদয়া,

يي ٍشعًير-أَ ْش َعَر

াওা, হযক্ক,

চানাননা

অতঃয আহভ ু রায়ভাননও হ
পায়ারা ফুহছনয় হদনয়হঙরাভ।

اىا ُسلَْي َما َف
َ َفَػ َف َّه ْمن

(২১-৭৯)
তাযা হধাোঁওা হদয়ায চননয এনও
অযনও ওারুওামেঔহঘত
ওথাফাতো হো হদয়। (৬-১১২)
তুহভ হপযাউননও এফাং তায
দোযনদযনও াথেফ চীফননয
আিম্বয দান ওনযঙ। (১০-৮৮)
অতঃয তা দ্রৃাযা আহভ ভননাযভ
ফাকান ৃ হষ্ট ওনযহঙ। (২৭:৬০)
তাযা হরান হদনয় ফন থাওনফ
ফুচ তাহওয়ানত  ভননাযভ
কাহরঘায উনয (৫৫:৭৬)
আয তানত আভযা চহন্মনয়হঙ
নযও যওনভয নয়নাহবযাভ
উহিদ (৫০:৭)
ওারুওামেভয় হাংাননয উনয
(৫৬:১৫)
অথঘ হতহনই হতাভানদয প্রহত
হফস্তাহযত গ্রন্থ অফতীনে ওনযনঙন।
(৬-১১৪)
হতহনই উদযান ভূ  ৃ হষ্ট ওনযনঙতা, মা ভাঘায উয তুনর হদয়া
য়। (৬-১৪১)

ِ
ٍ ض ُه ْم إِ َ ََٰل بَػ ْع
ض
ُ يُوحي بَػ ْع
ؼ الْ َق ْوِؿ غُُر ًورا
َ ُز ْخ ُر
ِ إِنَّك آتَػي
َْ َ
ُت ف ْر َع ْو َف َوَم َْلَه
ِزينَةً َوأ َْم َو ًاَل
ِ ِ
ات
َ َفَأَنبَْتػنَا بِو َح َدائ َق ذ
بَػ ْه َج ٍة
ٍ َّكئِي علَى رفْػر
ِ
ؼ
َ َ َٰ َ َ ُمت
ٍ ي ِحس
ِ
ٍ ْ ُخ
اف
َ ٍّ ضر َو َعْبػ َقر
َوأَنبَْتػنَا فِ َيها ِمن ُك ّْل َزْو ٍج
يج
ٍ َِِب
ضونٍَة
ُ َعلَ َٰى ُس ُرٍر َّم ْو
ِ
َنزَؿ إِلَْي ُك ُم
َ َوُى َو الَّذي أ
ِ
ص ًَل
َّ اب ُم َف
َ َالْكت
ِ
ٍ َنشأَ جن
َّات
َ َ َوُى َو الَّذي أ
ٍ وش
ات
َ َّم ْع ُر

346

ফুছাননা, ফুহছনয়
হদয়া

ওারুওমেভহন্ডত,
স্বণেঔহঘত, অরিৃ ত
ঘাওহঘওয,
অরিায, আিম্বয
হৌেমে, হাবা,
ফাায
ু েয, ু শ্রী,
ঘভৎওায

হাবাভয়, ু যভয,
ু েয, ঘভৎওায
অরিৃ ত, ওারুওামে
ঔহঘত
হফস্তাহযত, হফদ;
এনওয য এও
৭:১৩৩

ভাঘায উয
উিাননা

يػي ىف ِّه يم-فَػ َّه َم
ؼ
ٌ ُز ْخ ُر
ٌِزيْػنَة
ٌبَػ ْه َجة
ُ َح ْسنَاء،ٌَح َسنَة
ج ِح َسا ٌف
ِ
يج
ٌ َِب
ٌضونَة
ُ َم ْو
ص ٌل ج
َّ َم َف
)ت
َّ ( يم ىف
ص ىَل ه
وشةٌ ج
َ َم ْع ُر
ات
َ َم ْع ُر
ٌ وش

এফাং ও দান ওয এগুনরা
ওতেননয ভনয়। (৬-১৪১)

মঔন তাযা থ ওনযহঙর হম,
ওানর ফাকাননয পর আযণ
ওযনফ। (৬৮-১৭)
হতাভযা মহদ পর আযণ ওযনত
ঘা, তনফ ওার ওার হেনত
ঘর। (৬৮-২২)
হতহন ৃ হষ্ট ওনযনঙন ঘতুষ্পদ
চন্তুয ভনধয হফাছা ফনওাযীনও
এফাং ঔফোওৃহতনও। (৬-১৪২)
অথফা ভাদী-দু হটয কবে মা ধনয
হযনঔনঙ তা? (৬-১৪৩)
আহভ হও ৃ হথফীনও ৃ হষ্ট ওহযহন
ধাযণওাহযণীরূন। (৭৭-২৫)
অথফা ছনয িা যক্ত। (৬-১৪৫)
এফাং প্রফাহত াহননত।
(৫৬-৩১)
অতএফ হতাভযা ভা  চন
ূ নে ওয। (৭-৮৫)

ِوآتُوا حقَّو يػوـ حص ِاده
َ َ َ َْ ُ َ َ
َّها
ْ َإِ ْذ أَقْ َس ُموا لَي
َ ص ِرُمنػ
ِ م
ي
َ صبِح
ُْ
أ َِف ا ْغ ُدوا َعلَ َٰى َح ْرثِ ُك ْم
ِ إِف ُكنتُم
ي
َ صا ِرم
َ ْ
ًَوِم َن ْاْلَنْػ َع ِاـ َٔتُولَة
َوفَػ ْر ًشا
ت َعلَْي ِو أ َْر َح ُاـ
ْ َأ ََّما ا ْشتَ َمل
ِ ْ ْاْلُنثَػيَػ
ي
ض كِ َفاتًا
َ ت َع ِل ْاْل َْر٠َْ ْأَ ََل
وحا
ً أ َْو َد ًما َّم ْس ُف
ٍ وم ٍاء َّمس ُك
وب
ْ ََ
فَأ َْوفُوا الْ َكْي َل َوالْ ِم َيزا َف
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পর াংগ্র,
য ওাটা, ওতেন
ওযা
পর ওাটা, পর

اد
ٌص
َ َح
)ص يد
 ىٍَي ي-ص ىد
( ىح ى
ص ًريـ
ٍ يى-ص َرـ
َ

ািা

য ওতেনওাযী,
পর াংগ্রাও

ঔফোওৃহতয/
হকাত, আচ্ছাদন

صا ِرٌـ ج
َ
صا ِرُمو َف
َ
ش
ٌ فَػ ْر

দানওাযী চন্তু

ধাযণ ওযা
ধাযও,
াংওুরানাত্র
প্রফাহত
প্রফাহত, ফভান,
প্রফাভাণ

হযভা

يى ٍشتى ًم يل-اِ ْشتَ َم َل
ِ
ات
ٌ ك َف
وح
ٌ َم ْس ُف
وب
ٌ َم ْس ُك
-َكْي ٌل ( ىك ىاؿ
ً
)يل
يىك ي

মাযা হরানওয ওাঙ হথনও মঔন
হভন হনয়, তঔন ূ ণে ভাত্রায়
হনয়। (৮৩-২)
নযায়হনিায ানথ হিওবানফ
হযভা ওয  চন দা।
(১১-৮৫)
আয হহদন মথাথেই চন নফ।
(৭-৮)
এফাং তানত প্রনতযও ফস্তু
ু হযহভতবানফ উৎন্ন ওনযহঙ।
(১৫-১৯)
এফাং তাোঁয ওানঙ প্রনতযও ফস্তুযই
এওটা হযভাণ যনয়নঙ। (১৩-৮)
হনশ্চয়ই আল্লা ওানযা প্রায ও
হফেু-হফকে যানঔন না। (৪-৪০)

অতএফ হতাভযা ভা  চন
ূ নে ওয। (৭-৮৫)
হভন হদয়ায ভয় ূ ণে ভান
হদনফ এফাং হিও দাোঁহিারায়
চন ওযনফ। (১৭-৩৫)

অতঃয আহভ ভূ ানও গ্রন্থ
হদনয়হঙ, ৎওভেীনদয প্রহত
হনয়াভতূ ণে ওযায চননয।
(৬-১৫৪)

ِ َّ
ين إِذَا ا ْكتَالُوا َعلَى
َ الذ
ِ الن
َّاس يَ ْستَػ ْوفُو َف
أ َْوفُوا الْ ِمكْيَ َاؿ َوالْ ِم َيزا َف
بِالْ ِق ْس ِط
ا٘تَ ُّق
ْ َوالْ َوْز ُف يَػ ْوَمئِ ٍذ

َوأَنبَْتػنَا فِ َيها ِمن ُك ّْل َش ْي ٍء
ٍ َّموُز
وف
ْ
ٍ
ندهُ ِبِِ ْق َدا ٍر
َ َوُك ُّل َش ْيء ِع
إِ َّف اللَّوَ ََل يَظْلِ ُم ِمثْػ َق َاؿ
ٍَذ َّرة
فَأ َْوفُوا الْ َكْي َل َوالْ ِم َيزا َف
َوأ َْوفُوا الْ َكْي َل إِ َذا كِْلتُ ْم
ِ ََوِزنُوا بِالْ ِق ْسط
اس
الْ ُم ْستَ ِقي ِم
ِ
اب
َ َوسى الْكت
َ ُُثَّ آتَػْيػنَا ُم
ِ
َح َس َن
ْ َّتَ ًاما َعلَى الَّذي أ
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ভাা, হযভা
ওযা

হযভা

চন, হযভাণ
হযভাণভত,
মথামথ
হযভাণ, হনধোযণ,
ধামে
চন, হযভাণ,
ভহযভাণ

াল্লা

নযায়হফঘায,

ً
يل
يىكٍت ي-ا ْكتَ َاؿ
اؿ
ٌ َِمكْي
(يىًز ىف-َوْز ٌف ) ىكىز ىف
َم ْوُزو ٌف
ِم ْق َد ٌار
اؿ
ٌ ِمثْػ َق
ِمْيػَزا ٌف ج
ِ
ين
ُ َم َواز
ِ
اس
ٌ َق ْسط

নযায়দণ্ড,
দাহিাল্লা,

ূ ণেতা, ম্পূ ণে

َّتَ ٌاـ

হওউ অনযয হফাছা ফন ওযনফ
না। (৬-১৬৪)
অথঘ তাযা াবায হওঙু নতই
ফন ওযনফ না। (২৯-১২)

ُخَر َٰى
ْ َوََل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ
ِِ ِ
ي ِم ْن
َ َوَما ُىم ِبَامل
اىم ّْمن َش ْي ٍء
ُ ََخطَاي

বায ফনওাযী

ফনওাযী, ফাও,
হযফাী

ٌَوا ِزَرة
َح ِام ٌل ج
َح ِاملُو َف
ً
،ت
) ىحام ىَل ه
(ىَحَّالىةه
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৭। ু যা আযাপ
এফাং মানদয াল্লা ারৃা নফ।
(৭-৯)
হতাভযা এগুনরানও পযওানর 
অফস্থান ওানর নচই া।
(১৬-৮০)
অতএফ মায াল্লা বাযী নফ।
(১০১-৬)
আহভ হতাভানদযনও ৃ হথফীনত িাই
হদনয়হঙ। (৭-১০)
হতাভানদযনও ৃ হথফীনত হিওানা
হদনয়নঙন। (৭-৭৪)
হ আভানদয ারনওতো, আহভ
হননচয এও ন্তাননও হতাভায
হফত্র কৃ নয হন্নওনট
ঘালাফাদীন উতযওায় আফাদ
ওনযহঙ। (১৪-৩৭)
তন্মনধয হতাভানদযনও ফহত দান
ওনযনঙন। (১১-৬১)
অতঃয হ ফনী ইযাঈরনও
হদ হথনও উৎঔাত ওযনত
ঘাইর। (১৭-১০৩)
এফাং ফাভ হদও হথনও। (৭-১৭)

ْ َوَم ْن َخف
َُّت َم َوا ِزينُو
تَ ْستَ ِخفُّونَػ َها يَػ ْوَـ ظَ ْعنِ ُك ْم
َويَػ ْوَـ إِقَ َامتِ ُك ْم
ْ َفَأ ََّما َمن ثػَ ُقل
ُت َم َوا ِزينُو
ِ َولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِِف ْاْل َْر
ض
ِ َوبَػ َّوأَ ُك ْم ِِف ْاْل َْر
ض

نت ِمن
ُ َس َك
ْ َّربػَّنَا إِ ِّْن أ
ذُّْريَِِّت بَِو ٍاد َغ ِْْي ِذي َزْرٍع
ك الْ ُم َحَّرِـ
َ ِع
َ ِند بَػْيت
استَػ ْع َمَرُك ْم فِ َيها
ْ َو

فَأ ََر َاد أَف يَ ْستَ ِفَّزُىم ّْم َن
ِ ْاْل َْر
ض
َو َعن َْشَائِلِ ِه ْم
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ারওা য়া,
বাযীন য়া
নচ রাব ওযা,
ারওা ভনন ওযা
বাযী য়া, চন
হফহ য়া
প্রহতহিত ওযা,
দৃ ঢ় ওযা, থাওনত

 ىًُيف-ف
َّ َخ
-ف
َّ استَ َخ
ْ
يى ٍستى ًخف

يىػثٍػ يق يل-ثػَ ُق َل

ِييى ِّك ين-َم َّك َن

হদয়া
ফাস্থান হদয়া,
আশ্রয় হদয়া

ফফা ওযাননা,

ئ
يػيبىػ ِّو ي-َبَػ َّوأ

يي ٍس ًك ين-َس َك َن
ْأ

অধু যহলত ওযা

আফাদ ওযাননা,
ফফা ওযাননা

উৎঔাত ওযা,
হফতাহিত ওযা

ফাভহদও; ফাভ
াত

-اِ ْستَػ ْع َمَر
يى ٍستىػ ٍع ًم ير
يى ٍستى ًفز-اِ ْستَػ َفَّز
اؿ ج َْشَائِ ُل
ٌ َِْش

আয মাযা আভায আয়াতভূ 
অস্বীওায ওনয তাযাই তবাকা।
৯০:১৯
আহভ তানও আফান ওযরাভ তূ য
াানিয ডান হদও হথনও।
(১৯-৫২)
এযাই নচ্ছ দহেণন্থীয়নদয
দরবুক্ত। (৯০-১৮)
হনশ্চয় আহভ হতানদয ফায দ্রৃাযা
চাান্নাভ ূ ণে ওনয হদফ। (৭-১৮)
হমহদন আহভ চাান্নাভনও
হচজ্ঞাা ওযফ; তুহভ হও ূ ণে নয়
হকঙ? (৫০-৩০)
এফাং ঘনন্দ্রয,মঔন তা ূ ণরূ
ে 
রাব ওনয। (৮৪-১৮)
এফাং এয দ্রৃাযা উদয ূ ণে
ওযনফ।(৩৭-৬৬)
এফাং ৃ হথফী তায কবেহস্থত
ফহওঙু ফাইনয হননে ওযনফ 

ِ َّ
ين َك َف ُروا بِآيَاتِنَا ُى ْم
َ َوالذ
اب الْ َم ْشأ ََم ِة
ْأ
ُ َص َح
ِ ِونَ َاديْػنَاهُ ِمن َجان
ب
َ
تَ ِن٨َْالطُّوِر ْاْل
اب الْ َمْي َمنَ ِة
َ ِأُوَٰلَئ
ْ كأ
ُ َص َح
َّ َْل َْم َْل
َّم ِمن ُك ْم
َ َف َج َهن
ِ ْأ
ي
َ َٓتَع
ِ ُ يػوـ نَػ ُق
َّم َى ِل
َ َْ
َ وؿ ٗتَ َهن
ِ امتَ َْل
ْت
ْ
ِِ
َّس َق
َ َوالْ َق َمر إذَا ات
فَ َمالِئُو َف ِمْنػ َها الْبُطُو َف
ِ
ت
ْ َّت َما ف َيها َوَِتَل
ْ َوأَلْ َق

শুনযকবে নয় মানফ। (৮৪-৪)
এফাং তাযা হননচয উয
হফননতয াতা চিানত
রাকর। (৭-২২)
আয এযাই প্রথভ হতাভানদয
ানথ হফফানদয ূ ত্রাত ওনযনঙ।

ِ ص َف
ِ ْت٧َ وطَِف َقا
اف َعلَْي ِه َما
َ
اٗتَن َِّة
ْ ِمن َوَرِؽ
َوُىم بَ َدءُوُك ْم أ ََّوَؿ َمَّرٍة

(৯-১৩)
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ফাভাশ্বেস্থ,
দূ বোকয, অশুব

ডানাশ্বে
ডানাশ্বেস্থ,
হৌবাকয

বহতে ওযা, ূ ণে
ওযা

ূ ণে য়া
ূ ণেতা রাব ওযা,
হযনফষ্টন ওযা
ূ যণওাযী
ঔাহর য়া,
উন্মু ক্ত য়া

শুরু ওযা

ূ ঘনা ওযা, ৃ হষ্ট
ওযা, আযম্ভ ওযা

ٌَم ْشأ ََمة
تَ ٌن٨َْأ
ٌَمْي َمنَة
ِيىٍىلي-ََم َْل
ِيىٍتىلً يئ-َاِ ْمتَ َْل
ً يػت-اِتَّسق
َّس يق
ََ ى
َمالِ ٌئ ج َمالِئُو َف
يىػتى ىخلَّى-َِتَلَّى
يىطٍ ىف يق-طَِف َق
يىػٍب ىدأي-َبَ َدأ

আল্লা হওবানফ ৃ হষ্টওভে শুরু
ওনযন অতঃয তানও ুনযায়
ৃ হষ্ট ওযনফন? (২৯-১৯)
এওদরনও থ প্রদেন ওনযনঙন
এফাং এওদনরয চননয থভ্রষ্টতা
অফধাহযত নয় হকনঙ। (৭-৩০)
মানত ওনয তযনও তয এফাং
হভথযানও হভথযা প্রহতন্ন ওনয
হদন। (৮-৮)
আল্লায ে হথনও হম তয
এননঙ, তায ফযহতিভ হওঙু না
ফরায ফযাানয আহভ ু দৃঢ়।
(৭-১০৫)
হম মেন্ত না ূ নঘয হঙে হদনয়
উট প্রনফ ওনয। (৭-৪০)

অতঃয এওচন হখালও উবনয়য
ভাছঔানন হখালণা ওযনফঃ
আল্লায অহবম্পাত চানরভনদয
উয। (৭-৪৪)
মঔন হতাভানদয ারনওতো
হখালণা ওযনরন হম, মহদ
ওৃতজ্ঞতা স্বীওায ওয, তনফ
হতাভানদযনও আয হদফ।

تَْل َقٙا
ْ ُئ اللَّو
ُ ف يػُْب ِد
َ َكْي
ُ ُُِثَّ يُع
ُيده
فَ ِري ًقا َى َد َٰى َوفَ ِري ًقا َح َّق
َ َعلَْي ِه ُم الض
ََُّللَة
ا٘تَ َّق َويػُْب ِط َل
ْ لِيُ ِح َّق
ِ الْب
اط َل
َ
ِ
وؿ
َ ُيق َعلَ َٰى أَف ََّل أَق
ٌ َحق
ا٘تَ َّق
ْ َعلَى اللَّ ِو إََِّل
اٗتَ َم ُل ِِف َس ّْم
ْ َح َّ ًَٰت يَلِ َج
ِ تِيٙا
اط
َْ
فَأَذَّ َف ُم َؤذّْ ٌف بَػْيػنَػ ُه ْم أَف
ِ
ِِ
ي
َ لَّ ْعنَةُ اللَّو َعلَى الظَّالم
َوإِ ْذ تَأَذَّ َف َربُّ ُك ْم لَئِن
يدنَّ ُك ْم
َ َش َك ْرُّْت َْلَ ِز

(১৪:৭)
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ূ ঘনা ওযা,
নফায়ন ওযা

অফধাহযত য়া;
মথামথ য়া

ئ
يػيٍب ًد ي-َأَبْ َدأ
 ىًَيق-َح َّق

১৭:১৬; তয
প্রভাহণত য়া
তয প্রভাহণত
ওযা, অহনফামে
ওযা
অফধাহযত, হমাকয,

 يًَيق-َح َّق
َأ
ِ
يق
ٌ َحق

ফাস্তফম্যত

হঙে
ূ ঘ

ডাওা, আহ্বান

َس ّّم
ط
ٌ ِخيَا
يػي ىؤ ِّذ يف-أَذَّ َف

ওযা, হখালণা ওযা

ডাওা, আহ্বান
ওযা, হখালণা ওযা

يىػتىأىذَّ يف-تَأَذَّ َف

আভযা আনায ওানঙ হখালণা
ওযহঙ হম আভানদয ভনধয হওউই
ােী নই (৪১:৪৭)
আল্লা  তাোঁয যূ নরয ে
হথনও হরাওনদয প্রহত হখালণা।
(৯-৩)
অতঃয এওচন হখালও হডনও
ফররঃ হ ওানপরায হরাওচন,
হতাভযা অফযই হঘায। (১২-৭০)
মা েতকহতনত তায অনু যণ
ওনয। (৭-৫৪)

ইউু প  তায বাইনও তারা
ওয। (১২-৮৭)
মাযা আজ্ঞাফ য়, তাযা ৎথ
হফনঙ হননয়নঙ। (৭২-১৪)
ফরা নফঃ হতাভযা হঙনন হপনয
মা  আনরায হঔাোঁচ ওয।
(৫৭:১৩)
প্রাথেনাওাযী  মায ওানঙ প্রাথেনা
ওযা য়,উবনয়ই হক্তীন।
(২২-৭৩)
মঔন (ফায়ু যাহ) াহনূ নে
হভখভারা ফনয় আনন। (৭-৫৭)

ٍ َّاؾ ما ِمنَّا ِمن ش ِه
يد
َ
َ َ آذَن
َوأَذَا ٌف ّْم َن اللَّ ِو َوَر ُسولِِو
ِ
ُُُثَّ أَذَّ َف ُم َؤذّْ ٌف أَيػَّتُػ َها الْعْي
إِنَّ ُك ْم لَ َسا ِرقُو َف
يَطْلُبُوُ َحثِيثًا

ডাওা, আহ্বান
ওযা, হখালণা ওযা
ডাও, আহ্বান,

ك َُتََّرْوا
َ َِسلَ َم فَأُوَٰلَئ
ْ فَ َم ْن أ
َر َش ًدا
ِ
يل ْارِجعُوا َوَراءَ ُك ْم
َ ق
فَالْتَ ِم ُسوا نُ ًورا
ِ
ب
َ
َ ُضع
ُ ف الطَّال
وب
ُ َُوالْ َمطْل
ت َس َحابًا
ْ ََّح َّ ًَٰت إِذَا أَقَػل
ثَِق ًاَل
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أَذَا ٌف

হখালণা
হখালও,
হখালণাওাযী

হনঙ হনঙ
মায়া, হঔাোঁচ ওযা

ِ
ف
َ وس
ُ ُفَػتَ َح َّس ُسوا من ي
ِ وأ
َخ ِيو
َ

ً ي-آذَا َف
آذ يف
ي

অনু ন্ধান ওযা
অফরম্বন ওযা,
াংওল্প ওযা,
অনু ন্ধান ওযা
অনু ন্ধান ওযা,
হঔাোঁচা
অনু ন্ধাননমাকয,
প্রাথেনীয়

বাযী, চভাট,
ওহিন, চনদায

ُم َؤذّْ ٌف

ب
يىطٍلي ي-ب
َ َطَل
(ب
)طىلى ه

-س
َ َُتَ َّس

س
يىػتى ىح َّس ي
يىػتى ىحَّرل-َُتََّرى
ِ
س
ُ يَػ ْلتَم-س
َ الْتَ َم
وب
ٌ َُمطْل
ِ
اؿ
ٌ يل ج ثَِق
ٌ ثَق

পনর তানদয উয চহযভানায
হফাছা িনঙ। (৬৮-৪৬)
হ হচন  ভানফ! আহভ ীঘ্রই
হতাভানদয চননয ওভেভুক্ত নয়

فَػ ُهم ّْمن َّم ْغَرٍـ ُّمثْػ َقلُو َف
َسنَػ ْف ُرغُ لَ ُك ْم أَيُّوَ الثَّػ َق ََل ِف

হফাছাইওৃত, বাযী,
বাযািান্ত

বাযফাী, ফাও

মাফ। (৫৫-৩১)
অতঃয ুরুল মঔন নাযীনও
আফৃ ত ওযর,তঔন,হ কবেফতী
র। অহত ারওা কবে।
(৭-১৮৯)
তঔন আহভ এ (নভখভারানও)
এওহট ভৃ ত নযয হদনও
াোঁহওনয় হদই। (৭-৫৭)
প্রফ হফদনা তাোঁনও এও হঔচুয
ফৃ ে-ভূ নর আশ্রয় হননত ফাধয
ওযর। (১৯-২৩)
অত:য তানদযনও আগুনন
হৌঁনঙ হদনফ (১১:৯৮)
আল্লা হভখভারানও িাহরত
ওনযন (২৪-৪৩)
প্রনতযও ফযহক্ত আকভন ওযনফ।
তায ানথ থাওনফ ঘারও 
ওনভেয ােী। (৫০-২১)
হহদন,আনায ারনওতোয
হনওট ফহওঙু নীত নফ।

ت ٔتَْ ًَل
ْ ََّاىا َٔتَل
َ فَػلَ َّما تَػغَش
َخ ِفي ًفا
ٍ ّْس ْقنَاه لِبػلَ ٍد َّمي
ت
َ ُ ُ
اض إِ َ ََٰل
ُ َجاءَ َىا الْ َم َخ
َ فَأ
ِ
َّخلَ ِة
ْ ج ْذ ِع الن
َّار
َ فَأ َْوَرَد ُى ُم الن
َّ أ
َف اللَّوَ يػُْزِجي َس َحابًا
ٍ ت ُك ُّل نَػ ْف
س َّم َع َها
ْ ََو َجاء
َسائِ ٌق َو َش ِهي ٌد
اؽ
ُ ك يَػ ْوَمئِ ٍذ الْ َم َس
َ ّْإِ َ ََٰل َرب

(৭৫-৩০)

ারওা, রখু,
চরবয

াোঁহওনয় হনয়া,
তাহিনয় হনয়া
হননয় আা,
ভাকত ওযা,

() يمثٍػ ىقليو ىف

ثَػ َق ٌل

ِ
يف ج
ٌ َخف
اؼ
ٌ ِخ َف
وؽ
يى يس ي-اؽ
َ َس
ً
َأ
 يُييءي-ََجاء

উহনত ওযা,
আনা
হৌঁনঙ হদয়া,
ঘারনা ওযা
িাহরত ওযা
ঘারও,
তািনাওাযী,

ييوًريد-أ َْوَرَد
يػيٍزًجي-َز َجا

َسائِ ٌق

হফতািও
ঘারনায কন্তফয,
তাহিনয় হনয়ায
স্থান
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ُمثْػ َقلَةٌ ج

اؽ
ٌ َم َس

হতাভযা হও আশ্চমেনফাধ ওযঙ।
(৭-৬৩)
অতঃয নয় মানফ হতাভযা
হফস্ভয়াহফষ্ট। (৫৬-৬৫)
আভযা হফস্ভয়ওয হওাযআন শ্রফণ
ওনযহঙ। (৭২-১)
এনতা বাযী আশ্চমে ওথা।
(১১-৭২)
হনশ্চয় এটা এও হফস্ভয়ওয
ফযাায। (৩৮-৫)
হতাভযা নযভ ভাহটনত অট্টাহরওা
হনভোন ওয। (৭-৭৪)
তঔনই তাযা ভয়দানন আহফবূ েত
নফ। (৭৯-১৪)
ু তযাাং আভানদয  হতাভায
ভনধয এওহট য়াদায হদন হিও
ওয, মায হঔরাপ আভযা ওযফ
না এফাং তুহভ ওযনফ না এওহট
হযষ্কায প্রান্তনয। ২০:৫৮
এফাং ৃ হথফীনও হদঔনফন এওহট
উম্যু ক্ত প্রান্তয (১৮:৪৭)
অতঃয আহভ তাোঁনও হপনর
হদরাভ এও হফস্তীণে-হফচন প্রান্তনয
(৩৭:১৪৫)

أ ََو َع ِجْبتُ ْم

আশ্চমোহন্বত য়া

فَظَْلتُ ْم تَػ َف َّك ُهو َف

হফস্ভয়াহফষ্ট য়া,

إِنَّا َِٖت ْعنَا قُػ ْرآنًا َع َجبًا
ِ
ِ
يب
ٌ إ َّف ََٰى َذا لَ َش ْيءٌ َعج
اب
ٌ إِ َّف ََٰى َذا لَ َش ْيءٌ عُ َج
ِ َّخ ُذو َف ِمن سه
ِ تَػت
تَاٛو
ُُ
ص ًورا
ُ ُق
ِ َّ ِفَِإ َذا ىم ب
ِاىرة
ُ
َ الس
ك
َ َاج َع ْل بَػْيػنَػنَا َوبػَْيػن
ْ َف
ت ُن َوََل١َْ ُتْلِ ُفو٢ُ َم ْو ِع ًدا ََّل
َنت َم َكانًا ُس ًوى
َ أ
ض بَا ِرَزًة
َ َوتَػَرى ْاْل َْر
اى ْم
ُ ََو َح َش ْرن
فَػنَبَ ْذنَاهُ بِالْ َعَر ِاء َوُى َو
ِ
يم
ٌ َسق
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অনু তা ওযা
হফস্ভয়ওয,
আশ্চমেচনও
হফস্ভয়ওয,
আশ্চমেচনও
হফস্ভয়ওয,
আশ্চমেচনও

নযভ ভবূ হভ
ভতর ভয়দান,
যরপ্রান্তয

ِ
ب
يىػ ٍع ىج ي-ب
َ َعج
يىػتىػ ىف َّكوي-َتَػ َف َّكو
ب
ٌ َع َج

ِ
يب
ٌ َعج
اب
ٌ عُ َج

َس ْه ٌل ج
وؿ
ٌ ُس ُه
ِس
ٌاىَرة
َ
ُس ًوى

ভবূ হভ, ভতর

উন্মু ক্ত ভতর

হফস্তীণে প্রান্তয,
উন্মু ক্ত প্রান্তয

ٌبَا ِرَزة
ٌَعَراء

অতঃয ৃ হথফীনও ভৃ ণ
ভতরবূ হভ ওনয ঙািনফন।
(২০-১০৪)
তানদয হিয়াওভে ভরুবূ হভয
ভযীহঘওায নযায়, হাাতে তানও
াহন ফনর ভনন ওনয (২৪:৩৯)
হতাভযা নযভ ভাহটনত অট্টাহরওা
হনভোন ওয। (৭-৭৪)
তানও ফরা র,এই প্রাানদ
প্রনফ ওয। (২৭-৪৪)
এফাং ফি ফি প্রাাদ হনভোণ
ওযঙ। (২৬-১২৯)

এফাং ফেত কাত্র ঔনন ওনয
প্রনওাি হনভোণ ওয। (৭-৭৪)
এফাং াভুদ হকানত্রয ানথ, মাযা
উতযওায় াথয হওনট কৃ 
হনভোণ ওনযহঙর। (৮৯-৯)
হতাভযা নথ খানট এ ওাযনণ
ফন হথনওা না হম, আল্লা
হফশ্বাীনদযনও হুভহও হদনফ।
৭:৮৬
এফাং ফনরহঙরঃ এ হতা উম্যাদ।
তাোঁযা তানও হুভহও প্রদেন

ص ًفا
ً َفَػيَ َذ ُرَىا ق
َ ص ْف
َ اعا
ٍ تُم َكسرُٛ أ َْعما
اب بِِق َيع ٍة
ََ ْ َ
ًت َسبُوُ الظَّ ْمآ ُف َماء٦َْ
ِ َّخ ُذو َف ِمن سه
ِ تَػت
تَاٛو
ُُ
ص ًورا
ُ ُق
ِ
الص ْر َح
َّ تَا ْاد ُخلِيَٛ يل
َ ق
ِ
صانِ َع
َ َوتَػتَّخ ُذو َف َم

اٗتِبَ َاؿ بػُيُوتًا
ْ َوتَػْن ِحتُو َف
ِ َّ ُوَْت
ين َجابُوا
َ َ
َ ود الذ
الص ْخَر بِالْ َو ِاد
َّ
ٍ وََل تَػ ْقع ُدوا بِ ُك ّْل ِصر
اط
ُ َ
َ
ِ ُت
وع ُدو َف
تنُو ٌف َو ْازُد ِجَرَْٜ َوقَالُوا

ওনযহঙর। (৫৪-৯)

ভরুবূ হভ, ভবূ হভ,
ভতরবূ হভ
ভরুবূ হভ, ভবূ হভ,
ভতরবূ হভ

প্রাাদ, অট্টাহরওা,
বফন
যাচপ্রাাদ,
অট্টাহরওা
দূ কে, প্রাাদ

হঔাদাই ওযা,
াথয হওনট ততহয

ٌقِْيػ َعة
ور
ْ َق
ُ ُصٌر ج ق
ٌص
ص ْر ٌح
َ
صنَ ٌع ج
ْ َم
صانِ ُع
َ َم
ً
ت
يىػٍنح ي-ت
َ َت١َ

ওযা
হওনট ভৃ ণ ওযা,
ওাটা

হুভহও হদয়া

ধভও হদয়া,
ধভহও হদয়া,
ছাহি ভাযা
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ٌقَاع

وب
 ىُيي ي-اب
َ َج
يػي ٍو ًع يد-أ َْو َع َد
يىػ ٍزىد ًج ير-ْازَد َجَر

এটা ঐ ফযহক্ত ায়, হম আভায
াভনন দন্ডায়ভান য়ানও এফাং
আভায আমানফয য়াদানও বয়
ওনয। (১৪-১৪)
মানত াফধানফাণী যনয়নঙ।
(৫৪-৪)
অতএফ নঙ্গ নঙ্গ তা হ
ভুদয়নও হকরনত রাকর, মা
তাযা ফাহননয়হঙর মাদু ফনর।
(৭-১১৭)
হ ৃ হথফী! হতাভায াহন হকনর
হপর। (১১-৪৪)
আয হ তা নচ করাধঃওযণ
ওযনত াযনফ না। (১৪-১৭)
তঔন এওহট ভাঙ তাোঁনও ভুনঔ
তুনর হনর, মহদ হতহন হদালী

ِ
اؼ َم َق ِامي
َ ك لِ َم ْن َخ
َ َٰذَل
ِ اؼ و ِع
يد
َ َ َو َخ
َما فِ ِيو ُم ْزَد َجٌر
ِ
ف َما
ُ فَِإ َذا ى َي تَػ ْل َق
يَأْفِ ُكو َف
ض ابْػلَعِي َماءَ ِؾ
ُ يَا أ َْر
ِ وََل ي َك
ُ َ َ
ُاد يُسيغُو

ِ
يم
ْ ُفَالْتَػ َق َمو
ُ ُا٘ت
ٌ وت َوُى َو ُمل

াফযস্ত নয়হঙনরন। (৩৭-১৪২)
হ আভানদয যয়াযনদকায
আভানদয চনয তধনমেযয দ্রৃায ঔুনর
দা। (৭-১২৬)

অতঃয তায ভাথায উয হঢনর
দা পুটন্ত াহনয আমাফ -৪৪
(৪৮)

صْبػًرا
َ َربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا
ِِ
ي
َ َوتَػ َوفَّػنَا ُم ْسلم
صبُّوا فَػ ْو َؽ َرأْ ِس ِو ِم ْن
ُ َُُّث
ِ َع َذ
ا٘تَ ِمي ِم
ْ اب
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াহস্তয প্রহতশ্রুহত,
হুভহও; প্রহতশ্রুত

َو ِعي ٌد

াহস্ত
ধভও, হতযস্কায

হকনর হপরা, গ্রা

ُم ْزَد َجٌر
ِ
ف
يىػ ٍل ىق ي-ف
َ لَق

ওযা
হালণ ওযা, ঘুনল
হনয়া, হকনর হপরা
হকরা, হকনর হপরা
হকনর হপরা, গ্রা
ওযা

দান ওযা,
অহবহলক্ত ওযা;

يىػٍبػلى يع-بَػلَ َع
يغ
َ َسا
يي ًس ي-غ
َأ
يىػ ٍلتى ًق يم-اِلْتَػ َق َم
يػي ٍف ًرغي-غ
َ أَفْػَر

হঢনর হদয়া
১৮:৯৬, হনঃনল
ওযা
ঢারা, হঢনর হদয়া

صب
َّ ص
يى ي-ب
َ

)صب
(ى

আয মহদ অওরযাণ এন উহস্থত
য় তনফ তানত ভূ ায এফাং তাোঁয
ঙ্গীনদয অরেণ ফনর অহবহত
ওনয। (৭-১৩১)
তাযা ফরর, হতাভানও এফাং
হতাভায ানথ মাযা আনঙ,
তানদযনও আভযা অওরযানণয
প্রতীও ভনন ওহয। ২৭:৪৭
ু তযাাং আহভ তানদয উয
াহিনয় হদরাভ তুপান। (৭-১৩৩)
তাই আভযা তানদয উনয
াহিনয়হঙরাভ আল-আহযনভয

ِ ُوإِف ت
صْبػ ُه ْم َسيّْئَةٌ يَطَّيَّػ ُروا
َ
ِ
ُوس َٰى َوَمن َّم َعو
َ ُِب
ك َوِِبَن
َ ِقَالُوا اطَّيَّػ ْرنَا ب
ك
َ َّم َع
فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف

فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم َسْي َل الْ َع ِرِـ

ফনযা। (৩৪-১৬)
আয হম- ফ তাযা ফাহননয়হঙর।
(৭-১৩৭)
হ াভান! আভায চনয এওহট
হভনায ততহয ওয। (৪০-৩৬)
আয আভযা তাোঁনও হহঔনয়হঙরাভ
হতাভানদয চনয ফভে ততহয
ওযনত। (২১-৮০)
তানদয চনয যনয়নঙ উোঁঘু
আফাস্থর, তানদয উনয উোঁঘু
আফাস্থর ু প্রহতহিত। (৩৯-২০)
এযা হম, ওানচ হননয়াহচত যনয়নঙ
তা হনশ্চয়ই ধ্বাং নফ।

َوَما َكانُوا يَػ ْع ِر ُشو َف
ص ْر ًحا
َ يَا َى َاما ُف ابْ ِن َِل
ٍ ُصْنػ َعةَ لَب
وس
َ َُو َعلَّ ْمنَاه
لَّ ُك ْم
ؼ ّْمن فَػ ْوقِ َها
ٌ تُ ْم غَُرَٛ
ٌ غَُر
ٌؼ َّمْبنِيَّة
إِ َّف ََٰى ُؤََل ِء ُمتَبَّػٌر َّما ُى ْم فِ ِيو

(৭-১৩৯)

অরু েনণ বাফা

অরু েনণ বাফা

োফন, ফনযা;
তুপান
প্রফা, হস্মাত,
ফনযা

উোঁঘু ওনয হনভোণ
ওযা, ঙাদ ফানাননা
ফানাননা, হনভোণ
ওযা, ততহয ওযা
হনভোণ, হল্প,
ওাহযকহয, দেতা

হনহভেত, স্থাহত

ধ্বাংপ্রাপ্ত,
ঘুযভায, হফধস্ত,
হফরীন
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يىػتىطىيَّػ ير-تَطَيَّػَر
))يىطَّيَّػ ير
يىطَّيِّػ ير-اِطَّيَّػَر

طُوفَا ٌف
َسْي ٌل
ش
يىػ ٍع ًر ي-رش
َ َع
يىػٍب ًن-بَػ ََن
ٌصْنػ َعة
َ

ٌَمْبنِيَة
ُمتَبَّػٌر

হ হপযাউন,আভায ধাযণায় তুহভ
ধ্বাং নত ঘনরনঙা। (১৭-১০২)
পনর তাযা ধ্বাং প্রাপ্ত র।
(২৩-৪৮)
আনায ারনওতো
চনদভূ নও ধ্বাং ওনযন না।
(২৮-৫৯)
হহট মহদ স্বস্থানন দোঁহিনয় থানও
তনফ তুহভ আভানও হদঔনত
ানফ। (৭-১৪৩)
অতঃয ু রায়ভান মঔন তা
াভনন যহেত হদঔনরন।

ُّك يَا فِْر َع ْو ُف
َ َوإِ ِّْن َْلَظُن
َمثْبُ ًورا
ِ
ِ
ي
َ فَ َكانُوا م َن الْ ُم ْهلَك
ِ
ك
َ ك ُم ْهل
َ َُّوَما َكا َف َرب
الْ ُقَر َٰى
ِ
ُاستَػ َقَّر َم َكانَو
ْ فَِإف
ؼ تَػَرِاِن
َ فَ َس ْو
َ فَػلَ َّما َرآهُ ُم ْستَ ِقِّرا ِع
ُنده

(২৭-৪০)
হহটনও হফধ্বস্ত ওনয হদনরন।
(৭-১৪৩)
এফাং ফেতভারা হবনঙ্গ ঘুযভায
নয় মানফ। (৫৬-৫)

অনযথায় ু রায়ভান  তায
ফাহনী হতাভানদযনও হষ্ট ওনয
হপরনফ। (২৭-১৮)
এযয আল্লা তানও ঔি-ওুটায়
হযণত ওনয হদন। ৩৯:২১

ধ্বাংপ্রাপ্ত,
ঘুযভায, হফধস্ত,

ور
ٌ َُمثْب

হফরীন
ধ্বাংপ্রাপ্ত,
ধ্বাংওৃত

ধ্বাংওাযী

হস্থয থাওা
অফস্থানওাযী,
হস্থয, ু হস্থয; স্থায়ী

كج
ٌ َُم ْهل
ُم ْهلَ ُكو َف
كج
ٌ ُِم ْهل
ُم ْهلِ ُكو َف
يى ٍستى ًقر-اِ ْستَػ َقَّر
ُم ْستَ ِقّّر

৫৪:৩৮

َج َعلَوُ َد ِّكا

হফধ্বস্ত; ঘূ ণে-হফঘূ ণে

ِ وب َّس
اؿ بَ ِّسا
ْ ت
ُ َاٗتِب
َُ

ঘুযভায ওযা,
ঘূ ণেহফঘূ ণে ওযা

ت ِط َمنَّ ُك ْم ُسلَْي َما ُف٦َْ ََل
ُ َُو ُجن
ُوده
ت َعلُوُ ُحطَ ًاما٥َْ َُُّث
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হনল হপরা,
গুহিনয় হদয়া
হষ্ট, হননষ্পহলত,
গুোঁনিা, ঘূ ণেহফঘূ ণে

ٌ َد ّكاء،ٌ َد َّكة،َد ّّؾ
)يى يدؾ-) ىد َّؾ
يىػبيس-س
َّ َب
()بىس

 ىٍَي ًط يم-ىحطى ىم
َحطْ َمةٌ ج
ُحطَ ٌاـ

এফাং ফেতভারা ঘূ ণে-হফঘুণে নফ।
(১৯-৯০)
মঔন আভযা অহস্থনত হযণত 
ঘূ ণে হফঘূ ণে নয় মাফ, তঔন হও
উহত্থত ফ? (১৭-৪৯)
আভযা হও হতাভানদয ন্ধান হদফ
এভন এও ফযহক্তয হম হতাভানদয
চানায় হম মঔন হতাভযা ঘুযভায
নয় হকনঙা ুনযাুহয ঘূ ণেহফঘূ ণে
অফস্থায়। (৩৪-৭)
হতাভযা ম্পু ণে হঙন্ন-হফহচ্ছন্ন নয়
হকনর হতাভযা নতুন ৃ হচত
নফ। (৩৪-৭)
অতঃয (তয হভথযায ভস্তও)
ঘুণে-হফঘূ ণে ওনয হদয়, অতঃয

اؿ َىدِّا
ْ َوَِِتُّر
ُ َاٗتِب
أَإِذَا ُكنَّا ِعظَ ًاما َوُرفَاتًا أَإِنَّا
لَ َمْبػعُوثُو َف
َى ْل نَ ُدلُّ ُك ْم َعلَ َٰى َر ُج ٍل
يػُنَبّْئُ ُك ْم إِ َذا ُمّْزقْػتُ ْم ُك َّل
تََُّزٍؽٟ
تََُّزٍؽ إِنَّ ُك ْمٟ إِ َذا ُمّْزقْػتُ ْم ُك َّل
ٍ لَِفي خ ْل ٍق ج ِد
يد
َ َ
فَػيَ ْد َمغُوُ فَِإ َذا ُى َو َز ِاى ٌق

হভথযা তৎেণাৎ হনহশ্চহ্ন নয়

হকনরন। (৭-১৪৩)
ভৃ তুযবনয় ভূ ঙোপ্রাপ্ত ভানু নলয ভত
আনায হদনও তাহওনয় থাওনত
হদঔনফন। ৪৭:২০
অতঃয মঔন তাোঁয জ্ঞান হপনয
এর; ফরনরন,হ প্রবু! হতাভায
ো হফত্র, হতাভায দযফানয
আহভ তফা ওযহঙ। (৭-১৪৩)

বূ হভস্ভাৎ য়া,

َى ّّد

ঘূ ণে হফঘূ ণে য়া
ঘূ ণেহফঘূ ণে,
গুিাগুিা

ঘূ ণেহফঘূ ণে ওযা,

ات
ٌ َُرف
ِييىِّز يؽ-َمَّز َؽ

ঔণ্ডহফঔণ্ড ওযা,
ওুহঘওুহঘ ওযা

ঘূ ণেহফঘূ ণে, ঔণ্ডহফঔণ্ড
, ওুহঘওুহঘ
বীলণ আখাত
ওযা, ভাথা গুহিনয়

تََُّز ٌؽٟ
يى ٍد ىم يغ-َد َم َغ

হদয়া

মায়। (২০-১৮)
এফাং ভূ া অজ্ঞান নয় নি

হবনগ িা,

صعِ ًقا
َ وس َٰى
َ َو َخَّر ُم
ك نَظََر
َ يَنظُُرو َف إِلَْي
ِ الْم ْغ ِشي علَي ِو ِمن الْمو
ت
ْ َ َ ْ َ ّْ َ

ك
َ َفَػلَ َّما أَف
َ َاؽ قَ َاؿ ُسْب َحان
ك
َ ت إِلَْي
ُ تُػْب
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অজ্ঞান, হফহুোঁ

অজ্ঞান, হফহুোঁ,
আচ্ছন্ন

হুোঁ হপযা, হঘতনা
হপনয ায়া

ِ
-صعً ىق
صع ٌق ( ى
َ
)ص ىع يق
ٍ يى
َم ْغ ِش ّّي
ً َ أ
يق
ييف ي-َفاؽ

আয ফাহননয় হনর ভূ ায ম্প্রদায়
তায অনু হস্থহতনত হননচনদয
অরাংওাযাহদয দ্রৃাযা এওহট ফাঙু য।
(৭-১৪৮)
তা হথনও হফরুহচ্ছর ‘াম্বা াম্বা’
ব্দ। (৭-১৪৮)
তাযয মঔন ভূ া হনচ
ম্প্রদানয় হপনয এনরন যাকাহম্বত
 অনু তপ্ত অফস্থায়। (৭-১৫০)
মঔন হতহন িুে নয় ঘনর
হকনয়হঙনরন। (২১-৮৭)
তাযয মঔন ভূ া হনচ
ম্প্রদানয় হপনয এনরন যাকাহম্বত
 অনু তপ্ত অফস্থায়। (৭-১৫০)
এফাং তাযা আভানদয হিানধয
উনেও ওনযনঙ। (২৬-৫৫)

এফাং হননচয বাইনয়য ভাথায ঘুর
হঘন ধনয হননচয হদনও টাননত
রাকনরন। (৭-১৫০)
হমহদন তানদযনও চাান্নানভ হনয়া
নফ ভুঔ হোঁঘনি (৫৪:৪৮)
এনও ধয এফাং হটনন হননয় মা
চাান্নানভয ভধযস্থনর (৪৪:৪৭)

َّ
وس َٰى ِمن
َ َواِتَ َذ قَػ ْوُـ ُم
بَػ ْع ِدهِ ِم ْن ُحلِيّْ ِه ْم ِع ْج ًَل

অরিায, কনা

َج َس ًدا لَّوُ ُخ َو ٌار

াম্বা যফ

وس َٰى إِ َ ََٰل
َ َولَ َّما َر َج َع ُم
ضبَا َف أ َِس ًفا
ْ قَػ ْوِم ِو َغ
ِ َإِذ ذَّىب مغ
اضبًا
ُ َ َ
وس َٰى إِ َ ََٰل
َ َولَ َّما َر َج َع ُم
ضبَا َف أ َِس ًفا
ْ قَػ ْوِم ِو َغ
َّه ْم لَنَا لَغَائِظُو َف
ُ َوإِنػ
ِِ
َ َوأ
ُتُُّره٥َ َخ َذ بَِرأْ ِس أَخيو
إِلَْي ِو
يَػ ْوَـ يُ ْس َحبُو َف ِِف النَّا ِر
ِ علَى وج
وى ِه ْم
ُ ُ َٰ َ
اعتِلُوهُ إِ َ ََٰل َس َو ِاء
ْ َُخ ُذوهُ ف
اٗتَ ِحي ِم
ْ
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যাকাহন্বত

ٌُحلِ ّّي ج ِح ْليَة

ُخ َو ٌار
ضبَا ُف
ْ َغ

হিাধাহন্বত

ِ
ب
ٌ ُمغَاض

ভভোত, অনু তপ্ত,

ف
ٌ أ َِس

যাকাহন্বত,

দু ঃহঔত

হিাধ উনেওওাযী

হটনন আনা

হটনন হোঁঘনি হনয়া

হটনন হোঁঘনি
হনয়া

ظج
ٌ َِغائ
َغائِظُو َف
 ىُيير-َجَّر
-ب
َ َس َح
ب
ُ يَ ْس َح

 يىػ ٍعتً يل-َعتل

মহদ হ হফযত না য়, তনফ আহভ
অফযই তানও হোঁঘনি হনফ
ম্যু ঔনও ধনয (৯৬-১৫)
তাযয মঔন ভূ ায যাক নি
হকর (৭-১৫৪)
আয মঔন হওাযআন াি ওযা
য়, তঔন তানত ওান রাহকনয়
যাঔ এফাং হনশ্চু থাও ৭:২০৪
তানদযনও আফান চানাননা
হওাংফা নীযফ থাওা উবয়হটই
হতাভানদয চনয ভান। (৭-১৯৩)
এফাং তানদয উয হথনও হ
হফাছা নাহভনয় হদন এফাং ফেীত্ব
অাযণ ওনযন মা তানদয উয
হফদযভান হঙর। (৭-১৫৭)
অতঃয তানও ৃ ঙ্খহরত ওয
েয কচ দীখে এও হওনর।
(৬৯-৩২)
হনশ্চয় আভায ওানঙ আনঙ হওর
 অহিওুন্ড। (৭৩-১২)
তুহভ ঐহদন াীনদযনও
যস্পনয ৃ াংঔরা ফে হদঔনফ।
(১৪-৪৯)

لَئِن ََّلْ يَنتَ ِو لَنَ ْس َف ًعا
ِ بِالن
َّاصيَ ِة
وسى
َ َولَ َّما َس َك
َ ت َعن ُّم
ب
َ َالْغ
ُض
ئ الْ ُق ْرآ ُف
َ َوإِذَا قُ ِر
ِ فَاستَ ِمعوا لَو وأ
َنصتُوا
َُ ُ ْ
وى ْم
ُ َُس َواءٌ َعلَْي ُك ْم أ ََد َع ْوُّت
ص ِامتُو َف
َ أ َْـ أَنتُ ْم
صَرُى ْم
َ ََوي
ْ ِض ُع َعْنػ ُه ْم إ
ت
ْ ََو ْاْلَ ْغ ََل َؿ الَِِّت َكان
َعلَْي ِه ْم
ُُثَّ ِِف ِس ْل ِسلَ ٍة َذ ْرعُ َها
ِ
ً َسْبػعُو َف ذ َر
ْ َاعا ف
ُاسلُ ُكوه
ِ
ِ
يما
ً إ َّف لَ َديْػنَا أَن َك ًاَل َو َجح
ِ
ي يَػ ْوَمئِ ٍذ
َ َوتَػَرى الْ ُم ْج ِرم
ِ
َص َف ِاد
َ ُّم َقَّرن
ْ ي ِِف ْاْل
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হোঁঘনি হনয়া

ান্ত য়া, োন্ত
য়া, ঘু থাওা
ঘু থাওা, হনশ্চু
থাওা

নীযফ, হনশ্চু

يى ٍس ىف يع-َس ِف َع
ت
ُ يَ ْس ُك-ت
َ َس َك
ً
ت
يػيٍنص ي-ت
َ َنص
َ أ
ِ
تج
ٌ صام
َ
ص ِامتُو َف
َ
غُلّّ ج أَ ْغ ََل ٌؿ

ৃ ঙ্খর

হওর, হচহঞ্জয
হরৌ ৃ ঙ্খর,
হওর, হরৌ

ِس ْل ِسلَةٌ ج
َس ََل ِس ُل
ِ
اؿ
ٌ ْل ج أَنْ َك
ٌ نك

হফিী
হওর, ৃ ঙ্খর,
হফিী

ص َف ٌد ج
َ
اد
ٌ َص َف
ْأ

তুহভ ঐহদন াীনদযনও
যস্পনয ৃ াংঔরা ফে হদঔনফ।
(১৪-৪৯)
অতঃয হ তা হযায ওনয
হফহযনয় হকনঙ। (৭-১৭৫)
এ হথনওই তুহভ টারফাানা
ওযনত। (৫০-১৯)
হওন্তু হ হম অধঃহতত।
(৭-১৭৬)

ِ
ي يَػ ْوَمئِ ٍذ
َ َوتَػَرى الْ ُم ْج ِرم
ِ
َص َف ِاد
َ ُّم َقَّرن
ْ ي ِِف ْاْل

ৃ ঙ্খরাফে

انسلَ َخ ِمْنػ َها
َ َف

হঙনি হদয়া;

ِ
يد
ُ نت ِمْنوُ َُِت
َ ََٰذل
َ ك َما ُك
ِ
ِ َخلَ َد إِ ََل ْاْل َْر
ض
ْ َوَٰلَكنَّوُ أ

অতীত য়া ৯:৫
টারফাানা ওযা,
এহিনয় ঘরা
আোঁওনি ধযা,
আওৃষ্ট য়া;

ُم َقَّر ٌف ج
ُم َقَّرنُو َف
يىػٍن ىسلً يخ-انْ َسلَ َخ
يد
 ىًَي ي-َح َاد

 يُيٍلً يد-َخلَ َد
ْأ

হঘযস্থায়ী ওযা
১০৪:৩
মহদ তানও তািা ওয তফু
াোঁানফ আয মহদ হঙনি দা
তফু াোঁানফ। (৭-১৭৬)
থ উধ্বেশ্বান ঘরভান
অশ্বভূ নয। (১০০-১)
ফস্তুতঃ মাযা হভথযা প্রহতন্ন
ওনযনঙ আভায আয়াতভূ নও,
আহভ তানদযনও িভান্বনয়
াওিা ওযফ। (৭-১৮২)
তানদয ঙ্গী হরাওহটয ভহস্তনষ্ক
হওান হফওৃহত হনই? (৭-১৮৪)
তনফ হতা আভযা হফথকাভী 
হফওায গ্রস্থরূন কণয ফ।

إِف َُْت ِم ْل َعلَْي ِو
ث أ َْو تَػْتػ ُرْكوُ يَػ ْل َهث
ْ يَػ ْل َه
ِ ِ
ضْب ًحا
َ َوالْ َعاديَات
ِ َّ
ين َك َّذبُوا بِآيَاتِنَا
َ َوالذ
َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُهم
ِ ما بِص
احبِ ِهم ّْمن ِجن ٍَّة
َ َ

ِ
ض ََل ٍؿ َو ُسعُ ٍر
َ إِنَّا إِ ًذا لَّفي

(৫৪-২৪)
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াোঁাননা

াোঁাননা, উেেশ্বা

িভান্বনয় খটাননা

াকরাহভ, ভহস্তষ্ক
হফওৃহত
াকরাহভ

ث
يىػ ٍل ىه ي-ث
َ تَٛ
ضْب ٌح
َ
-اِ ْستَ ْد َر َج
ًج
يى ٍستى ٍدر ي
ٌِجنَّة
ُسعٌُر

হতাভানদয প্রহত হপ্রহযত
হতাভানদয যূ রহট হনশ্চয়ই ফে
াকর। (২৬-২৭)
হও হতাভানদয ভনধয হফওাযগ্রস্ত।
(৬৮-৬)
আনানও হচনজ্ঞ ওনয,
হওয়াভত ওঔন অনু হিত নফ?
(৭-১৮৭)
আনানও হচনজ্ঞ ওযনত থানও,
হমন আহন তায অনু ন্ধানন
হরনক আনঙন। (৭-১৮৭)
আয আহভ মহদ কায়নফয ওথা
হচনন হননত াযতাভ, তানর ফহু
ভঙ্গর অচেন ওনয হননত
াযতাভ। (৭-১৮৮)
প্রাঘুনমেয রারা হতাভানদযনও
কানপর যানঔ। (১০২-১)

إِ َّف َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أ ُْرِس َل
إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌف
بِأَييّْ ُك ُم الْ َم ْفتُو ُف
اع ِة
َّ ك َع ِن
َ َيَ ْسأَلُون
َ الس
اىا
َ أَيَّا َف ُم ْر َس
َّك َح ِف ّّي
َ ك َكأَن
َ َيَ ْسأَلُون
َعْنػ َها
ب
ُ َولَ ْو ُك
َ نت أ َْعلَ ُم الْغَْي
تَِْْيٙا
ْ ت ِم َن
ُ ََل ْستَ ْكثَػ ْر
تَا ُك ُم التَّ َكاثػُُرْٛ َأ

উন্মাদ, াকর
হফদগ্রস্ত, াকর,
হফওাযগ্রস্থ
াংখটননয ভয়;
হস্থহত, হনাঙ্গয

تنُو ٌفَْٜ
َم ْفتُو ٌف
ُم ْر َسى

১১:৪১
উৎু ও,
অনু ন্ধানী; দয়,

َح ِف ّّي

নভনীয় ১৯:৪৭

অহধও অচেন
ওযা, ুঞ্জীবূ ত
ওযা
প্রাঘুমে, আহধওয,
ম্পনদয হভা,

-استَ ْكثَػَر
ْ
يى ٍستىكٍثًير
تَ َكاثػٌُر

ধনম্পদ
অতঃয ুরুল মঔন নাযীনও
আফৃ ত ওযর, তঔন, হ কবেফতী
র। অহত ারওা কবে। (৭১৮৯)
মঔন হতাভযা হঙনর হতাভানদয
ভানয়য হনট ভ্রণরূন (৫৩:৩২)

ت ٔتَْ ًَل
ْ ََّاىا َٔتَل
َ فَػلَ َّما تَػغَش
َخ ِفي ًفا
ِ ُوإِ ْذ أَنتُم أ َِجنَّةٌ ِِف بط
وف
ُ
ْ َ
أ َُّم َهاتِ ُك ْم
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কবেস্থ ন্তান, কবে

ভ্রূণ, কবেস্থ ন্তান

اؿ
ٌ ََٔت
ْ ٔتَْ ٌل ج أ
ِ
ٌي ج أ َِجنَّة
ٌ َجن

এটা বাফফায হফলয় হতাভানদয
যয়াযনদকানযয ে হথনও।

صائُِر ِمن َّربّْ ُك ْم
َ َََٰى َذا ب

(৭-২০৩)

ু স্পষ্ট জ্ঞান,
প্রভাণ; ােী
৭৫:১৪
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ِب
ص َْيةٌ ج
َ
صائُِر
َ َب

৮। ু যা আনপার-তাফা
হতাভযা মঔন ওানপযনদয ানথ
ভুনঔাভুঔী নফ, তঔন
শ্চাদযণ ওযনফ না। (৮-১৫)
আয হম হরাও হহদন তানদয
হথনও শ্চাদযণ ওযনফ, হ
ফযতীত হম তা ওযনফ রিাইনয়য
হওৌর হযফতেনওনল্প। (৮-১৬)
হওাংফা হম হনচ তনযনদয হনওট
আশ্রয় হননত আন। (৮-১৬)
হচনন হযনঔা, আল্লা ভানু নলয
এফাং তায অন্তনযয ভানছ অন্তযায়
নয় মান। (৮-২৪)
এফাং দু ই ভুনেয ভাছঔানন
অন্তযায় হযনঔনঙন। (২৭-৬১)
উবনয়য ভাছঔানন যনয়নঙ এও
অন্তযার, মা তাযা অহতিভ ওনয

ِ َّ ِ ِ
ين َك َف ُروا
َ إ َذا لَقيتُ ُم الذ
وى ُم ْاْل َْدبَ َار
ُ َُّز ْح ًفا فَ ََل تُػ َول
ٍِ ِ
ُت ْم يَػ ْوَمئذ ُدبػَُرهَّْٛوَمن يػُ َو
إََِّل ُمتَ َحّْرفًا
أ َْو ُمتَ َحيّْػًزا إِ َ ََٰل فِئَ ٍة
َّ َو ْاعلَ ُموا أ
ي
ُ ُت٦َ ََف اللَّو
َ ْ وؿ بَػ
الْ َم ْرِء َوقَػ ْلبِ ِو
ي الْبَ ْحَريْ ِن
َ ْ َو َج َع َل بَػ
ِح
اجًزا
َ
ِ بػيػنَػهما بػرَز ٌخ ََّل يػبغِي
اف
َ َْ
ْ َ َ ُ َْ

না (৫৫:২০)
অতঃয হতহন হতাভাহদকনও
আশ্রনয়য হিওানা হদনয়নঙন, স্বীয়

মঔন মু ফওযা াানিয গুায়
আশ্রয়গ্রণ ওনয। ১৮:১০

ف
ٌ َز ْح

যণনওৌর

ؼ
ٌ ُمتَ َحّْر

হযফতেনওাযী
োফরম্বী,
হভরনানথে
অন্তযায় য়া,
আিার য়া,
প্রহতফন্ধও য়া
প্রহতফন্ধও,
অন্তযার,

ُمتَ َحيّْػٌز
وؿ
 ىَيي ي-َح َاؿ
ِح
اجٌز
َ

ফাধাদানওাযী
অন্তযার,
প্রহতফন্ধও,

بَػ ْرَز ٌخ

ীভানযঔা

ِص ِره
ْ َآوا ُك ْم َوأَيَّ َد ُكم بِن
َ َف

াানমযয দ্রৃাযা হতাভাহদকনও
হক্ত দান ওনযনঙন। (৮-২৬)

মু ে, যণাঙ্গন

আশ্রয় হদয়া,
আফা হদয়া,

يػي ٍؤًكم-َآوى

থাওনত হদয়া

إِ ْذ أ ََوى الْ ِفْتػيَةُ إِ ََل
ِ الْ َك ْه
ف
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আশ্রয় হনয়া,
আফা হনয়া,
হনফাী য়া

يىأٍ ًكم-أ ََوى

আয হও হনযাো প্রদান ওনযন
অথঘ তাোঁনও হনযাো প্রদান
ওযনত য় না। (২৩-৮৮)
আয মহদ ভুহযওনদয হওাননা
এওচন হতাভায ওানঙ আশ্রয়
ঘায়। (৯-৬)
আনানও ফেী অথফা তযা
ওযায উনেনয হওাংফা আনানও
হফয ওনয হদয়ায চনয। (৮-৩০)
আয ওা’ফায হনওট তানদয
নাভাম ফরনত হ হদয়া আয
তাহর ফাচাননা ঙািা অনয হওান
হওঙু ই হঙর না। (৮-৩৫)
আয ওা’ফায হনওট তানদয
নাভাম ফরনত হ হদয়া আয
তাহর ফাচাননা ঙািা অনয হওান
হওঙু ই হঙর না। (৮-৩৫)

আল্লা মঔন হতাভানও স্বনপ্ন
হফ ওানপনযয হযভাণ অল্প
ওনয হদঔানরন। (৮-৪৩)
হতাভায স্বপ্ন ফণেনা ওয না।
(১২-৫)
আয স্বনপ্নয ভনভোোনয আভযা
অহবজ্ঞ নই। (১২-৪৪)

تَ ُار َعلَْي ِو٥ُ تْيُ َوََل٥ُِ َوُى َو
ِ
ِ
ي
َ َح ٌد ّْم َن الْ ُم ْش ِرك
َ َوإ ْف أ
استَ َج َارَؾ
ْ
وؾ أ َْو
َ ُوؾ أ َْو يَػ ْقتُػل
َ ُلِيُثْبِت
وؾ
َ تْ ِر ُج٧ُ
ند
َ ص ََلتُػ ُه ْم ِع
َ َوَما َكا َف
ِ ِ
ًالْبَػْيت إََّل ُم َكاء
ًص ِديَة
ْ ََوت
ند
َ ص ََلتػُ ُه ْم ِع
َ َوَما َكا َف
ِ ِ
ًالْبَػْيت إََّل ُم َكاء
ًص ِديَة
ْ ََوت
إِ ْذ يُِري َك ُه ُم اللَّوُ ِِف
ك قَلِ ًيَل
َ َمنَ ِام
اؾ
َ َص ُرْؤي
ْ ص
ُ ََل تَػ ْق

َح ََلِـ
ْ ت ُن بِتَأْ ِو ِيل ْاْل١َْ َوَما
ِِ
ي
َ بِ َعالم

367

আশ্রয় হদয়া, যো
ওযা

আশ্রয় ঘায়া
ফহে ওযা, হফোঁনধ
হপরা, অফনযাধ

ً
َأ
 يُييي-َج َار
-اِ ْستَ َج َار
يى ٍستى ًج يي
ت
يػيثٍبً ي-ت
َ َأَثْػب

ওযা, ু দৃঢ় যাঔা

ٌُم َكاء
হ

ٌص ِديَة
ْ َت
তাহর

স্বপ্ন; খুভ

স্বপ্ন
অরীও স্বপ্ন,
াফারওত্ব,
স্বপ্ননদাল

َمنَ ٌاـ
ُرْؤيَا
َح ََل ٌـ
ْ ُح ْل ٌم ج أ

এফাং হতাভানদয ভনধযয মাযা
াফারকনত্ব হৌঁঙায়হন। (২৪-৫৮)
অতঃয হতহন তানদযনও ধহযনয়
হদনয়নঙন। (৮-৭১)
আয প্রনতযও খাোঁহটনত তানদয
ন্ধানন োঁৎ হনত ফন থাও।
(৯:৫)
অত:য এঔন হম শুননত মায়
তায চনয োঁত াতা উরৃায হদঔা
ায় (৭২:৯)
ভুহযওনদয চনয (অনু নভাহদত)
নয় হম তাযা আল্লায
ভহচদভূ  কনি হতানর (৯:১৭)
এফাং হমই ফযফায় ভোয
আাংওা ওযঙ (৯:২৪)
মতেণ না তাযা হচহময়া প্রদান
ওনয স্বনস্ত এফাং হঙাট নয়
(৯:২৯)
তনফ হও আভযা আনায প্রহত
ওয ধামেয ওযফ ... ? (১৮:৯৪)
হমহদন উায উনয উো
হদয়া নফ চাান্নানভয আগুনন
(৯:৩৫)

ِ َّ
ا٘تُلُ َم
ْ ين ََلْ يَػْبػلُغُوا
َ َوالذ
ِمن ُك ْم
فَأ َْم َك َن ِمْنػ ُه ْم
ص ٍد
َ تُ ْم ُك َّل َم ْرَٛ َواقْػعُ ُدوا
ِ
ُت ْد لَو٥َِ فَ َم ْن يَّ ْستَم ِع ْاَل َف
ِ
ص ًدا
َ ش َهابًا َّر
ِ ِ
ي أَ ْف
َ َما َكا َف ل ْل ُم ْش ِرك
ِ يػَّعمروا مس
اج َد ال َٰلّ ِو
َ َ ُْ ُ ْ
َوَِتَ َارةٌ َِتْ َش ْو َف َك َس َاد َىا
اٗتِْزيَةَ َع ْن يَ ٍد
ْ َح َّ ًَٰت يػُ ْعطُوا
ِ وىم ص
اغ ُرو َف
َ ْ َُ
ك َخ ْر ًجا
َ َت َع ُل ل٠َْ فَػ َه ْل
ت َم َٰى َعلَْيػ َها ِِف نَا ِر٦ُْ يَػ ْوَـ
َّم
َ َج َهن
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াফারওত্ব,
স্বপ্ননদাল; স্বপ্ন
১২:৪৪
ম্ভফ য়া,
েভ ওযা

খাোঁহট, প্রযাভি,
মেনফেণনওন্দ্র
োঁত াতা; প্রযী
৭২:২৭
হদঔাশুনা ওযা;
ফফা ওযা
৩০:৯
ভো, দাভ ওভা

হচহচয়া, ওয,
যেণ ওয
ওয, ঘাোঁদা, আামে
উেপ্ত ওযা, কযভ
ওযা

َح ََل ٌـ
ْ ُحلُ ٌم ج أ
ِييٍ ًك ين-أ َْم َك َن
ِ مر
اد
ٌص
َ  م ْر،ص ٌد
َ َْ
اد
ٌص
َ  ْإر،ص ٌد
َ َر
يىػ ٍع يم ير-َع َمَر
)ٌ( ِع َم َارة
اد
ٌ َك َس
ٌِج ْزيَة
اج
ٌ  َخَر،َخ ْر ٌج
 ىٍَي ًمي-َٔتَى

অত:য তদ্রৃাযা ঙযাোঁওা হদয়া নফ
তানদয ওানর  তানদয
াশ্বেনদন  তানদয হনি ...
(৯:৩৫)
আহভ তায নাহওা দাহকনয় হদফ।
(৬৮:১৬)
হনশ্চয়ই (াযাভ ভানও) হঙাননা
অহফশ্বানও হওফর ফৃ হেই ওনয
(৯:৩৭)
মানত কণনানও ভন্বয় ওনয হনয়
(৯:৩৭)
নূ যচ নয় িঙ মহভননয হদনও
(৯:৩৮)

ِ ِ فَػتك
اى ُه ْم
ُ َْو َٰى ِبَا جب
َ ُ
ورُى ْم
ُ َو ُجنُوبػُ ُه ْم َوظُ ُه

দাক হদয়া, ঙযাোঁওা

تُْرطُ ِوـٙا
ْ َسنَ ِس ُموُ َعلَى

হািা দাক

ِ تَا الن٣َِّإ
َّسيءُ ِزيَ َادةٌ ِِف
الْ ُك ْف ِر
ِ لّْيػو
َاطئُوا ِع َّدة
َُ
ِ اِثَّاقَػ ْلتُ ْم إِ ََل ْاْل َْر
ض

হদয়া

হদয়া, হঘহ্ন
হদয়া
হহঙনয় হদয়া
ভন্বয় ওযা,
অনু কাভী ওযা
বাযী নয় ফা,
বাযািান্ত নয়
িা

মঔন হতাভযা দু চন হঙনর গুায়
(৯:৪০)
মহদ তাযা ায় হওান িাোঁই ফা গুা
ফা হডযা (৯:৫৭)
মঔন মু ফনওযা ঘনর হকর গুায
হদনও (১৮:১০)
তানদয হনওট মাত্রাথ ু দীখে
ভনন র (৯:৪২)

تَا ِِف الْغَا ِر٤ُ إِ ْذ
ت ُدو َف َم ْل َجأً أ َْو٥َِ لَ ْو
ٍ
َّخ ًَل
َ َمغَ َارات أ َْو ُمد
إِ ْذ أ ََوى الْ ِفْتػيَةُ إِ ََل
ِ الْ َك ْه
ف

َّ ت َعلَْي ِه ُم الش
ُُّقة
ْ بَػعُ َد
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يى ٍك ًوم-َك َوى
يى ًس يم-َو َس َم
ِ
ٌنَسيء
ً يػو-َواطَأ
اط يئ
َ يى
- )تَػثَاقَ َل (اِثَّاقَ َل
يَػتَثَاقَ ُل

গুা

َغ ٌار

ফেনতয গুা

َمغَ َارةٌ ج
ات
ٌ َمغَ َار

াানিয প্রস্ত
গুা
নথয ক্লাহন্ত,
দূ যত্ব

ف
ٌ َك ْه
ٌُش َّقة

আল্লা  হযাচ হওয়াভনতয প্রহত
মানদয ঈভান যনয়নঙ তাযা ভার
 চান দ্রৃাযা হচাদ ওযা হথনও
আনায ওানঙ অফযাহত ওাভনা
ওযনফ না (৯:৪৪)
তনফ হতাভযা হননচনদয খয
ফযতীত খযভূ ন প্রনফ ওনযানা
অনু ভহত গ্রণ না ওনয। (২৪:২৭)
অতএফ তাযা তানদয াংনয়য
ভনধয খুযাও ঔানচ্ছ (৯:৪৫)
হতাভানদয ভানছ ঙু নটাঙু হট ওযনতা
(৯:৪৭)
মহদ তাযা ায় হওান িাোঁই ফা গুা
ফা হডযা (৯:৫৭)
আয াাি ভূ ন হতাভানদয
চননয আশ্রয়স্থর ফহনয়নঙন
(১৬:৮১)
এফাং তাযা ঙু নট ারানতা (৯:৫৭)
মহদ তুহভ তানদয ওানঙ উহস্থত
নত, তনফ হঙন হপনয রায়ন
ওযনত (১৮:১৭)
অতঃয মঔন তাযা আভায
আমানফয আবা হর, তঔনই
তাযা হঔান হথনও রায়ন
ওযনত রাকর (২১:১২)

ِ َّ ََُل يستأْ ِذن
ين
َ َْ َ
َ ك الذ
يػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ
ِ ت٥ُ ْاَل ِخ ِر أَف
اى ُدوا
َ
تِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْمٛبِأ َْم َوا

ََل تَ ْد ُخلُوا بػُيُوتًا َغْيػَر
بػُيُوتِ ُك ْم َح َّ ًَٰت تَ ْستَأْنِ ُسوا
فَػ ُه ْم ِِف َريْبِ ِه ْم يَػتَػَرَّد ُدو َف
ضعُوا ِخ ََللَ ُك ْم
َ َوَْل َْو
ت ُدو َف َم ْل َجأً أ َْو٥َِ لَ ْو
ٍ
َّخ ًَل
َ َمغَ َارات أ َْو ُمد
اٗتِبَ ِاؿ
ْ َو َج َع َل لَ ُكم ّْم َن
أَ ْكنَانًا
ت َم ُحو َف٥َْ َوُى ْم
ت
َ ت َعلَْي ِه ْم لََولَّْي
َ لَ ِو اطَّلَ ْع
ِمْنػ ُه ْم فَِر ًارا
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِذَا
َ فَػلَ َّما أ
ضو َف
ُ ُىم ّْمْنػ َها يػَْرُك
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অনু ভহত ঘায়া

অনু ভহত হনয়া,
চানান হদয়া,
জ্ঞাননকাঘয ওযা
খুযাও ঔায়া
ঙু টাঙু হট ওযা,
দঘাযণা ওযা
রু ওাননায চায়কা,
পাটর
আশ্রয়স্থর,
রু ওাননায চায়কা

হদৌনি ারাননা,
রায়নয য়া
রায়ন
হদৌিাননা, দ্রুত
ঘরা, হদৌনি
ারাননা; দাখাত
ওযা ৩৮:৪২

-استَأَ َذ َف
ْ
يى ٍستىأٍ ًذ يف

-س
ْ
َ َاستَأْن
ًٍ
س
يى ٍستىأن ي

يىػتىػىرَّد يد-تَػَرَّد َد

يػي ٍو ًض يع-ض َع
َ أ َْو
َّخ ٌل
َ ُمد
كِ ّّن ج أَ ْكنَا ٌف
 ىٍُي ىم يح-َٓتَ َح
)يىًفر-فَِر ٌار (فىػَّر
ض
يػىٍريك ي-ض
َ َرَك

মঔন হতহন হওনট িনরন
হফাছাই হনৌওায উনেনয
(৩৭:১৪০)
এফাং রায়ননয দ্রৃাযা তাোঁনও
এিানত াযফ না (৭২:১২)
অতঃয তাযা আতেনাদ ওযহঙর
হওন্তু হই ভনয় আয হযত্রানণয
উায় হঙর না (৩৮:৩)
হমন তাযা বীতন্ত্রস্ত কাধায দর
(৭৪:৫০)
আনানও হদালানযা ওনয
াদাওাভূ নয ফযাানয (৯:৫৮)

ِ إِ ْذ أَبق إِ ََل الْ ُف ْل
ك
ََ
ِ الْم ْشح
وف
ُ َ
َولَن نػ ُّْع ِجَزهُ َىَربًا
ِ فَػنَادوا َّوََل
ٍ َي َمن
اص
َ
َ تح
َ

ারাননা, ঘম্পট
হদয়া, হবনক িা
রায়ন

ب
ٌ َىَر

রায়ন, হনষ্কৃহত

اص
ٌ ََمن

রাব, ভুহক্ত

ٌَّه ْم ُٔتٌُر ُّم ْستَ ِنفَرة
ُ َكأَنػ

রায়নয

ٌُم ْستَػْن ِفَرة

ِ َالص َدق
ات
َّ يَػ ْل ِم ُزَؾ ِِف

হদালানযা ওযা,

يىػ ٍل ًم يز-مز
َ َل

হনো ওযা, ওটাে
ওযা

হতাভানদয হওউ হমন ওায
শ্চানত হনো না ওনয। (৪৯:১২)
যহনোওাযী, হম খুনয খুনয
ওরি যটায় (৬৮:১১)
দু নবোক প্রনতযও হনোওাযী 
ওটােওাযী প্রহত (১০৪:১)
যহনোওাযী, হম খুনয খুনয
ওরি যটায় (৬৮:১১)
যহনোওাযী, হম খুনয খুনয
ওরি যটায় (৬৮:১১)
মানদয হওঙু ই হনই শুধু ভাত্র
হননচয হযশ্রভরব্দ ফস্তু ঙািা।
(৯:৭৯)

يىأٍبي يق/يىأٍبً يق-أَبَ َق

ضا
ً ض ُكم بَػ ْع
ُ َوََل يَػ ْغتَب بػَّ ْع

ٍ تَّا ٍز َّمش٤َ
َّاء بِنَ ِمي ٍم

ٍتََزةٍ لُّمَزة٤ُ ويْل لّْ ُك ّْل
َ
ٌ َ
ٍ تَّا ٍز َّمش٤َ
َّاء بِنَ ِمي ٍم
ٍ تَّا ٍز َّمش٤َ
َّاء بِنَ ِمي ٍم
ِ َّ
ت ُدو َف إََِّل٥َِ ين ََل
َ َوالذ
ُج ْه َد ُى ْم
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শ্চানত হনো
ওযা, কীফত ওযা
হনেুও,
যহনোওাযী,

ً
يب
َ َا ْغت
يىػ ٍغت ي-اب
تَّ ٌاز٤َ ،ٌتََزة٤ُ

ওুৎা যটনাওাযী
ওটােওাযী,
হনেুও
হনো, ওুৎা

ٌلُ َمَزة
ِ
يم
ٌ ت٣َ

অহধও কভনওাযী

ٌَمشَّاء

আপ্রাণ হঘষ্টা;

 َج ْه ٌد،ُج ْه ٌد

াভথেয

ভানু লনও আভযা ৃ চন ওনযহঙ
হবাকাহন্তয ভনধয (৯০:৪)
হ ভানু ল! হনশ্চয় তুহভ এও
দু :ানধযয প্রনঘষ্টা ওনয মানফ
হতাভায যনফয উনেনয (৮৪:৬)
হ ভানু ল! হনশ্চয় তুহভ এও
দু :ানধযয প্রনঘষ্টা ওনয মানফ
হতাভায যনফয উনেনয (৮৪:৬)
অতএফ, তাযা াভানয হন
হনও, আয প্রঘুয ওাোঁদনফ তানদয
ওৃতওনভেয প্রহতদানন (৯:৮২)

য ওথায় হতহন ভুঘহও ানরন
(২৭:১৯)
হতহনই াান এফাং ওাোঁদান
(৫৩:৪৩)
ায, উল্লহত (২৭:১৯)

অতএফ, তাযা াভানয হন
হনও, আয প্রঘুয ওাোঁদনফ তানদয
ওৃতওনভেয প্রহতদানন (৯:৮২)

হতহনই াান এফাং ওাোঁদান
(৫৩:৪৩)

ِْ َخلَ ْقنَا
اْلنْ َسا َف ِِف َكبَ ٍد

ِ
َّك
َ نسا ُف إِن
َ يَا أَيػُّ َها ْاْل
ِ
ك َك ْد ًحا
َ َّْكاد ٌح إِ َ ََٰل َرب
ِ
َّك
َ نسا ُف إِن
َ يَا أَيػُّ َها ْاْل
ِ
ك َك ْد ًحا
َ َّْكاد ٌح إِ َ ََٰل َرب

ض َح ُكوا قَلِ ًيَل َولْيَْب ُكوا
ْ َفَػ ْلي
َكثِ ًْيا َجَزاءً ِِبَا َكانُوا
ِ يك
ْسبُو َف
َ
ِ فَػتَب َّسم ض
تَاِٛاح ًكا ّْمن قَػ ْو
َ َ َ
ك َوأَبْ َك َٰى
ْ ُى َو أ
َ َض َح
ِض
ٌاح َكةٌ ُم ْستَْب ِشَرة
َ
ض َح ُكوا قَلِ ًيَل َولْيَْب ُكوا
ْ َفَػ ْلي
َكثِ ًْيا َجَزاءً ِِبَا َكانُوا
ِ يك
ْسبُو َف
َ
ك َوأَبْ َك َٰى
ْ ُى َو أ
َ َض َح
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শ্রভ, ওষ্ট, ক্লাহন্ত

َكبَ ٌد

আপ্রাণ হঘষ্টা,

َك ْد ٌح

খাভছযা হভনত
হভনতওাযী,
হযশ্রভী

াা

াা, ভুঘহও াা

াাননা

ায, াহভাঔা,
াহূ ণে

َك ِاد ٌح
-ك
َ ض ِح
َ
ك
ٍ يى
ض ىح ي
يىػتىبى َّس يم-تَػبَ َّس َم
-ك
ْأ
َ َض َح
ك
ٍ يي
ض ًح ي
ِض
،ك
ٌ اح
َ
ِض
ٌاح َكة
َ
يىػٍب ًكي-بَ َكى

ওাোঁদা

ওাোঁদাননা

يػيٍب ًكي-أَبْ َكى

তাযা ওাোঁদনত ওাোঁদনত হচদায়
রু হটনয় িত (১৯:৫৮)
এফাং তায ওফনয দাোঁিানফন না।
(৯:৮৪)
মতেণ না হতাভযা ওফযস্থাননয
দেন া (১০২:২)
হফনযানত থাওনফ ওফযভূ 
হথনও (৫৪:৭)

আয হফদু ইননদয ভনধযয চয
প্রদেনওাযীযা এনহঙর (৯:৯০)
হতাভানদয ওানঙ অচুাত হদঔানফ
(৯:৯৪)
আয হফদু ইননদয ভনধযয চয
প্রদেনওাযীযা এনহঙর (৯:৯০)
তাযা হফদু ইননদয ভরুফাীনদয
ভধয হথনও হতাভানদয হঔাোঁচঔফয
হচনন হননতই ঙে ওযনতা
(৩৩:২০)
হনঃনে য়তান হওফরই ঘায়
হম হতাভানদয ভনধয ত্রুতা
চাকহযত হাও (৫:৯১)

َخُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكيِّا

ওান্নাচহিত,

ِوََل تَػ ُقم علَى قَػ َِبه
ْ َٰ َ ْ َ

ওফয

ور
ٌ ُقَػْبػٌر ج قُػب

হকাযস্থান,
ওফযস্থান

َم ْقبَػَرةٌ ج َم َقابُِر

ওফয, ভাহধ

ثج
ٌ َج َد

َح َّ ًَٰت ُزْرُّتُ الْ َم َقابَِر
ِ تْرجو َف ِمن ْاْلَج َد٧َ
اث
ْ َ ُُ
َو َجاءَ الْ ُم َع ّْذ ُرو َف ِم َن
ِ ْاْل َْعر
اب
َ
يَػ ْعتَ ِذ ُرو َف إِلَْي ُك ْم
َو َجاءَ الْ ُم َع ّْذ ُرو َف ِم َن
ِ ْاْل َْعر
اب
َ
ادو َف ِِف
ُ ََّهم ب
ُ يَػ َوُّدوا لَ ْو أَنػ
ِ ْاْل َْعر
اب يَ ْسأَلُو َف َع ْن
َ
أَنبَائِ ُك ْم
يد الشَّْيطَا ُف أَ ْف
ُ تَا يُِر٣َِّإ
َيُوقِ َع بَػْيػنَ ُك ُم الْ َع َد َاوة
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িেনযত

ٍب
ك ج بُ ِك ّّي
َ

اث
ٌ َج َد
ْأ

ওাযণ দোননা

ُم َع ّْذٌر ج
ُم َع ّْذ ُرو َف
يىػ ٍعتى ًذ ير-اِ ْعتَ َذ َر

হফদু ঈন, গ্রাভয

اب
ّّ ِأ َْعَر
ٌ ِّب ج أ َْعَر

চয হওাযী
চয হ ওযা,

ভরুফাী, মামাফয,

ٍ
ادو َف
ُ َبَاد ج ب

ফহযাকত

ييوقً يع-أ َْوقَ َع
খটাননা

এফাং এযা হফ নীহত-ওানু ন না
হঔাযই হমাকয মা আল্লা
তা’আরা তাোঁয যূ নরয উয
নাহমর ওনযনঙন। (৯:৯৭)
ওনিায ভুনানপওীনত অনঢ়।
(৯:১০১)
হম ভহচদ ধভেহনিায উনয
স্থাহত (৯:১০৮)
হম তায হবহে স্থান ওনযনঙ
তনপ্রায় ফেনতয হওনাযায়
(৯:১০৯)
অতএফ তা তানও হননয় হবনগ
িনরা (৯:১০৯)
এওহট হদয়ার মা হবনগ িায
উিভ ওযহঙর (১৮:৭৭)
ৎওনভে হননদে- দানওাযীযা
(৯:১১২)
অৎওনভে হননলধওাযীযা (৯:১১২)

তানদয গ্রা ওনয না হাা
(৯:১২০)
হাাতে তানও াহন ভনন ওনয
(২৪:৩৯)

ود
َ َج َد ُر أَََّل يَػ ْعلَ ُموا ُح ُد
ْ َوأ
َنزَؿ اللَّوُ َعلَ َٰى َر ُسولِِو
َ َما أ

অহধও হমাকয,

ِ مردوا علَى النّْػ َف
اؽ
َ ُ ََ

অনি থাওা,

س بػُْنػيَانَوُ َعلَ َٰى
َّ أَفَ َم ْن أ
َ َس
تَػ ْق َو َٰى ِم َن اللَّ ِػو

س بػُْنػيَانَوُ َعلَ َٰى
َّ َّم ْن أ
َ َس
ٍ َش َفا جر
ؼ َىا ٍر
ُُ
فَانْػ َه َار بِِو

হমাকযতয

ফিাই ওযা
হবহে স্থান ওযা,
ফুহনয়াদ যাঔা
হবহে, প্রাঘীয,
প্রাাদ

ধ্বন িা,
টুওনযা টুওনযা
য়া

ض
َّ يد أَف يَن َق
ُ ِج َد ًارا يُِر

তননান্মু ঔ য়া,

ِ ْاَل ِمرو َف بِالْمعر
وؼ
ُْ َ
ُ

আনদওাযী,

َّاىو َف َع ِن الْ ُمن َك ِر
ُ َوالن
ِ ََل ي
ٌصيبُػ ُه ْم ظَ َمأ
ُ
ًت َسبُوُ الظَّ ْمآ ُف َماء٦َْ
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َج َد ُر
ْأ

হবনগ িা

অনু নপ্রযনা দাতা

ِيىٍيريد-َمَرَد
س
َّ أ
يػي ىؤ ِّس ي-س
َ َس
بػُْنػيَا ٌف
ِ
ً
يىػٍنهيي-انْػ َه َار
يىػٍن ًقض-ض
َّ اِنْػ َق
ِآمٌر ج ِآم ُرو َف

হননলধওাযী

ٍ
اىو َف
ُ َنَاه ج ن

তৃষ্ণা, হাা

-ظَ َمأٌ (ظى ىمأى
)يىظٍأ يىـ

হাাতে,
তৃষ্ণাতুয, তৃষ্ণাতে

ظَ ْمآ ُف

তানদয না গ্রা ওনয হাা না
ক্লাহন্ত (৯:১২০)
আয হওাননা ক্লাহন্ত আভানদয
স্পে ওনয হন (৫০:৩৮)
হযশ্রান্ত, অফন্ন (৮৮:৩)
আয তা নফ ক্লান্ত (৬৭:৪)
তাযা যাহত্রহদন তাোঁয ভহভা ফণেনা
ওনয, হহথরতা ওনয না
(২১:২০)
এফাং আভায স্ভযনণ তহথরয
ওনযা না। (২০-৪২)
তাযা তাোঁয ইফাদনত অাংওায
ওনয না এফাং অরতা ওনয না
(২১:১৯)
তাযা দঘারনা ওনয এভন
দনেন মা ওানপযনদয িুে
ওনয (৯:১২০)
তাযা দঘারনা ওনয এভন
দনেন মা ওানপযনদয িুে
ওনয (৯:১২০)
হতাভানদয ভঙ্গরওাভী (৯:১২৮)

ِ ََل ي
صيبُػ ُه ْم ظَ َمأٌ َوََل
ُ
ب
َ َن
ٌص
ٍ ُوما م َّسنَا ِمن لُّغ
وب
َ ََ

ِ ع ِاملَةٌ ن
ٌَّاصبَة
َ
ِ
ٌَوُى َو َحسْي

َّه َار ََل
َ يُ َسبّْ ُحو َف اللَّْي َل َوالنػ
يَػ ْفتُػ ُرو َف
َوََل تَنِيَا ِِف ِذ ْك ِري
ََل يَ ْستَكَِْبُو َف َع ْن ِعبَ َادتِِو
َوََل يَ ْستَ ْح ِس ُرو َف
ظ
ُ يَطَئُو َف َم ْو ِطئًا يَغِي
َّار
َ الْ ُكف
ظ
ُ يَطَئُو َف َم ْو ِطئًا يَغِي
َّار
َ الْ ُكف
يص َعلَْي ُكم
ٌ َح ِر
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ক্লাহন্ত
ক্লাহন্ত, হক্ল,
দু ফেরতা
ক্লান্ত
ক্লান্ত, হযশ্রান্ত,
দূ ফের
হহথরতা ওযা,
ক্লান্ত য়া, দূ ফের
য়া
হহথরতা ওযা,
ক্লান্ত য়া
ক্লান্ত য়া,
অরতা ওযা

থ ভািাননা,
দদহরত ওযা

ঘরায স্থান, যাস্তা
ওরযাণওাভী,
উচ্চাওাঙ্ক্ষী

ِ
-ب
َ َن
ٌص
َ ب (نَص
)ب
يىػٍن ى
صي

وب
ٌ ُلُغ

ِ َن
ٌاصبَة
َح ِس ٌْي
يَػ ْفتُػ ُر-فَػتَػَر
يىًن-ىك ىن
-استَ ْح َسَر
ْ
يى ٍستى ٍح ًس ير
يىطىأي-ََوطَأ
)ٌ(و ْطء
َ

َم ْو ِط ٌئ

يص
ٌ َح ِر

৯। ু যা ইউনু -ইউু প
হতহন ওামে হযঘারনা ওনযন
(১০:৩)
অত:য থ তানদয, মাযা
ওভেহনফো ওনয (৭৯:৫)

হতহনই হই হমহন হতাভানদয ভ্রভণ
ওযান স্থনর  চনর (১০:২২)
ভহভাহন্বত হতহন হমহন তাোঁয
ফাোনও ওহযনয়হঙনরন তনভ্রভণ
যাতাযাহত ভহচদু র াযাভ হথনও
ভহচদু র আওা (১৭:১)

আয ফেহদও হথনও হগুনরায
উয হঢউ আনত রাকর
(১০:২২)
আয হই হদন আভযা তানদয এও
দরনও অনয দনরয হবতয হঢউ
হঔহরনয় হঙনি হদফ (১৮:৯৯)
আভানদয আনদ এয উনয এন
নি যানত অথফা হদনন, পনর
আভযা এনও হযনত ওহয
যওহতেত অফস্থায় (১০:২৪)

يُ َدبّْػ ُر ْاْل َْمَر
ِ فَالْم َدبّْػر
ات أ َْمًرا
َ ُ
ُى َو الَّ ِذي يُ َسيّْػ ُرُك ْم ِِف الْبَػّْر
َوالْبَ ْح ِر
ِ
َسَر َٰى
ْ ُسْب َحا َف الَّذي أ
بِ َعْب ِدهِ لَْي ًَل ّْم َن الْ َم ْس ِج ِد
ا٘تََرِاـ إِ ََل الْ َم ْس ِج ِد
ْ
صى
َ ْْاْلَق
َو َجاءَ ُى ُم الْ َم ْو ُج ِمن ُك ّْل
ٍ م َك
اف
َ
ض ُه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ
َ َوتَػَرْكنَا بَػ ْع
ٍ وج ِِف بَػ ْع
ض
ُ َُت٨
اىا أ َْم ُرنَا لَْي ًَل أ َْو نػَ َه ًارا
َ َأَت
ِ فَجع ْلنَاىا ح
يدا
ًص
َ َ ََ
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হযঘারনা ওযা
ফযফস্থাও,
ওামেহনফোও

ভ্রভণ ওযাননা;
ঘারাননা

يي ىدبِّػ ير-َدبػََّر
ُم َدبّْػَرةٌ ج
ات
ٌ ُم َدبّْػَر
يي ىسيِّػ ير-َسيَّػَر
يي ٍس ًرم-َسَرى
ْأ

যানত ভ্রভণ
ওযাননা

হঢউ
হঢউ হঔরা,
তযহঙ্গত য়া,

َم ْو ٌج
وج
ِيىي ي-اج
َ َم

তযঙ্গহফেুি য়া
ওহতেত পর,
আযণনমাকয
পর, যওহতেত
চহভন

ِح
صي ٌد
َ

অত:য ওানর তা নয় হকর
যওহতেত হেত (৬৮:২০)
ফস্তুতঃ হম হওান অফস্থানতই তুহভ
থাও (১০:৬১)
এফাং তানদয অফস্থানও াংত
ওনয হদন (৪৭:২)
আহভ এঔহন এনও ূ ফোফস্থায়
হপহযনয় হদফ (২০:২১)
তনফ হতাভায ফযাাযটা হও, হ
াহভযী? (২০:৯৫)
শুনন যাঔ,হমহদন তানদয উয
(আমাফ) এন িনফ,হহদন
হওন্তু তা হপনয মায়ায নয়।
(১১-৮)
তানদয উয হ আমাফ অফযই
আনফ, মা প্রহতনযাধয নয়
(১১:৭৬)
এফাং ঘুরা উথনর উির (১১:৪০)

হনটয ভনধয পুটনত থাওনফ
কহরত তানম্রয ভত (৪৪:৪৫)
তানদয ান ওযাননা নফ পুটন্ত
হপায়াযা হথনও (৮৮:৫)
এফাং ঘুরা উথনর উির (১১:৪০)

الص ِرِي
َّ ت َك
ْ َصبَ َح
ْ فَأ
َوَما تَ ُكو ُف ِِف َشأْ ٍف
تُ ْمَٛ َصلَ َح بَا
ْ َوأ
ُوَل
َٰ َ يد َىا ِس َْيتَػ َها ْاْل
ُ َِسنُع
ي
ُّ ك يَا َس ِام ِر
َ ُفَ َما َخطْب
ِِ
س
َ أَََل يَػ ْوَـ يَأْتيه ْم لَْي
ص ُروفًا َعْنػ ُه ْم
ْ َم
ِ وإِنػ
اب َغْيػ ُر
ٌ َّه ْم آتي ِه ْم َع َذ
ُ َ
ٍ مرد
ود
ُ َْ
ُّور
ُ َوفَ َار التَّػن
ِ َُكالْمه ِل يػ ْغلِي ِِف الْبط
وف
ُ
َ ُْ
ٍ ْ تُس َق َٰى ِم ْن َع
ي آنِيَ ٍة
ْ
ُّور
ُ َوفَ َار التَّػن
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যওহতেত হেত

ٌص ِري
َ

অফস্থা, দা

َشأْ ٌف

ওহতেত পর,

অফস্থা, দা
অফস্থা, থ
অফস্থা, ফযাায
দা, ওাচ, হফলয়

اؿ
ٌ َب
ٌِسْيػَرة
ب
ٌ َْخط

হপযতনমাকয,
প্রতযাত,
প্রহতনযাধয

অাযণনমাকয,
প্রতযাফতেনীয়

উথনর উিা,
উচ্ছ্বহত য়া,
টকফক ওযা
হপাটা, টকফক
ওযা, উত্থনর উিা
পুটন্ত াহন,
উচ্ছ্বহত াহন
ঘুরা

وؼ
ٌ ص ُر
ْ َم
ود
ٌ َم ْرُد
ور
يىػ يف ي-فَ َار
يىػ ٍغلًي-َغلَى
)( ىغ ٍل هي
ٍ
ٌ آنِيَة،آف
ُّور
ٌ تَػن

আয হতহন ফরনরন, হতাভযা এনত
আনযান ওয। (১১:৪১)
হতাভযা তায চনয াওাহন
হওাননা হখািা, আয না হওাননা
উট (৫৯:৬)
আল্লায নানভই এয কহত 
হস্থহত (১১:৪১)

আয নূ  (আঃ) তাোঁয ুত্রনও ডাও
হদনরন আয হ দূ নয নয
যনয়হঙর (১১:৪২)
তানদযনও এ হথনও দূ নয হযনয়
যাঔা নফ (২১:১০১)
তানদযনও হতা শ্রফনণয চায়কা
হথনও দূ নয যাঔা যনয়নঙ
(২৬:২১২)
আয াহন হ্রা ওযা র (১১:৪৪)
আভানদয হওাননা হদফতা
হতাভানত বয ওনযনঙন ঔাযা
বানফ এ ঙািা আভযা অনয হওঙু
ফহর না (১১:৫৪)
আয াহিনদয াওিা ওযর
বয়িয কচেন (১১:৬৭)

َوقَ َاؿ ْارَكبُوا فِ َيها
فَ َما أ َْو َج ْفتُ ْم َعلَْي ِو ِم ْن
ٍ َخْي ٍل وََل ِرَك
اب
َ
ت ِرۖ َاىاَْٜ بِ ْس ِم اللَّ ِػو
اىا
َ َوُم ْر َس
وح ابْػنَوُ َوَكا َف ِِف
ٌ َُونَ َاد َٰى ن
َم ْع ِزٍؿ
ك َعْنػ َها ُمْبػ َع ُدو َف
َ ِأُولَػَٰئ
الس ْم ِع
َّ َّه ْم َع ِن
ُ إِنػ
لَ َم ْع ُزولُو َف
ِ
َ َوغ
ُيض الْ َماء
وؿ إََِّل ْاعتَػَر َاؾ
ُ إِف نػَّ ُق
ٍ تتِنا بِسٛبػعض ِآ
وء
ُ ََ ُ َْ
ِ َّ وأ
ين ظَلَ ُموا
َ َ
َ َخ َذ الذ
َّ
ُالصْي َحة
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আনযাণ ওযা;
ঘিা, য়ায
য়া
াোঁওাননা, ঘারাননা,
ঘারনা ওযা, দ্রুত
ঘারাননা
কহত, প্রফা,
ফভান

ৃ থও স্থান, দূ নয
আরাদা চায়কা
দূ নয অফহস্থত,
অাহযত
অাহযত,
হযতযাক্ত,
হফদূ হযত
হ্রা ায়া,
শুহওনয় মায়া
বয ওযা, আহফষ্ট

ِ
ب
يىػ ٍرىك ي-ب
َ َرك
ً
ف
يػي ٍوج ي-ف
َ أ َْو َج
ت ِريَْٜ
َم ْع ِزٌؿ
ُمْبػ َع ٌد ج
ُمْبػ َع ُدو َف

وؿ ج
ٌ َم ْع ُز
َم ْع ُزولُو َف
ً
يض
َ َغ
يىغ ي-اض
يىػ ٍع ىًْتم-اِ ْعتَػَرى

য়া

প্রঘণ্ড ব্দ

ٌصْي َحة
َ

অতঃয হমহদন ওণেহফদাযও নাদ
আনফ ৮০:৩৩
হনশ্চয়ই তা নরা এওহটভাত্র
ভাকচেন (৭৯:১৩)
তাযা শুননত থাওনফ তায কচেন
 হুিায (২৫:১২)
শুননত া তানদয হপহপ
(১৯:৯৮)
তাযা এয হসহস শুননফ না
(২১:১০২)
পনর ভৃ দু গুঞ্জন ঙািা হওঙু শুননত
ানফ না (২০:১০৮)
হতহন এওহট বুনা ওযা ফাঙু য
হননয় এনরন (১১:৬৯)
আয তাোঁয ওনভয হরানওযা তায
প্রহত ঙু নট আনত রাকর।
(১১-৭৮)
অত:য মঔন তাযা ওফয হথনও
তানদয ারনওতোয হদনও ঙু নট
ঘরনফ। (৩৬-৫১)
তঔন তাযা তাোঁয হদনও ঙু নট এর।
(৩৭-৯৪)
হমন তাযা হওান এও রেযস্থনরয
হদনও ঙু নট মানচ্ছ (৭০-৪৩)
তাযা ভস্তও উনয তুনর বীতহফফর হঘনে হদৌিানত থাওনফ

ِ فَِإذَا جاء
َّ الص
َّ ت
ُاخة
ََ

ِ تَا ِىي زجرةٌ و٣َّفَِإ
ٌاح َدة
َ َْ َ َ
تَا تَػغَيُّظًا َوَزفِ ًْياَٛ َِٖتعُوا
تُ ْم ِرْكًزاَٛ تَ ْس َم ُع

ِ
يس َها
َ ََل يَ ْس َمعُو َف َحس
تْ ًسا٤َ فَ ََل تَ ْس َم ُع إََِّل
ٍ ِجاء بِعِج ٍل حن
يذ
َ ْ ََ

َو َجاءَهُ قَػ ْوُموُ يػُ ْهَرعُو َف إِلَْي ِو
ِ فَِإ َذا ىم ّْمن ْاْلَج َد
اث
ْ َ ُ
ِ إِ َ ََٰل رِّْبِم ي
نسلُو َف
َْ َ
فَأَقْػبَػلُوا إِلَْي ِو يَِزفُّو َف
ٍص
ب
ُ َُّه ْم إِ َ ََٰل ن
ُ َكأَنػ
ِ
ضو َف
ُ يُوف
ِ مه ِطعِي م ْقنِعِي رء
وس ِه ْم
ُ َ ُْ
ُُ

(১৪:৪৩)
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প্রঘণ্ড ব্দ, ওান
পাটাননা কচেন

َّ ص
ٌاخة
َ

এও ধভও, কচেন

ٌَز ْجَرة

কচেন, পুোঁন উিা

ظ
ٌ ُّتَػغَي

েীণতভ ব্দ,

ِرْكٌز

হপহপাহন
েীণতভ ব্দ,
ািাব্দ
ভৃ দুস্বয, গুঞ্জযণ,
হপহপাহন
বুনা

দ্রুত হদৌনি আা,
রাহপনয় আা
ঙু নট আা,
হফহযনয় িা
হদৌিাননা, ত্বযা
ওযা
হদৌঁিাননা, ধাহফত
য়া
আতহিত নয়
হদৌিাননা

ِ
يس
ٌ َحس
س
ٌ ْت٤َ
َحنِي ٌذ
يىػ ٍهرعي-ع
َ َىر
يىػٍن ًس يل-نَ َس َل
َّ َز
يىًزؼ-ؼ
ً
ض
يػي ٍوف ي-ض
َ َأ َْوف
ُم ْه ِط ٌع ج
ُم ْه ِطعُو َف

আয হতাভানদয এওচন হমন
হঙনন হপনয না তাওায় (১১:৮১)
এফাং তায উয ফলেণ ওযরাভ
হািা-ভাহটয ওাোঁওয স্তনযয উয
স্তয (১১:৮২)
আয রন্বা রন্বা হঔচুয কাঙ মানত
আনঙ হকাঙা হকাঙা ওাোঁহদ
(৫০:১০)
আল্লাহ াত আভাননও ৃ হষ্ট
ওনযনঙন স্তনয স্তনয (৭১:১৫)

হনওৃষ্ট হই ুযস্কায মা তানদয
হদয়া নফ (১১:৯৯)
আনায ারওতোয দানভূ 
ীভাফে নয় (১৭:২০)
আহভ তাোঁয ওানঙ হওঙু উনঢৌওন
ািাহচ্ছ (২৭:৩৫)
হনওৃষ্ট হই ুযস্কায মা তানদয
হদয়া নফ (১১:৯৯)
আয তা নচ্ছ উহস্থহতয হদন
(১১:১০৩)
অতএফ দু নবোক অহফশ্বাীনদয
চনয হই বয়িয হদনন
াহচযাদাননয ওাযনণ (১৯:৩৭)

ِ وََل يػ ْلتَ ِف
َح ٌد
ْ َ َ
َ ت من ُك ْم أ

হঙনন তাওাননা,
হপযা

ً
ت
يىػ ٍلتىف ي-ت
َ الْتَػ َف

ًَوأ َْمطَْرنَا َعلَْيػ َها ِح َج َارة
ٍ ّْمن ِس ّْج ٍيل َّمنض
ود
ُ

স্তনয স্তনয, এনওয

ود
ٌض
ُ َمْن

ٍ اس َق
ِ والنَّخل ب
تَا طَْل ٌعَّٛ ات
ََْ َ
ِن
َّضي ٌد
ٍ خلَق اللَّػو سبع َٖتاو
ات
َ َ َ َْ ُ َ َ
ِطبَاقًا
ِ
ود
ّْ س
ُ ُالرفْ ُد الْ َم ْرف
َ بْئ
ك
َ َّْوَما َكا َف َعطَاءُ َرب
تظُ ًوراَْٝ
َوإِ ِّْن ُم ْرِسلَةٌ إِلَْي ِهم ِِبَ ِديٍَّة

য এও

স্তনয স্তনয
হজ্জত, ু হফনযস্ত

স্তয, মোয়

উায, অহতহযক্ত
দান
দান, উনঢৌওন,
ফঔহ, াহদয়া
াহদয়া, উায,
উনঢৌওন

ِ
ود
ّْ س
ُ ُالرفْ ُد الْ َم ْرف
َ بْئ

হননফদয, মা হদয়া

ِ
ود
ٌ ك يَػ ْوٌـ َّم ْش ُه
َ َو ََٰذل

উহস্থহত, ঘােুল;

ِ
ين َك َف ُروا ِمن
َ فَػ َويْ ٌل لّْلَّذ
َّم ْش َه ِد يَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم
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নফ

ােযনমাকয
উহস্থহতয ভয়
ফা স্থান

ِ َن
ضي ٌد
باؽ
ٌ ِط
ِرفْ ٌد
ٌَعطَاء
ٌَى ِديَّة
ود
ٌ َُم ْرف
ود
ٌ َم ْش ُه
َم ْش َه ٌد

অত:য তানদয ভনধয হওউ নফ
তবাকয আয হওউ বাকযফান।
(১১:১০৫)
হ আভানদয ারনওতো,
আভানদয দূ বোকয আভানদযনও
যাবূ ত ওনযহঙর (২৩:১০৬)
অফযই আভযা তানদয উনয
াহিনয়হঙরাভ এও প্রঘন্ড ছি
এও ঘযভ দু বোনকযয হদনন
(৫৪:১৯)
আনানও হক্ল হদফায চনয
আহভ আনায প্রহত হওাযআন
অফতীণে ওহযহন।
অত:য তানদয ভনধয হওউ নফ
তবাকয আয হওউ বাকযফান।
(১১:১০৫)
আয মাযা হৌবাকযফান তাযা
হফননতয ভানছ, হঔাননই
হঘযহদন থাওনফ (১১:১০৮)
এভন এওহট দান মায হফযাভ
হনই (১১:১০৮)
তানদয চননয যনয়নঙ অপুযন্ত
ুযস্কায (৪১:৮)
না হ্রাওৃত না ফাধাপ্রাপ্ত
(৫৬:৩৩)

فَ ِمْنػ ُه ْم َش ِق ّّي َو َسعِي ٌد
ت َعلَْيػنَا ِش ْق َوتػُنَا
ْ ََربػَّنَا َغلَب
تًا٦إِنَّا أ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم ِر
ٍ ت١َْ صًرا ِِف يَػ ْوِـ
س
َ ص ْر
َ
ُّم ْستَ ِمٍّر

ك الْ ُق ْرآ َف
َ َنزلْنَا َعلَْي
َ َما أ
لِتَ ْش َق َٰى
فَ ِمْنػ ُه ْم َش ِق ّّي َو َسعِي ٌد

দূ বোকা

َش ِق ّّي

দূ বোকয

ٌِش ْق َوة

অশুব, দু বোকয,
অভঙ্গর, অহতওয
তবাকা য়া
অু ঔী য়া;
ওনষ্ট িা

ت َسةٌ ج١َِ ،س
ٌ ت١َْ
ِ
ات
ٌ ت َس١َ
يى ٍش ىقى-ىش ًق ىي

হৌবাকযফান

َسعِي ٌد

ِ َّ
ين ُسعِ ُدوا فَِفي
َ َوأ ََّما الذ
ِِ ِ ْ
ين فِ َيها
َ اٗتَنَّة َخالد

হৌবাকযফান য়া

يَ ْس َع ُد-َسعِ َد

ٍ ت ُذَْٜ عطَاء َغيػر
وذ
َْ ً َ

ওহতেত,

ٍ ُتَْنٟ تم أَجر َغيػرَٛ
وف
ُ ْ ٌ ْ ُْ

ٍ ََُّل م ْقط
وع ٍة
َ ُتَْنٟ وعة َوََل
َ َ
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ঔণ্ডহফঔণ্ড, হফযাভ
ফাধাপ্রাপ্ত,
হ্রাওৃত/

ٌت ُذوذَْٜ
تَْنُو ٌفٟ

হঔাোঁটামু ক্ত, অতৃপ্ত
ওহতেত, ওতেনীয়,
হফযাভ, হঙদ

وع
ٌ َُم ْقط

আয হনশ্চয় আহভ তানদযনও
আমানফয বাক ুনযাুহয দান
ওযনফা হ্রাওৃত হফীন।
(১১:১০৯)
আহভ এনও আযফী বালায়
হওাযআন রূন অফতীণে ওনযহঙ,
মানত হতাভযা ফুছনত ায।
(১২:২)
আয মহদ আহভ এনও ফানাতাভ
অনাযফ হওাযআন, তনফ তাযা
অফযই ফরত, ‚মহদ শুধু এয
আয়াতভূ  হযস্কায বালায়

ِ َوإِنَّا لَموفُّوىم ن
صيبَػ ُه ْم
ْ ُ َُ َ
ٍ َغْيػَر َمن ُق
وص
َنزلْنَاهُ قُػ ْرآنًا َعَربِيِّا
َ إِنَّا أ
لَّ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف
َولَ ْو َج َع ْلنَاهُ قُػ ْرآنًا أ َْع َج ِميِّا
ّْ ُلََّقالُوا لَ ْوََل ف
ْ َصل
ُت آيَاتُو

হ্রাওৃত

وص
ٌ َمْنػ ُق
আযহফ

আচভী, অনাযফ,
অনাযফী

ِّب
ّّ َِعَر
أ َْع َج ِم ّّي

হফফৃ ত ত!‛ (৪১:৪৪)
হননে ওয তানও ওুয়ায তরায়
(১২: ১০)
অত:য তাযা উুি নয় নিনঙ
তানদয ঙাদভূ নয উনয আয
ওূ হযতযক্ত নয়নঙ (২২:৪৫)
হওান ওানপরা তানও উহিনয় হননফ
(১২:১০)
আকাভীওার তানও আভানদয ানথ
হপ্রযণ ওরুন, আনভাদ ওযনফ 
হঔরাধু রা ওযনফ (১২:১২)
এযয তাযা তানদয
াহনয়ারানও ািার (১২:১৯)

ِ أَلْ ُقوه ِِف َغياب
ب
ْ ت
ّْ ُاٗت
ََ ُ
ِ فَ ِهي خا ِويةٌ علَى عر
وش َها
ُُ َٰ َ َ َ َ
َوبِْئ ٍر ُّم َعطَّلَ ٍة
ِ
ِالسيَّارة
ُ يَػ ْلتَقطْوُ بَػ ْع
َ َّ ض

ওূ, ওুয়া

ب
ّّ ُج

ওূ, ওুয়া

بِْئػٌر

তুনর হনয়া,

ط
يىػ ٍلتى ًق ي-ط
َ اِلْتَػ َق

ওুহিনয় হনয়া

أ َْرِس ْلوُ َم َعنَا َغ ًدا يَػ ْرتَ ْع
ب
ْ َويَػ ْل َع

খুনয হফিাননা/

فَأ َْر َسلُوا َوا ِرَد ُى ْم

াহন াংগ্রওাযী;
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আনভাদ ওযা,

يىػ ٍرتى يع-َرتَ َع

তৃহপ্ত ওানয
ঔায়া
উনীত ১৯:৭১

َوا ِرٌد

হ তঔন তায ফারহত হপরর
(১২:১৯)
তাযা তায ফযাানয উদাীন হঙর
(১২:২০)
হ হতা তানও হপ্রনভ উম্যে ওনয
হপনরনঙ (১২:৩০)

ُفَأ َْد َ ََٰل َدلْ َوه
ِ ِ َّ وَكانُوا فِ ِيو ِمن
ين
َ الزاىد
َ
َ
قَ ْد َشغَ َف َها ُحبِّا

ফারহত
হনযাক্ত, অনাগ্রী

ভানতায়াযা
ফানাননা, আক্ত

َدلْ ٌو
َز ِاى ٌد ج
َز ِاى ُدو َف
ف
يى ٍشغى ي-ف
َ ََشغ

ওযা
তানদয চনয হরান হদনয় ফায
ফযফস্থা ওযর (১২:৩১)
উোঁঘু আননয উনয, হরান হদনয়
(৩৬:৫৬)
তানদয ভনধযয প্রনতযওনও হদর
এওহট ওনয ঙু হয (১২:৩১)

আয মহদ হ না ওনয আহভ তানও
মা আনদ ওহয তা তনফ হ
হনহশ্চত ওাযারুে নফ (১২:৩২)
আয তাোঁয ানথ দু চন মু ফও
ওাযাকানয প্রনফ ওযর (১২:৩৬)
আয আভযা অহফশ্বাীনদয চনয
চাান্নাভনও ওনয়দঔানা ফাহননয়হঙ
(১৭:৮)

ًتُ َّن ُمتَّ َكأَٛ ت
ْ َوأ َْعتَ َد
ِ ك مت
ِِ
َّكئُو َف
ُ َعلَى ْاْل ََرائ
ِ وآتَت ُك َّل و
اح َدةٍ ّْمْنػ ُه َّن
َ ْ َ
ِس ّْكينًا
ِ
ُآم ُره
ُ َولَئن ََّلْ يَػ ْف َع ْل َما
لَيُ ْس َجنَ َّن
الس ْج َن
ّْ َُوَد َخ َل َم َعو
ِ فَػتَػي
اف
َ
ِ ِ وجع ْلنا جهن
ين
َ َّم ل ْل َكاف ِر
َ ََ َ ََ َ
ِح
ص ًْيا
َ
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কহদ, হাপা/
হবাচবা
কহদনীন, উহফষ্ট

ঙু হয

ওাযারুে ওযা

-ُمتَّ َكأٌ (اتَّ ىكأى
ً يػت
)َّك يئ
ى
ِ مت
َّك ٌئ ج
ُ
ِ مت
َّكئُو َف
ُ
ِ
ي
ٌ س ّْك
يى ٍس يج ين-َس َج َن

ওাযাকায

ِس ْج ٌن

ওাযাকায,

ِ
ٌَحصْي

হচরঔানা

আহভ আরফৎ হতাভানও
ওনয়দীনদয অন্তবুক্ত
ে ওযফ।
(২৬:২৯)
আহভ হননচনও হদঔরাভ ভদ
হনমো ওযহঙ (১২:৩৬)
আহভ হদনঔহঙ াতহট করু হৃষ্টুষ্ট
(১২:৪৩)
এটা তানদযনও ুষ্ট ওযনফ না
এফাং েুধা হভটানফ না (৮৮-৭)
তানদযনও হঔনয় হপরর চীণেীণে
াতহট (১২:৪৩)
তাযা ফরর -- এনরানভনরা স্বপ্ন
(১২:৪৪)
হতহন তানদয হজ্জত ওযনরন
যদ দ্রৃাযা (১২:৫৯)
তানদয েফযভূ রয তানদয ভারনত্রয
হবতনয হযনঔ দা (১২:৬২)
অতঃয হতহন আন বাইনয়য
থনরয ূ নফে তানদয থনর হদনয়
শুরু ওযনরন (১২:৭৮)
আভযা আভানদয হযফাযফনকেয
চননয যদ আনফ (১২:৬৫)

َّك ِم َن
َ َج َعلَن
ْ َْل
ِ
ي
َ الْ َم ْس ُجون
ِ إِ ِّْن أَرِاِن أ َْع
ص ُر ٕتًَْرا
َ
ٍ إِ ِّْن أَر َٰى سبع بػ َقر
ات
َ َ َ َْ َ
ٍ ِٖت
اف
َ
ََّل يُ ْس ِم ُن َوََل يػُ ْغ ِِن ِمن
وع
ٍ ُج
اؼ
ٌ يَأْ ُكلُ ُه َّن َسْب ٌع ِع َج
َح ََلٍـ
ْ قَالُوا أ
ُ ََضغ
ْ اث أ
َج َّهَزُىم ِِبَ َها ِزِى ْم
ِ
اعتَػ ُه ْم ِِف
َ ِا ْج َعلُوا ب
َض
تِِ ْمِٛر َحا
فَػبَ َدأَ بِأ َْو ِعيَتِ ِه ْم قَػْب َل ِو َع ِاء
ِأ
َخ ِيو
تِْيُ أ َْىلَنَا٣ََو
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ওাযারুে

হনাংনি হফয ওযা

َم ْس ُجو ٌف ج
َم ْس ُجونُو َف
ً يػع-عصر
ص ير
ٍ َ ََ ى

হভাটা

ِ
ي ج ِٖتَا ٌف
ٌ َٖت

হভাটা ওযা,

يي ٍس ًم ين-أٖتَ َن
ْ

ুহষ্টাধন ওযা
ীণেওায়, হযাকানট
হভহশ্রত,
এনরানভনরা;
এওভুনিা ৩৮:৪৪
যদ প্রস্তুত ওযা,
াহচনয় হদয়া
ভারত্র, হফাছা,
থহর

اؼ
ٌ ِع َج

ثج
ٌ ِض ْغ
اث
ٌ ََضغ
ْأ

 يُيى ِّه يز-َج َّهَز
اؿ
ٌ َر ْح ٌل ج ِر َح

ফস্তা, থনর

ٌِو َعاءٌ ج أ َْو ِعيَة

যদ আনা, ঔাদয

ىِيً يي-َم َار

আনা

ইয়াওুনফয অন্তনযয এওহট ফানা
(১২:৬৮)
মহদ তানদয হথনও প্রনয়াচন ূ যণ
ওনয থানও। (৩৩:৩৭)
এফাং এনত আভায অনযানয
প্রনয়াচন আনঙ। (২০:১৮)
আভযা যাচায ানাত্র াহযনয়হঙ
(১২-৭২)
তানদযনও খুনয হপনয হযনফন
ওযা নফ স্বচ্ছ ানাত্র।
(৩৭-৪৫)
তানদয ওানঙ হযনফন ওযা নফ
স্বনণেয থারা  ানাত্র। (৪৩৭১)
ানাত্র ওুোঁচা  ঔাোঁহট ূ যাূ ণে
হয়ারা হননয়। (৫৬-১৮)

এফাং আহভ এয চাহভন (১২:৭২)
প্রনতযনওই তায ওৃতওনভেয চনয
দায়ফে (৭৪:৩৮)

আহভ হতা আভায দু ঃঔ 
অহস্থযতা আল্লায ভীনই
অহবনমাক ওযহঙ (১২:৮৬)

ِ اجةً ِِف نَػ ْف
وب
َ س يَػ ْع ُق
َ َح
ض ْوا ِمْنػ ُه َّن َوطًَرا
َ َإِ َذا ق
ِ ِو
ُخَر َٰى
ْبأ
ُ َل ف َيها َمآ ِر
ََ
ِ
ِ ِاع الْمل
ك
ُ نَػ ْفق ُد
َ َ ص َو

اؼ َعلَْي ِهم بِ َكأْ ٍس ّْمن
ُ َيُط
ٍ َِّمع
ي
ٍ صح
ِِ
اؼ
ُ َيُط
َ اؼ َعلَْي ِهم ب
ٍ ب وأَ ْكو
ٍ
اب
َ َ ّْمن َذ َى
ٍ بِأَ ْكو
يق َوَكأْ ٍس
َ اب َوأَبَا ِر
َ
ٍ ِّْمن َّمع
ي
ِ ِِ
يم
ٌ َوأَنَا بو َزع
ٍ ُك ُّل نَػ ْف
ت
ْ َس ِِبَا َك َسب
ٌَرِىينَة
تَا أَ ْش ُكو بَػثّْي َو ُح ْزِِن٣َِّإ
إِ ََل اللَّ ِػو
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প্রনয়াচন,
অহবপ্রায়
ওাভনা, প্রনয়াচন

ঘাহদা, প্রনয়াচন

ٌاجة
َ َح
َوطٌَر
ب
ُ َمأْ ُربَةٌ ج َمآ ِر

ানাত্র

ٌص َواع
ُ

ানাত্র; ানীয়

س
ٌ َْكأ

ানাত্র

وب ج
ٌ ُك
اب
ٌ أَ ْك َو
يق
ٌ إبْ ِر
ُ يق ج أَبَا ِر

ঘভওদায হওটহর,
ছওছনও চক,
ওুোঁচা
চাহভন,
হচম্যাদায
দায়ফে

অহবনমাক ওযা

ِ
يم
ٌ َزع
ِ
ٌ َرِىينَة،ي
ٌ َرى
يى ٍش يكو-َش َكا

এফাং অহবনমাক ওযনঙ আল্লায
ভীন (৫৮:১)
আচ হতাভানদয হফরুনে হওান
অহবনমাক হনই (১২:৯২)
মহদ হতাভযা আভানও অপ্রওৃহতস্থ
ভনন না ওয (১২:৯৪)

َوتَ ْشتَ ِكي إِ ََل اللَّ ِػو

অহবনমাক ওযা

يب َعلَْي ُك ُم الْيَػ ْوَـ
َ ََل تَػثْ ِر

অহবনমাক,

ِ ّْد
وف
ُ لَ ْوََل أَف تُػ َفن

হদালানযা,

-اِ ْشتَ َكى
يى ٍشتى ًكي
يب
ٌ تَػثْ ِر

হতযস্কায
অপ্রওৃতস্থ বাফা/
ফৃ ে বাফা/

ِّد
يػي ىفن ي-فَػن ََّد

তাভাা ওযা
আহন হতা আনায ুযাননা
ভ্রাহন্তনতই আনঙন (১২:৯৫)
এফাং এও নতুন ৃ হষ্ট আনয়ন
ওযনফন (১৪:১৯)
তানদয ওানঙ তানদয প্রবুয ওাঙ
হথনও হওাননা নতুন স্ভাযও আন
(২১:২)
ফরু ন ‚আহভ হতা হওান নতুন
যূ র নই (৪৬:৯)
এফাং ভরুবূ হভ হথনও আনানদয
হননয় এননঙন (১২:১০০)

ِ إِنَّك لَِفي
ك الْ َق ِد ِي
َ ض ََلل
َ
َ

ুযননা, ূ ফেফতেী,

ٍ ت َِب ْل ٍق ج ِد
ِ
يد
َ َ َْويَأ

নতুন

َج ِدي ٌد

নতুন ৃ হষ্ট,

ث
ٌ ت َدُْٝ

يَأْتِي ِهم ّْمن ِذ ْك ٍر ّْمن َّرِّْبِم
ت َد ٍثُّْٝ
نت بِ ْد ًعا ّْم َن
ُ قُل َما ُك
الر ُس ِل
ُّ
َو َجاءَ بِ ُكم ّْم َن الْبَ ْد ِو
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প্রাঘীন

আহফষ্কৃত,
অহবনফ, নতুন
নতুন, অহবনফ,
প্রথভ
ভরুবূ হভ, গ্রাভ

ِ
ٌقَدي

ٌبِ ْدع
بَ ْد ٌو

১০। ু যা যাদ-পুযওান
আয হম যাহত্রনফরায় আত্মনকান
ওনয আয হদননয হফরায় হফঘযণ
ওনয (১৩:১০)
প্রনতযনওই আন আন
ওেনথ ন্তযণ ওনয (৩৬:৪০)
আয থ ন্তযণওাযীনদয েত
ন্তযনণয (৭৯:৩)
থ উধ্বেশ্বান ঘরভান
অশ্বভূ নয। (১০০-১)

হতহন আভানভূ নও উেেহস্থত
ওনযনঙন হওান স্তম্ভ ফযতীত
(১৩:২)
ফহু স্তম্ভ য়ারা ইযাভ চাহত
(৮৯:৭)
আয ফহু স্তম্ভ য়ারা হপযাউন
(৮৯:১০)
আহভ নূ নও আনযাণ ওযারাভ
তানত মা হঙর ওাি  হনযও
ম্বহরত (৫৪:১৩)
এফাং মহভনন যনয়নঙ
যনেত্রভূ  -এওহট অযহটয
ানথ াংরি (১৩:৪)
আয ঔযনস্মাত ফনয় হননয় মায়
হপোঁন িা হপনা (১৩:১৭)

ٍ ومن ُىو مستَ ْخ
ف بِاللَّْي ِل
ْ ُ َ ْ ََ
َّها ِر
ٌ َو َسا ِر
َ ب بِالنػ
ٍ َوُكلّّ ِِف فَػل
ك يَ ْسبَ ُحو َف
َ

হফঘযণীর,
ঘরভান
াোঁতায ওাটা,
অহফযত ঘরা

ِ الس ِاِب
ات َسْب ًحا
َ َّ َو

দ্রুতঘরভান,

ِ ِ
ضْب ًحا
َ َوالْ َعاديَات

কহতীর,

দ্রুতধাফভান

দ্রুতধাফভান

ِ السماو
ات بِغَ ِْْي َع َم ٍد
َ َ َّ َرفَ َع

স্তম্ভ, ঔুহোঁ ট, উোঁঘু

ِ إِرـ َذ
ات الْعِ َم ِاد
ََ

স্তম্ভ, ঔুোঁহট, উোঁঘু

َوفِْر َع ْو َف ِذي ْاْل َْوتَ ِاد

ِ َو َٔت ْلنَاه علَى ذ
ات أَلْ َو ٍاح
َٰ َ ُ َ َ
َوُد ُس ٍر
ِ َوِِف ْاْل َْر
ض قِطَ ٌع
ات
ٌ ُّمتَ َجا ِوَر
السْي ُل َزبَ ًدا َّرابِيًا
َّ احتَ َم َل
ْ َف
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কিন

কিন
ঔুহট, হনযও

হনযও

াংরি, াশ্বেফতেী

হপনা

ب
ٌ َسا ِر
يى ٍسبى يح-َسبَ َح
)( ىسٍب هح
َس ِاِبَةٌ ج
ات
ٌ ََس ِاِب
َع ِاديَةٌ ج
ِ
ات
ٌ ََعادي
َع َم ٌد
اد
ٌ ِع َم

اد
ٌ ََوتِ ٌد ج أ َْوت

ِد َس ٌار ج ُد ُسٌر
ُمتَ َجا ِوَرةٌ ج
ات
ٌ ُمتَ َجا ِوَر
َزبَ ٌد

অত:য হপনা অাযণ ওনয
আফচেনানও (১৩:১৭)
অত:য তা নয় মায়
শুওননাচীণে, ফাতা তানও
উহিনয় হননয় মায় (১৮:৪৫)
অতঃয তানও ওনযনঙন ওার
আফচেনা (৮৭:৫)
তাোঁয হননদেনও শ্চানত
হননেওাযী হওউ হনই (১৩:২৭)
তানদয ওভেভূ  ঙাইবনস্ভয ভত
মায উয হদনয় ফাতা ফনয় মায়
নফনক (১৪:১৮)
তানদয ওভেভূ  ঙাইবনস্ভয ভত
মায উয হদনয় ফাতা ফনয় মায়
নফনক (১৪:১৮)
ভাহটয উয হথনও উনি হপরা
নয়নঙ (১৪:২৬)
তা ভানু লনও উৎঔাত ওযহঙর,
হমন তাযা উৎাহটত ঔচুয
ে
ফৃ নেয ওান্ড (৫৪:২০)
এয হওাননা হস্থহত হনই (১৪:২৬)

َّ فَأ ََّما
ًب ُج َفاء
ُ الزبَ ُد فَػيَ ْذ َى
ِ
ْ فَأ
ُيما تَ ْذ ُروه
ً َصبَ َح َىش
اح
ّْ
ُ َالري
َح َو َٰى
ْ فَ َج َعلَوُ غُثَاءً أ

ِ ََل معقّْب ِ٘تك
ْم ِو
ُ َ َُ

ٍ
َّت
ْ تُ ْم َكَرَماد ا ْشتَدُٛ أ َْع َما
يح
ّْ بِِو
ُ الر
ٍ
َّت
ْ تُ ْم َكَرَماد ا ْشتَدُٛ أ َْع َما
يح
ّْ بِِو
ُ الر
ِ
ِ َّت ِمن فَػ ْو ِؽ ْاْل َْر
ض
ْ ا ْجتُث
َّه ْم أ َْع َج ُاز
ُ َّاس َكأَنػ
َ تَن ِزعُ الن
تْ ٍل ُّمن َقعِ ٍر٢َ
تَا ِمن قَػَرا ٍرَٛ َما

াহননত বাা
আফচেনা, তুচ্ছ
ফস্তু, হনহেপ্ত ফস্তু
হঔায়াি হনভোনণয
চযাচীণে ঔি, শুষ্ক

ِ
يم
ٌ َىش

ঔিওুটায টুওযা
আফচেনা, ঔিওুটা,
চঞ্জার,
শ্চানত
হননেওাযী,

ٌغُثَاء
ّْب
ٌ ُم َعق

প্রহতনযাধওাযী
ঙাই

اد
ٌ َرَم

প্রফর য়া

يى ٍشتًد-اِ ْشتَ َّد

উনি হপরা

 ىٍُيتًث-ث
َّ َاِ ْجت

মা উনি হকনঙ,
িাননা, হঙন্নভূ র
হস্থহত, স্থায়ীত্ব;
প্রাহন্ত ২৩:৫০;
ু হস্থয, ু যহেত
২৩:১৩; আফা
১৪:২৯
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ٌُج َفاء

ُمْنػ َقعٌِر
قَػَر ٌار

হতহন তানদয শুধু অফওা
হদনচ্ছন হইহদন মেন্ত হমহদন
হঘাঔগুনরা নফ রওীন হস্থয
(১৪:৪২)
ওানপযনদয ঘেুভূ  হস্থয নয়
মানফ (২১:৯৭)

তাযা ভস্তও উনয তুনর বীতহফফর হঘনে হদৌিানত থাওনফ

تَا يػُ َؤ ّْخ ُرُى ْم لِيَػ ْوٍـ٣َِّإ
ِ ِ تَ ْشخ
ص ُار
َ ْص فيو ْاْلَب
ُ َ
ِ َّ
ِ
ين
َ ْصةٌ أَب
َ َشاخ
َ ص ُار الذ
َك َف ُروا

(৩৬:৮)

তানদয দৃ হষ্ট তানদয হননচনদয
হদনও হপযনঙ না (১৪:৪৩)
হওয়াভনতয ফযাাযহট হতা হঘানঔয
রও অথফা তাযনঘনয়
হনওটফতেী ফযতীত হওঙু নয়
(১৬:৭৭)

আয তানদয হঘে নয়নঙ পাোঁওা
(১৪:৪৩)
তাযা হও াঔীনও হদনঔ না আওানয ূ নযতায ভনধয
আজ্ঞাধীন যনয়নঙ (১৬:৭৯)

তাওাননা, দৃ হষ্ট
হস্থয থাওা
হফনস্ফাহযত দৃ হষ্ট,
হস্থযননত্র

ِ مه ِطعِي م ْقنِعِي رء
وس ِه ْم
ُ َ ُْ
ُُ

উেেভুঔী, উহত্থত

فَػ ُهم ُّم ْق َم ُحو َف

উধ্বেভুঔী,

(১৪:৪৩)
পনর তাযা উেেভুঔী নয় হকনঙ

অরও দৃ হষ্টনত

ََل يَػ ْرتَ ُّد إِلَْي ِه ْم طَْرفُػ ُه ْم
اع ِة إََِّل
َّ َوَما أ َْم ُر
َ الس
ص ِر أ َْو ُى َو
َ ََكلَ ْم ِح الْب
ب
ُ أَقْػَر
ِ
ٌَوأَفْئ َدتُػ ُه ْم َى َواء
أَ ََلْ يَػَرْوا إِ ََل الطَِّْْي
ٍ مس َّخر
الس َم ِاء
َّ ات ِِف َج ّْو
َ َُ
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ভস্তও

উধ্বেদৃহষ্ট অফস্থা

দৃ হষ্ট, রও

-ص
َ َش َخ
ص
يى ٍش ىخ ي
ِ
ٌصة
َ َشاخ
ُم ْقنِ ٌع ج ُم ْقنِعُو َف
ُم ْق َم ٌح ج
ُم ْق َم ُحو َف
ؼ
ٌ طَْر
لَ ْم ٌح

রও

ূ নয, ঔাহর, পাোঁওা

ٌَى َواء

ফায়ু ভণ্ডর,

َج ّّو

আওানয ূ নযতা

মহদ তানদয হওৌর াাি
টহরনয় হদয়ায ভত য়
(১৪:৪৬)
নাভাম ওানয়ভ ওরুন ূ মে ঢনর
িায ভয় হথনও যাহত্রয
অন্ধওায মেন্ত (১৭:৭৮)
তানদয চাভা নফ আরওাতযায
(১৪:৫০)
যা এওথাই ফরনফ হম,
আভানদয দৃ হষ্টয হফভ্রাট খটাননা
নয়নঙ (১৫:১৫)
তাোঁয ভনন র হমন তানদয
মাদু নত হহট ঙু টাঙু হট ওযনঙ
(২০:৬৬)
মঔন দৃ হষ্ট ঘভনও মানফ (৭৫:৭)
তানও ধায়া ওনয উজ্জ্বর
উরৃাহন্ড (১৫:১৮)
আহভ ভানফ ৃ হষ্ট ওযফ ওানরা
ওাদা হথনও শুষ্কওৃত িনিনন ভাহট
দ্রৃাযা (১৫:২৮)
আয তানদয অফহত ওরুন
ইব্রাীনভয অহতহথনদয ন্বনন্ধ
(১৫:৫১)

وؿ
َ َوإِف َكا َف َمك ُْرُى ْم لِتَػ ُز
اؿ
ْ ُِمْنو
ُ َاٗتِب
ِ ُالص ََلةَ لِ ُدل
وؾ
َّ أَقِ ِم
ِ َّم
س إِ َ ََٰل َغ َس ِق اللَّْي ِل
ْ الش
َسَرابِيلُ ُهم ّْمن قَ ِطَر ٍاف
ت
ْ تَا ُس ّْكَر٣َِّلََقالُوا إ
ص ُارنَا
َ ْأَب
تَيَّ ُل إِلَْي ِو ِمن ِس ْح ِرِى ْم٧ُ
أَنػ ََّها تَ ْس َع َٰى
ص ُر
َ َفَِإ َذا بَِر َؽ الْب
ِ
ي
ٌ ِاب ُّمب
ٌ فَأَتْػبَػ َعوُ ش َه
إِ ِّْن َخالِ ٌق بَ َشًرا ّْمن
ٍ ُص ْلص ٍاؿ ّْمن َٔتٍإ َّمسن
وف
ْ َ ْ َ َ
ِ ضْي
ف
َ َونَػبّْْئػ ُه ْم َعن
ِ ِ
يم
َ إبْػَراى
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স্থানঘুযত য়া,
নয মায়া, টনর
মায়া, ঢনর িা
ঢনর িা

كؿ
يىػ يز ي-َز َاؿ
)(زىك هاؿ
ى

وؾ
ٌ ُُدل

আরওাতযা

قَ ِطَرا ٌف

ধাোঁহধনয় হদয়া,

يي ىس ِّك ير-َس َّكَر

ভাতার ফানাননা
ধাোঁধাগ্রস্থ ওযা,
ওল্পনায় আনা,
ভনন য়া
ঘভও রাকা,
ছরন মায়া
উরৃাহণ্ড,
অহিহঔা,
অহিহণ্ড ২৭:৭
ঘা ওাদাভাহট

 يُيىيِّ يل-َخيَّ َل
يَػْبػَر ُؽ-بَِر َؽ
ِ
اب ج
ٌ ش َه
ب
ٌ ُش ُه
َم ْسنُو ٌف
ف
ٌ ضْي
َ

হভভান

হহদন যনমকাযনদযনও
দয়াভনয়য ওানঙ ভনফত ওযফ
অহতহথরূন (১৯:৮৫)
তঔন তাযা তদু বনয়য
অহতনথয়তা ওযনত অস্বীওায

ِ
ي إِ ََل
َ ت ُش ُر الْ ُمتَّق١َْ يَػ ْوَـ
الر ْٔتَػَٰ ِن َوفْ ًدا
َّ

تَا٤و
ُ ضيّْػ ُف
َ ُفَأَبَػ ْوا أَف ي

ওযর (১৮:৭৭)
অতঃয ু নমোদনয়য ভয়
তানদযনও প্রঘন্ড এওহট ব্দ
এন াওিা ওযর। (১৫-৭৩)
ওানর তাযা এনও অযনও
হডনও ফরর। (৬৮-২১)
তায হথনও আভযা হফয ওনয
আহন হদননও, তাযয তাযা
অন্ধওাযাচ্ছন্ন নয় থানও
(৩৬:৩৭)
হতহন ভানফনও এও হপাটা ফীমে
হথনও ৃ হষ্ট ওনযনঙন। (১৬:৪)
হতাভযা হও হবনফ হদনঔঙ,
হতাভানদয ফীমোত ম্পনওে

َّ َخ َذتْػ ُه ُم
ُالصْي َحة
َ فَأ
ِ
ي
َ ُم ْش ِرق
ِ فَػتَػنَادوا م
ي
َ صبِح
ْ ُ َْ

দূ ত, হভভান

আযায়ন ওযা,
হভভানদাহয ওযা

প্রবাত মানাফস্থা,
হবায
উদমানাফস্থা
ওানর
প্রনফযত,
প্রাতঃওাহরন

ِ
َّه َار فَِإذَا ُىم
َ ْسلَ ُخ مْنوُ النػ
ُّمظْلِ ُمو َف

অন্ধওানয প্রনফ

ِ
نسا َف ِمن نُّطْ َف ٍة
َ َخلَ َق ْاْل

শুি, এও হপাোঁটা

أَفَػَرأَيْػتُم َّما ّتُْنُو َف

ওযা

াহন
ফীমোত ওযা

َوفْ ٌد
ف
يي ى-ف
َ
ضيِّ ي
َ َّضي
ُم ْش ِر ٌؽ ج
ُم ْش ِرقُو َف
صبِ ٌح ج
ْ ُم
صبِ ُح ْو َف
ْ ُم
ُمظْلِ ٌم ج
ُمظْلِ ُمو َف
ٌنُطْ َفة
ِييًٍن-أ َْم ََن

(৫৬:৫৮)
হতাভানদয চনয তানদয ভনধয
যনয়নঙ ীত হনফাযও (১৬:৫)

َو ْاْلَنْػ َع َاـ َخلَ َق َها ۖ لَ ُك ْم
ْ فِ َيها ِد
ٌؼء
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ْ ِد
ٌؼء
উষ্ণতা, হাাও

ফরন্ত ওািঔন্ড মানত হতাভযা
আগুন হাানত ায (২৮:২৯)

আয হতাভানদয চনয তানদয
ভনধয যনয়নঙ হাবা-হৌেমে
(১৬:৬)
দু হনয়ায চীফননয আিন্বয, মদ্রৃাযা
আভযা তানদয যীো ওযনত
াহয (২০:১৩১)
আহন তানদয ভুঔভন্ডনর
স্বাচ্ছনেযয চীফতা হদঔনত
ানফন (৮৩-২৪)
মহদ তানদয হৌেমে আনানও
অহববূ ত ওনয (৩৩:৫২)
হমন তা হথনও হতাভযা হঔনত
ায টাটওা ভাাং (১৬:১৪)
মঔন আভযা করা-ঘা াহড্ড
নয় মাফ (৭৯:১১)
হ ফনর, ‚হও চীহফত ওযনফ
অহস্থভূ নও মঔন হগুনরা নঘ
কনর মানফ?‛ (৩৬:৭৮)
তানত আনঙ দূ লণভুক্ত াহনয
নয (৪৭:১৫)

َج ْذ َوةٍ ّْم َن النَّا ِر لَ َعلَّ ُك ْم
صطَلُو َف
ْ َت
اؿ
ٌ ََولَ ُك ْم فِ َيها َٓت
ُّ ِا٘تَيَاة
الدنْػيَا لِنَػ ْفتِنَػ ُه ْم
ْ ََزْىَرة
فِ ِيو
ِ ؼ ِِف وج
َضَرة
ْ َوى ِه ْم ن
ُ ُ ُ تَػ ْع ِر
النَّعِي ِم
ك ُح ْسنُػ ُه َّن
َ ََولَ ْو أ َْع َجب
لِتَأْ ُكلُوا ِمْنوُ َ٘تْ ًما طَ ِريِّا
تَرًة٢َِّ أَإِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما
تيِي الْعِظَ َاـ٦ُْ قَ َاؿ َمن
ِ ِ
يم
ٌ َوى َي َرم
فِ َيها أَنْػ َه ٌار ّْمن َّم ٍاء َغ ِْْي
ِ
آس ٍن
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আগুন হাাননা

হৌেমে, হাবা,
ফাায, রূরাফণয
পুনরয ফাায,
হৌেমে, হচৌরু 
উজ্জ্বরতা,
চীফতা, হৌেমে

ِ
-صطَلَى
ْا
صطىلًي
ٍ يى
اؿ
ٌ ََٓت
ٌَزْىَرة
ٌضَرة
ْ َن

উেভ ২৯:৮

ُح ْس ٌن

তাচা, টাটওা,

ي
ّّ طَ ِر

হৌেমে; বার,

নতচ
ঘা, ঘাকরা,
ছুযছুনয
ঘাকরা, চীণেীণে

ٌتَرة٢َِ
ِ
يم
ٌ َرم
ِ
آس ٌن

দূ হলত, ঘা

আল্লা তানদযনও বূ কনবে হফরীন
ওনয হদনফন (১৬:৪৫)

তানও ুনত হপরনফ ভাহটনত
(১৬:৫৯)
অতঃয তায ভৃ তুয খটান 
তানও ওফযস্থ ওনযন (৮০:২১)
মঔন চীফন্ত হপ্রাহথত ওনযা
হচজ্ঞাহত নফ হওান অযানধ
তানও তযা ওযা নয়হঙর?
(৮১:৮-৯)
তানদয চননয যনয়নঙ আগুন এফাং
তাযাই ফোনগ্র হনহেপ্ত নফ

ِ
ف اللَّوُ ِبِِ ُم
َ تْس٧َ أَف
ض
َ ْاْل َْر
ِ ي ُد ُّسوُ ِِف التػُّر
اب
َ
َ
ُُُثَّ أ ََماتَوُ فَأَقْػبَػَره

ِ
ت
ْ َودةُ ُسئل
َ َُوإِ َذا الْ َم ْوء
ِ ٍ َي َذ
ت
ّْ بِأ
ْ َنب قُتل
َّهم ُّم ْفَرطُو َف
ُ َّار َوأَنػ
َ تُ ُم النَٛ

(১৬:৬২)
মা ানওাযীনদয চননয উানদয়।
(১৬:৬৬)
ানওাযীনদয চনয ু স্বাদু
(৩৭:৪৬)
আাযওাযীনদয চননয ফযঞ্জন
(২৩:২০)
এহট হফশুে, হভিা, াননয
উনমাকী (৩৫:১২)
এফাং হতাভানদযনও ান ওযাই
হভিা াহন (৭৭:২৭)

হপ্রাহথত ওযা,
বূ কনবে হফরীন
ওযা; ঘন্দ্রগ্রণ
য়া ৭৫:৮

ুোঁনত হপরা

يى يدس-س
َّ َد

ওফয হদয়া,
ভাহধ হদয়া

ً
يػي ٍقْبي-أَقْػبَػَر

হপ্রাহথত ওনযা

ٌودة
َ َُم ْوء

হশু
ফোনগ্র হনহেপ্ত,
হনহতত,
ঘযভবানফ হফস্ভৃ ত

ِ
ي
َ َِسائغًا لّْلشَّا ِرب
ٍ
ي
َ ِلَ َّذة لّْلشَّا ِرب
ِِ
ِ
ي
َ صْب ٍغ لّْ ْْلكل
ات َسائِ ٌغ
ٌ ب فُػَر
ٌ َىػَٰ َذا َع ْذ
َُشَرابُو
َس َقْيػنَا ُكم َّماءً فُػَراتًا
ْ َوأ
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ً
ف
 ىُيٍس ي-ف
َ َخ َس

ু নয়, তৃহপ্তওয

طج
ٌ ُم ْفَر
ُم ْفَرطُو َف
َسائِ ٌغ

ু স্বাদু

ٌلَ َّذة

যনাফযঞ্জন

ِصْب ٌغ

হভহষ্ট, ু স্বাদু

ب
ٌ َع ْذ

ু স্বাদু ,
হভিা

ات
ٌ فُػَر

এফাং এহট হরানা হতক্ত (২৫:৫৩)
আয তানদয উদযানদ্রৃয়নও
হযফতেন ওনয হদরাভ এভন দু ই
উদযানন, মানত হঙর হফস্বাদ
পরভূ র (৩৪:১৬)
ফযাং হওয়াভত তানদয প্রহতশ্রুত
ভয় এফাং হওয়াভত হখাযতয
হফদ  হতক্ততয। (৫৪:৪৬)
এফাং এহট হরানা হতক্ত (৩৫:১২)

হ ভাহরনওয উয হনবেযীর
(১৬:৭৬)
আল্লা অভুঔানেী (১১২:২)

ِ
اج
ٌ ُج
َ َوَىػَٰ َذا م ْل ٌح أ
ِ ْ اىم ِِبَنَّتَػْي ِهم َجنَّتَػ
ي
ُ ََوبَ َّدلْن
ْ
اِت أُ ُك ٍل ٕتَْ ٍط
َْ ذَ َو
اعةُ َم ْو ِع ُد ُى ْم
َّ بَ ِل
َ الس
اعةُ أ َْد َى َٰى َوأ ََمُّر
َّ َو
َ الس
ِ
اج
ٌ ُج
َ َوَىػَٰ َذا م ْل ٌح أ

রফণাক্ত,
োযাহন্বত

ط
ٌ َْٕت
হতক্ত, হফস্বাদ

হতক্ততয,
হঘযহফলাদ

أََمُّر

রফণ, রফণাক্ত

ِم ْل ٌح

َُوُى َو َكلّّ َعلَ َٰى َم ْوََله

হনবেযীর,

َك ّّل

الص َم ُد
َّ ُاللَّػو

অহনবেযীর,

ভুঔানেী
ওনর মায
ভুঔানেী

ওাযণ হ হননচনও স্বয়াংভৃ ে
হদনঔ (৯৬:৭)
অতএফ এযাই তাযা মানদয
প্রনঘষ্টা নফ স্বীওৃত (১৭:১৯)

এফাং আনায ারওতোয দান
ীভাফে নয় (১৭:২০)
আয হওাযফানীয চন্তুনদযনও
ফাধাপ্রাপ্ত ওযা নয়হঙর মথাস্থানন
হৌঙনত (৪৮:২৫)

اج
ٌ ُج
َأ

استَػ ْغ َ ََٰن
ْ ُأَف َّرآه
ك َكا َف َس ْعيُػ ُهم
َ ِفَأُولَػَٰئ
َّم ْش ُك ًورا
ك
َ َّْوَما َكا َف َعطَاءُ َرب
تظُ ًوراَْٝ

ي َم ْع ُكوفًا أَف يَػْبػلُ َغ
َ تَْدْٛ َوا
ِ
ُتلَّوَٝ
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অবাফভুক্ত য়া,
অভুঔানেী য়া
ওৃতজ্ঞতায ানথ
কৃ ীত

ফাধাপ্রাপ্ত, হনহলে,
ীভাফে
আটওাননা,
ফাধাপ্রাপ্ত

ص َم ٌد
َ
يَ ْستَػ ْغ ِِن-استَػ ْغ ََن
ْ
ور
ٌ َم ْش ُك
ور
ٌ ُتظَْٝ
وؼ
ٌ َم ْع ُك

আয তাযা ফরনফ -- ''অরঙ্ঘনীয়
ফযফধান’’ (২৫:২২)

ت ُج ًوراَّْٝ َويَػ ُقولُو َف ِح ْجًرا

ফাধাপ্রাপ্ত,
দু রেঙ্ঘনীয়,

ور
ٌ ت ُجَْٝ

াংযহেত
তানর তুহভ হনহেত  অায়
নয় ফনফ (১৭:২২)
অত:য তাযা উুি নয় নিনঙ
তানদয ঙাদভূ নয উনয আয
ওূ হযতযক্ত নয়নঙ (২২:৪৫)
হনঃনে আভায স্বচাহত এই
ওুযআননও হযতযচয ফনর ধনয
হননয়হঙর (২৫:৩০)
এফাং তানদযনও ধভও হদ না।
(১৭:২৩)
আয মাযা ন্ত্রস্ত ওনয ধভনও
ধভনও (৩৭:২)
আয মাযা ন্ত্রস্ত ওনয ধভনও
ধভনও (৩৭:২)

আয তদু বনয়য প্রহত হফননয়য
ডানা হভনর দা ভভতায ানথ
(১৭:২৪)
তঔন তানদয ানথ নম্র ওথা ফর
(১৭:২৮)
মাযা ৃ হথফীনত নম্রবানফ ঘরানপযা
ওনয। ২৫:৬৩

تْ ُذ ًوَلَّٞ وما
ً فَػتَػ ْقعُ َد َم ْذ ُم

ِ فَ ِهي خا ِويةٌ علَى عر
وش َها
ُُ َٰ َ َ َ َ
َوبِْئ ٍر ُّم َعطَّلَ ٍة
إِ َّف قَػ ْوِمي َّاِتَ ُذوا َىػَٰ َذا
الْ ُق ْرآ َف َم ْه ُج ًورا
تَا٤َُوََل تَػْنػ َه ْر
ِ الز ِاجر
ات َز ْجًرا
َ َّ َف
ِ الز ِاجر
ات َز ْجًرا
َ َّ َف
ِ و
ُّ اح
الذ ّْؿ
ْ َ
ْ اخف
َ َتَُما َجنَٛ ض
الر ْٔتَِة
َّ ِم َن
تُ ْم قَػ ْوًَل َّمْي ُس ًوراَّٛ فَػ ُقل
ِ تَْ ُشو َف َعلَى ْاْل َْر٨
ض َى ْونًا
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অায়,
হযতযক্ত, রাহিত
হযতযক্ত, নষ্ট

হযতযক্ত,
হযামে, ফচেনীয়

ধভও হদয়া
ধভও, এওধভও
ধভওদাতা,
তওেওাযী

নম্রতা
নম্র, হওাভর,
চ
নম্রতা, হফনয়,
অহত াধাযণ

وؿ
ٌ تَْ ُذٞ
ٌُم َعطَّلَة
ور
ٌ َم ْه ُج
يىػٍنػ ىه ير-نَػ َهَر
َز ْجٌر
َز ِاجَرةٌ ج
ِ
ات
ٌ َزاجَر
ذُ ّّؿ
ور
ٌ َمْي ُس
َى ْو ٌف

অতঃয হতাভযা তানও নম্র ওথা
ফর। (২০:৪৪)
তঔন আভযা ফাতানও তাোঁয চনয
অনু কত ওনয হদরাভ, তাোঁয
আনদন তা স্বচ্ছেকহতনত ঘরত
(৩৮:৩৬)
হ ারনওতো, তানদয উবনয়য
প্রহত যভ ওয, হমভন তাযা
আভানও তফওানর রারনারন ওনযনঙন (১৭:২৪)
হম অরাংওানয রাহরত-াহরত
(৪৩:১৮)

فَػ ُق َوَل لَوُ قَػ ْوًَل لَّيّْػنًا

নযভ, হওাভর,

يح ََْت ِري
ّْ ُفَ َس َّخ ْرنَا لَو
َ الر
ِ ِ
ًبأ َْم ِره ُر َخاء

চ, হভহষ্ট

ي
ٌ َّْل

ভৃ দু, অফাধ,

ٌُر َخاء

আরনতা, চ

ب ْارٔتَْ ُه َما َك َما َربػَّيَ ِاِن
ّْ َّر
صغِ ًْيا
َ

প্রহতারন ওযা,

ا٘تِْليَ ِة
ْ َمن يػُنَ َّشأُ ِِف

হতনরহতনর ফি

يػيىرِّّب-َرََّب

ফি ওযা

ওযা,

ِّئ
يػينىش ي-َنَ َّشأ

প্রহতারন ওযা,
আয অফযয় ওনযা না
অহভতফযয়ীবানফ (১৭:২৬)
এফাং তাযা মঔন ফযয় ওনয,
অফযয় ওনয না। (২৫:৬৭)

হনশ্চয় অফযয়ওাযীযা য়তাননয
বাই। (১৭:২৭)
হনঃনে হতহন অহভতফযয়ীনদয
বানরাফানন না (৭:৩১)
আয হম ফযহক্ত অনযায়বানফ হনত
য় (১৭:৩৩)

َوََل تُػبَ ّْذ ْر تَػْب ِذ ًيرا
ِ َّ
ْين إِذَا أَن َف ُقوا ََل
َ َوالذ
يُ ْس ِرفُوا
ِ
ِ
ين َكانُوا إِ ْخ َوا َف
َ إ َّف الْ ُمبَ ّْذر
ِ الشَّي
ِ اط
ي
َ
ِ
ي
ُّ ت٦ُِ إِنَّوُ ََل
َ ب الْ ُم ْس ِرف
ِ
وما
ً َُوَمن قُت َل َمظْل
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অঘয় ওযা,
অনথেও ঔযঘ ওযা
অফযয় ওযা;
ীভারঙ্ঘন ওযা

অফযয়ওাযী,
অহভতফযয়ী
অহভতফযয়ী;
ীভারঙ্ঘনওাযী
অনযানয়য স্বীওায,
হনমোহতত

يػيبى ِّذ ير-بَ َّذ َر
)(تىػٍب ًذ هير
ؼ
يي ٍس ًر ي-ؼ
َ َسَر
ْأ
)اؼ
(إسىر ه
ٍ
ُمبَ ّْذٌر ج ُمبَ ّْذ ُرو َف
ؼج
ٌ ُم ْس ِر
ُم ْس ِرفُو َف
وـ
ٌ َُمظْل

হনশ্চয় হ াামযপ্রাপ্ত (১৭:৩৩)

হম হফলনয় হতাভায হওান জ্ঞান
হনই, তায হঙনন নিা না।
(১৭:৩৬)
এনদয প্রহতহটই তায ম্পনওে
হচজ্ঞাহত নফ (১৭:৩৬)
ফরু নঃ হতাভযা াথয নয় মা
হওাংফা হরাা। (১৭:৫০)

তৎেণাত তাযা আনায প্রহত
ভাথা নািনফ (১৭:৫১)
আয তুহভ হননচয হদনও হঔচুয
কানঙয ওানন্ড নািা দা (১৯:২৫)
এয দ্রৃাযা হতাভায হচফা নাহি
না (৭৫:১৬)
অতঃয মঔন হতহন হহটনও
রাহিনও নেয নযায় হদৌিানদৌহি
ওযনত হদঔনরন (২৮:৩১)
আয তুহভ হননচয হদনও হঔচুয
কানঙয ওানন্ড নািা দা (১৯:২৫)
হনশ্চয় আনায ারনওতোয
াহস্ত বয়াফ (১৭:৫৭)

نص ًورا
ُ إِنَّوُ َكا َف َم
ك
َ َس ل
ُ َوََل تَػ ْق
َ ف َما لَْي
بِِو ِع ْل ٌم
َ ُِك ُّل أُولَػَٰئ
ُك َكا َف َعْنو
َم ْسئُ ًوَل
قُ ْل ُكونُوا ِح َج َارةً أ َْو
يدا
ً َح ِد
ِ
ك
َ ضو َف إِلَْي
ُ فَ َسيُػْنغ
وس ُه ْم
َ ُُرء
ِ وىّْزي إِلَي
َّخلَ ِة
ْ ك ِِِب ْذ ِع الن
ْ َُ
ِ
ك
َ َََل ُُتَّْرْؾ بِِو ل َسان
آىا تَػ ْهتَػُّز َكأَنػ ََّها
َ فَػلَ َّما َر
ّّ َج
اف
ِ وىّْزي إِلَي
َّخلَ ِة
ْ ك ِِِب ْذ ِع الن
ْ َُ
ك َكا َف
َ ّْاب َرب
َ إِ َّف َع َذ
ت ُذ ًوراَْٝ
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াামযপ্রাপ্ত
হঙনন িা, হঙু
রাকা, অনু যণ

ور ج
ُ َمْن
ٌص
ورو َف
ُ َمْن
ُص
يىػ ٍق يفو-قَػ َفا

ওযা
হচজ্ঞাহত

হরাা; ধাযানরা
৩৩:১৯

নািাননা, ছাোঁওাননা
নািা হদয়া,
ছাোঁওাননা
নািাননা, ছাোঁওাননা
নিাঘিা ওযা,
হওোঁন উিা
নািা হদয়া,
ছাোঁওাননা

বয়াফ, বীহতপ্রদ,
বয়াংওয

وؿ
ٌ َُم ْسئ
َح ِدي ٌد ج ِح َد ٌاد
ً
ض
يػيٍنغ ي-ض
َ َأَنْػغ
يىػ يهز-َىَّز
 يَيىِّريؾ-َحَّرَؾ
يىػ ٍهتًز-اِ ْىتَػَّز
يىػ يهز-َىَّز
ور
ٌ ت ُذَْٝ

আভযা আভানদয ারনওতোয
তযপ হথনও এও বীহতপ্রদ
বয়াংওয হদননয বয় যাহঔ
(৭৬:১০)
হমহদন আফানওাযী আফান
ওযনফ এও অপ্রীহতওয ফযাানযয
প্রহত (৫৪:৬)
আভযা আভানদয ারনওতোয
তযপ হথনও এও বীহতপ্রদ
বয়াংওয হদননয বয় যাহঔ
(৭৬:১০)
তযঘুযত ওয তানদয ভধয হথনও
মানও াহয স্বীয় আয়াম দ্রৃাযা।
(১৭:৬৪)
আয তানদয উনয াভরা ঘারা
হতাভায হখািয়াযনদয দ্রৃাযা,
আয হতাভায দাহতও ফাহনীয
দ্রৃাযা (১৭:৬৪)
তাযা ঘায় তানদয উনয রাহপনয়
িনত মাযা আভানদয ফাণীভূ 
তানদয ওানঙ নি শুনায়
(২২:৭২)
অতঃয প্রবাতওানর
আিভণওাযী অশ্বভূ নয

اؼ ِمن َّربػّْنَا يَػ ْوًما
ُ َت٢َ إِنَّا
وسا قَ ْمطَ ِر ًيرا
ً َُعب
َّاع إِ َ ََٰل َش ْي ٍء
ِ يَػ ْوَـ يَ ْدعُ الد
نُّ ُك ٍر
اؼ ِمن َّربّْػنَا يَػ ْوًما
ُ َت٢َ إِنَّا
وسا قَ ْمطَ ِر ًيرا
ً َُعب
ت
َ استَطَ ْع
ْ استَػ ْف ِزْز َم ِن
ْ َو
ِ
ك
َ ِص ْوت
َ ِمْنػ ُهم ب
ِ
ِ وأ
ك
َ ب َعلَْي ِهم َِبَْيل
ْ َ
ْ َجل
ِِ
ك
َ َوَرجل
ِ َّ ِ
ين
ُ يَ َك
َ ادو َف يَ ْسطُو َف بالذ
يَػْتػلُو َف َعلَْي ِه ْم آيَاتِنَا
ِ ِ
صْب ًحا
ُ فَالْ ُمغ َْيات

(১০০-৩)
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ভ্রুওুহটূ ণে,
বয়াংওয, ওহিন,

وس
ٌ َُعب

হফলণ্ণ, ভহরন
অহযহঘত,
অহপ্রয়, ভে,

 نُكٌْر،نُ ُكٌر

হনহলে, চখনয,
বয়াফ
ওনিায, ওহিন,

قَ ْمطَ ِر ٌير

ওষ্টওয, বয়াফ

আয়াচ, স্বয,
করায স্বয

ভনফত ওযা,
আনা; আিভণ

تج
ٌ ص ْو
َ
ات
ٌ َص َو
ْأ
ً
ب
ْأ
 يٍُيل ي-ب
َ ََجل

ওযা

আিভণ ওযা,

يى ٍسطيو-َسطَا

াভরা ওযা

আিভণওাযী

ِ
ِ
ات
ٌ ُمغ َْيةٌ ج ُمغ َْي

আয তানদয অাংী 
ধনম্পহেনত এফাং
ন্তানন্তহতনত (১৭:৬৪)
হম হতাভযা আমানফয অাংীদায।
(৪৩:৩৯)
আয যানতয ভনধয হথনও এয
দ্রৃাযা চাকযনণ ওাটা (১৭:৭৯)
অত:য য়তফা তানদয হঙনন
খুনয খুনয আহন হযতান হনচ
প্রাণ হনাত ওযনফন (১৮:৬)
এফাং তায উয মা হওঙু যনয়নঙ,
অফযই তা আহভ উহিদূ নয
ভাহটনত হযণত ওনয হদফ
(১৮:৮)
তুহভ বূ হভনও হতত হদঔনত া
(২২:৫)
আয ূ মেনও হদঔনত মঔন উদয়
ত তঔন তানদয গুায ডান
হদনও হনর হমত (১৮:১৭)

আয মঔন অস্ত হমত তঔন ফাভ
া হওনট হমত (১৮:১৭)

َو َشا ِرْك ُه ْم ِِف ْاْل َْم َو ِاؿ
َو ْاْل َْوََل ِد
ِ أَنَّ ُكم ِِف الْع َذ
اب
َ ْ
ُم ْش ََِتُكو َف
َوِم َن اللَّْي ِل فَػتَػ َه َّج ْد بِِو

ِ كب
ك
َ اخ ٌع نػَّ ْف َس
َ َ َّفَػلَ َعل
َعلَ َٰى آثَا ِرِى ْم

অাং হনয়া,
বাকীদায য়া

অাংীদায, যীও
তাাজ্জু দ আদায়
ওযা, যাত চাকা

يي ىشا ًريؾ-َش َارَؾ
ُم ْش ََِتٌؾ ج
ُم ْش ََِتُكو َف

يىػتىػ ىه َّج يد-تَػ َه َّج َد

আত্মহফনাী

ِب
اخ ٌع
َ

ِ وإِنَّا َٗت
اعلُو َف َما َعلَْيػ َها
َ َ
يدا ُج ُرًزا
ً ِصع
َ

অনাফাহদ বূ হভ,

ُج ُرٌز

ًض َى ِام َدة
َ َوتَػَرى ْاْل َْر

শুষ্ক, তৃণরতাীন,

س إِ َذا طَلَ َعت
ْ َوتَػَرى الش
َ َّم
ِ
ات
َ تػََّز َاوُر َعن َك ْهف ِه ْم َذ
ِ الْيَ ِم
ي
ض ُه ْم
ُ َوإِ َذا َغَربَت تَّػ ْق ِر
ّْم ِاؿ
َ َذ
َ ات الش
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অপরা, উলয

ভৃ ত
া হওনট
মায়া, হনর

ٌَى ِاد َمة
يىػتىػىز ىاكير-تَػَز َاوَر

মায়া, হভাি
হনয়া
া হওনট
মায়া, হওনট
িা

ض
يىػ ٍق ًر ي-ض
َ قَػَر

আয তাযা উায উন্মু ক্ত ঘেনযই
হঙর (১৮:১৭)
অতঃয তা মঔন তানদয
আহঙ্গনায় অফতযণ ওযনফ
(৩৭:১৭৭)
আয তানদয ওুওুযহট াভননয
াদু হট হভনর যনয়হঙর গুাভুনঔ
(১৮:১৭)
আয তানদয ওুওুযহট াভননয
াদু হট হভনর যনয়হঙর গুাভুনঔ
(১৮:১৭)
আয হ হমন ন্তেনন ঘনর এফাং
হতাভানদয ঔফয ওাউনও না
চানায় (১৮:১৯)
ু তযাাং হতহন হঔান হথনও
হফহযনয় হকনরন বীত অফস্থায়,
তওে দৃ হষ্ট হভনর (২৮:২১)
হতাভানদয ভনধয মাযা নয নি
ঘুহানয (২৪:৬৩)
অহি মায হফষ্টনী তানদয হও
হযনফষ্টন ওনয থাওনফ (১৮:২৯)
তাোঁফুয হবতনয থাওনফ
অন্তঃুযফাহনী ূ যকণ (৫৫:৭২)
তানদয ান ওযাননা নফ কহরত
ীায ভনতা াহন (১৮:২৯)

ٍ
َُوُى ْم ِِف فَ ْج َوة ّْمْنو
ِ
ِ
احتِ ِه ْم
َ فَإ َذا نَػَزَؿ ب َس
ِ ٌ اس
ِ وَك ْلبػهم ب
اعْي ِو
َ ط ذ َر
َ ُُ َ
ِ بِالْو ِص
يد
َ
ِ ٌ اس
ِ وَك ْلبػهم ب
اعْي ِو
َ ط ذ َر
َ ُُ َ
ِ بِالْو ِص
يد
َ
ف َوََل يُ ْشعَِر َّف
ْ ََّولْيَتَػلَط
ِ
َح ًدا
َ ب ُك ْم أ
ِ
ِ
ب
ُ َّفَ َخَر َج مْنػ َها َخائ ًفا يَػتَػَرق
يَػتَ َسلَّلُو َف ِمن ُك ْم لَِواذًا
َحا َط ِبِِ ْم ُسَر ِادقُػ َها
َ نَ ًارا أ

পাোঁওা চায়কা

ٌفَ ْج َوة

আহগনা, উিান

ٌاحة
َ َس

প্রস্ত ঘেয, ভাি,

াত, াভননয া;
কচ ৬৯:৩২

প্রনফথ

তওেতায ানথ
ওযা, ঘুন ঘুন
ওযা
মেনফেণ ওযা,
রে ওযা, তীক্ষ্ম
দৃ হষ্ট যাঔা

َو ِصي ٌد
ف
يىػتىػلىطَّ ي-ف
َ َّتَػلَط
ب
يىػتىػىرقَّ ي-ب
َ َّتَػَرق

ঘুহানয

ٌلَِواذ

হফষ্টনী, তাোঁফু

ُسَر ِاد ُؽ

تِيَ ِاـٙا
ْ ات ِِف
ٌ ص َور
ُ ور َّم ْق
ٌ ُح

তাোঁফু

يػُغَاثُوا ِِبَ ٍاء َكالْ ُم ْه ِل

কহরত ীা,
উেপ্ত খন ওানরা
হতর
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ِ
ٌذَ ْرعٌ ج ذ َراع

َخْي ٌم ج ِخيَ ٌاـ

ُم ْه ٌل

আহভ এয উনয হঢনর হদফ
কহরত তাভা (১৮:৯৬)
তাযা হঔানন অরাংওৃত নফ
হানায ওাোঁওন দ্রৃাযা (১৮:৩১)
তনফ হওন হানায ওিন তায
প্রহত হঙািা র না (৪৩:৫৩)

তানদয যাননা নফ হভহ  ুরু
হযনভয ফুচ হাাও (১৮:৩১)
হঔানন তানদয হাাও নফ
হযনভয (৩৫:৩৩)
তাযা হরান হদনয় ফনফ
কাহরঘায উনয মায আস্তয
ওারুওামেভয় হযনভয (৫৫:৫৪)
হ হননচ প্রহতওায ওযনত
াযর না। (১৮:৪৩)
হম অতযাঘাহযত য়ায য
প্রহতনাধ গ্রণ ওনয (৪২:৪১)

أُفْ ِر ْغ َعلَْي ِو قِطًْرا
ِ ِ
َسا ِوَر
َ تَلَّ ْو َف ف َيها م ْن أ٦ُ
ٍ ِمن َذ َى
ب
ِ
ِ
ٌَس ِوَرة
ْ فَػلَ ْوََل أُلْق َي َعلَْيو أ
ٍ ّْمن َذ َى
ب
ضًرا ّْمن
ْ َويَػ ْلبَ ُسو َف ثِيَابًا ُخ
ند ٍس َوإِ ْستَْبػَرٍؽ
ُ ُس
ِ
اس ُه ْم فِ َيها َح ِر ٌير
ُ ََولب

কহরত তাভা

ঘুহি

ِ
َسا ِوُر
َ س َو ٌار ج أ

ঘুহি, ফারা

ٌَس ِوَرة
ْ ُس َو ٌار ج أ

হভহ হযভী
ওাি
হযভ, উষ্ণ
হযহভ ফস্ত্র

ِِ
ي َعلَ َٰى فُػ ُر ٍش
َ ُمتَّكئ
بَطَائِنُػ َها ِم ْن إِ ْستَْبػَرٍؽ

ওাি, চহয ওযা

ِ َوما َكا َف منت
صًرا
ُ
ََ

আত্মযোওাযী;

صَر بَػ ْع َد ظُْل ِم ِو
َ ََولَ َم ِن انت

قِطٌْر

ছওভহও হযহভ

س
ٌ ُسْن ُد
َح ِر ٌير
إِ ْستَبَػَر ٌؽ

হনরৃয ওাি

প্রহতনাধ
গ্রণওাযী
প্রহতনাধ হনয়া;
আত্মযো ওযা;

ِ َمْنت
صٌر ج
ُ
ِ َمْنت
ص ُرو َف
ُ

ً يػٍنتى-انْػتَصر
ص ير
ََ ى

াাময ওযা
তাযা আনায ারনওতোয
াভনন উস্থাহত নফ াহযফে

صفِّا
َ ّْضوا َعلَ َٰى َرب
ُ َوعُ ِر
َ ك

বানফ (১৮:৪৮)
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াহয

ف
ّّ ص
َ

থ তানদয মাযা াহযফে নয়
দাোঁিাননা (৩৭:১)

এফাং াহয াহয কাহরঘা
(৮৮:১৫)
তানদয ভধযস্থনর হযনঔ হদফ
ভযণপাোঁদ (১৮:৫২)
তাোঁয বৃতযনও ফরনরন, ''আভানদয
প্রাত:যা এনন দা ... (১৮:৬২)
আহন হতা এও গুরুতয ফযাায
খটানরন! (১৮:৭১)
হ ভহযয়ভ, তুহভ হতা এও
অখটন খহটনয় ফনঙ (১৯:২৭)
হতাভযা হতা এও চখনয ফযাায
অফতাযণা ওনযঙ। (১৯:৮৯)
তনফ আয আভানও নঙ্গ যাঔনফন
না (১৮:৭৬)

তাযয তাোঁযা হঔানন হনরন
এওহট হদয়ার (১৮:৭৭)
অতঃয তানদয ভাছঔানন দাোঁি
ওযাননা নফ এওহট প্রাঘীয

ِ َّ و
صفِّا
َ الصافَّات
َ
াহযফে

صافَّةٌ ج
َ
،ات
ٌ َّصاف
َ
ّّ ص َو
اؼ
َ

ٌص ُفوفَة
ْ تَا ِر ُؽ َم٣ََو

াহযফে

ٌص ُفوفَة
ْ َم

َو َج َع ْلنَا بَػْيػنَػ ُهم َّم ْوبًِقا

ভযণপাোঁদ, ধ্বাং

َم ْوبِ ٌق

কহ্বয

قَ َاؿ لَِفتَاهُ آتِنَا َغ َداءَنَا

ওানরয নাস্তা,

ِ
ت َشْيئًا إِ ْمًرا
َ لََق ْد جْئ

অঙেনীয়,

ِ يا مرَي لََق ْد ِجْئ
ت َشْيئًا
ُ َْ َ
فَ ِريِّا
لََّق ْد ِجْئتُ ْم َشْيئًا إِ ِّدا

প্রাতঃযা

হফস্ভয়ওয,
উস্কাহনভূ রও
ভাযাত্মও, অখটন,
অবূ তূ ফে
চখনয, ভে,
অনাবনীয়

ِ فَ ََل تُص
احْب ِِن
َ

ঙ্গ হদয়া, াথী

فَػ َو َج َدا فِ َيها ِج َد ًارا

হদয়ার, প্রাঘীয

ب بَػْيػنَػ ُهم بِ ُسوٍر
ُ َف
َ ض ِر

(৫৭:১৩)
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য়া

প্রাঘীয, হদয়ার,
নকযপ্রাঘীয

ٌَغ َداء
ْإمٌر
ي
ّّ فَ ِر
ّّإد
-ب
َ
َ ص
َ اح
ً ي
ب
يى
صاح ي
ِج َد ٌار ج ُج ُدٌر
ور
ٌ ُس

আহন আভানদয ভনধয  তানদয
ভনধয এও প্রাঘীয ফাহননয় হদনফন

ََْت َع َل بَػْيػنَػنَا َوبَػْيػنَػ ُه ْم َسدِّا

(১৮:৯৪)
আহভ হতাভানদয  তানদয ভনধয
এওহট ু দৃঢ় প্রাঘীয হনভোণ ওনয
হদফ (১৮:৯৫)
তাই আহভ হহটনও নষ্ট ওযনত
হঘনয়হঙরাভ (১৮:৭৯)
হতহন মঔন ূ নমেয উদয়াঘনর
হৌঙনরন (১৮:৯০)
এও প্রাহন্ত মা পচনযয উদয়
মেন্ত অফযাত থানও (৯৭:৫)
মঔন াািদ্রৃনয়য ভাছঔানন ূ ণে
র (১৮:৯৬)
আয তাযা এহট হবদ ওযনত
াযনফ না (১৮:৯৭)
াকয মহদ ওাহর ত (১৮:১০৯)
আহভ ফাধেনওযয হল ীভায়
হৌঁনঙ হকহঙ (১৯:৮)

َج َع ْل بَػْيػنَ ُك ْم َوبَػْيػنَػ ُه ْم
ْأ
َرْد ًما
ِ دت أَ ْف أ
َعيبَػ َها
ُّ فَأ ََر
ِ
ِ َّم
س
ْ إِ َذا بَػلَ َغ َمطْل َع الش

َس ََل ٌـ ِى َي َح َّ ًَٰت َمطْلَ ِع
الْ َف ْج ِر
ِ ْ الص َدفَػ
ي
َّ ي
َ ْ إِذَا َس َاو َٰى بَػ
استَطَاعُوا لَوُ نَػ ْقبًا
ْ َوَما
لَّْو َكا َف الْبَ ْح ُر ِم َد ًادا
ت ِم َن الْ ِك ََِب ِعتِيِّا
ُ بَػلَ ْغ

প্রাঘীয, ফাধা,
অন্তযার
অটর প্রাঘীয,
ু দৃঢ় প্রাঘীয,

َس ّّد
َرْد ٌـ

ভচফুত হদয়ার

ত্রুহটমু ক্ত ওযা

ূ মে উিায স্থান
ূ নমোদয়, ূ মে
উিায ভয়
ভান ওযা
হবদ ওযা, হঙে
ওযা
ওাহর
হল মোয়, ঘযভ,
অহতভাত্রা;

ً
يب
َ َع
يىع ي-اب
َمطْلِ ٌع
َمطْلَ ٌع
يي ىسا ًكم-َس َاوى
ب
ٌ نَػ ْق
ِم َد ٌاد
ِ
ِت
ّّ ِ ع

ফািাফাহি, ধৃ ষ্টতা
হ তায হনওট ুণে ভানফাওৃহতনত
আত্নপ্রওা ওযর। ১৯:১৭

تَا بَ َشًرا َس ِويِّاَٛ َّل
َ فَػتَ َمث

১৯:৬৯
আওৃহত ধাযণ
ওযা, আত্মপ্রওা
ওযা
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َّل
ُ يَػتَ َمث-َّل
َ َّتَث

অতএফ ঔা  ান ওনযা এফাং
হঘাঔ চুিা (১৯:২৬)

فَ ُكلِي َوا ْشَرِِّب َوقَػّْري َعْيػنًا

ীতর য়া,
প্রাহন্ত রাব ওযা;

يىػ ىقر-قَػَّر

হস্থয থাওা
হঘানঔয ীতরতা আভায 
আনায (২৮:৯)
এফাং তথায় যনয়নঙ ভনন মা ঘায়
এফাং নয়ন মানত তৃপ্ত য়
(৪৩:৭১)
হনশ্চয়ই তাোঁয প্রহতশ্রুহত আন্ন
(১৯:৬১)
এটা আনায ারনওতোয
অহনফামে পায়ারা (১৯:৭১)
অতএফ ত্বয হননভ আনফ
অহনফামে াহস্ত (২৫:৭৭)
আয অনযায়ওাযীনদয হঔানন
হপনর যাঔফ নতচানু অফস্থায়

ٍ ْ ت َع
ك
َ َي َّْل َول
ُ قُػَّر

ِ
ِِ
س
ُ َوف َيها َما تَ ْشتَهيو ْاْلَن ُف
ي
ُُ َوتَػلَ ُّذ ْاْل َْع
إِنَّوُ َكا َف َو ْع ُدهُ َمأْتِيِّا
ك َحْت ًما
َ َّْكا َف َعلَ َٰى َرب
ِ َّم ْق
ضيِّا
ؼ يَ ُكو ُف لَِز ًاما
َ فَ َس ْو
ِِ
ي فِ َيها ِجثِيِّا
َ َّونَ َذ ُر الظَّالم

৩৩:৩৩
প্রাহন্ত, ান্তনা,
ীতরতা, আনে
ু স্বাদু  ভচাদায
বাফা, তৃহপ্তওয
য়া

হশ্রি এফাং ভচহর উেভ
(১৯:৭৩)
এফাং হননচনদয ভচহরন কহেত
ওভে ওযঙ। (২৯:২৯)

ِ ْ َي الْ َف ِري َق
ي َخْيػٌر َّم َق ًاما
ُّ أ
َح َس ُن نَ ِديِّا
ْ َوأ
َوتَأْتُو َف ِِف نَ ِادي ُك ُم
الْ ُمن َكَر
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يىػلىذ-لَ َّذ

ূ ণে, হৌঁঙাননা

َّّمأِِْت

অহনফামে,

َحْت ٌم

আফহযও
আফহযও,
অফযম্ভাফী

নতচানু

(১৯:৭২)
দু ই দনরয ভনধয হওানহট ভমোদায়

ٌقُػَّرة

ভচহর
বা, ভচহর;
াামযওাযী,
ভথেও ৯৬:১৭

لَِز ٌاـ
ٍ ج
)اث ( ىجاثًيىةه
َ
ًجثًي
ي
ّّ نَ ِد
نَ ِادي

মঔন হতাভানদয ফরা য়
ভচহরন চায়কা ওনয দা,
তঔন চায়কা ওনয হদনয়া
(৫৮:১১)
ন্তান গ্রণ ওযা দয়াভনয়য চনয
ঙ্গত নয় (১৯:৯২)
মথামথ প্রহতদান (৭৮:২৬)
অতএফ হতাভায চুনতা ঔুনর হপর
(২০:১২)
আহভ এয উনয বয হদই
(২০:১৮)
আয এ হদনয় আভায হভলানরয
চনয আহভ কানঙয াতা হনি
থাহও (২০:১৮)
আহভ হও আনানদযনও হদহঔনয়
হদফ হও তানও রারন ারন
ওযনত াযনফ? (২০:৪০)
তনফ হও প্রহতশ্রুত ভয়
হতাভানদয চনয দীখে ভনন
নয়হঙর (২০:৮৬)
অতঃয তানদয উয অননও
মু ক অহতফাহত নয়নঙ (২৮:৪৫)
হনশ্চয় হদফাবানক যনয়নঙ আনায
দীখে ওভেফযস্ততা। ৭৩:৭

ِإِذَا ق
يل لَ ُك ْم تَػ َف َّس ُحوا ِِف
َ
ِ ِالْ َم َجال
س فَافْ َس ُحوا
َوَما يَنبَغِي لِ َّلر ْٔتَػَٰ ِن أَف
ِ يػت
َّخ َذ َولَ ًدا
َ
َجَزاءً ِوفَاقًا
ك
َ اخلَ ْع نػَ ْعلَْي
ْ َف
أَتَػ َوَّكأُ َعلَْيػ َها

ش ِِبَا َعلَ َٰى َغنَ ِمي
ُّ َوأ َُى

َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَ َٰى َمن
ُيَ ْك ُفلُو
أَفَطَ َاؿ َعلَْي ُك ُم الْ َع ْه ُد
فَػتَطَ َاوَؿ َعلَْي ِه ُم الْعُ ُم ُر
َّها ِر َسْب ًحا
َ َإِ َّف ل
َ ك ِِف النػ
طَ ِو ًيَل
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বা, চারা,
ভচহর, তফিও,

ِتالَٜ تلِس جَٜ
س
ُ َ ٌ ْ

অহধনফন

ভীঘীন য়া,
হাবা ায়া
মথানমাকয,
াভঞ্জযূ ণে
চুতা

يىػٍنبىغًي-اِنْػبَػغَى
اؽ
ٌ َِوف
نػَ ْع ٌل

হদয়া

يىػتىػ ىوَّكأي-َتَػ َوَّكأ

াতা ছািা

يىػ يهش-ش
َّ َى

বয হদয়া, হি

ফনর হদয়া,
হদহঔনয় হদয়া,

يى يدؿ-َد َّؿ

হননদে ওযা

দীখে য়া
দীখোহয়ত য়া,
হফরহম্বত য়া
দীখে

وؿ
يىطي ي-طَ َاؿ
يىػتىطى ىاك يؿ-تَطَ َاوَؿ
يل
ٌ طَ ِو

এফাং দীখে ঙায়ায়। (৫৬:৩০)
দীখেওায় ঔুোঁহটনত। (১০৪:৯)
আয মঔন তানও অহনষ্ট স্পে
ওনয, তঔন ু দীখে হদায়ায় যত
থানও (৪১:৫১)
আয তুহভ হনশ্চয়ই হঔানন
হাাতে নফ না অথফা হযানদ
ুিনফ না (২০:১১৯)
আয আভযা আওানও ওনযহঙ
এও ু যহেত ঙাদ (২১:৩২)
ু যহেত চন-ফহতয হবতনয
(৫৯:১৪)
তাোঁফুয হবতনয থাওনফ
অন্তঃুযফাহনী ূ যকণ (৫৫:৭২)
আফযনণ যহেত ভুক্তায নযায়
(৫৬:২৩)
আয মহদ হতাভায প্রবুয াহস্তয
হঙায়া তানদয স্পে ওযত
(২১:৪৬)
আয আভযা তাোঁনও ফভে ততহয
ওযা হহঔনয়হঙরাভ (২১:৮০)

ٍ تْ ُدَّٟ و ِظ ٍّل
ود
َ

ٍتَدَّدةُّٟ ِِف عم ٍد
َ
ََ
َوإِ َذا َم َّسوُ الشَُّّر فَ ُذو
ٍ ُد َع ٍاء َع ِر
يض
َّك ََل تَظْ َمأُ فِ َيها َوََل
َ َوأَن
ض َح َٰى
ْ َت
الس َماءَ َس ْق ًفا
َّ َو َج َع ْلنَا
ت ُفوظًاَّْٝ
صنَ ٍة
َّ َتُّٝ ِِف قُػًرى

تِيَ ِاـٙا
ْ ات ِِف
ٌ ص َور
ُ ور َّم ْق
ٌ ُح

ِ َُكأَمثَ ِاؿ اللُّ ْؤلُ ِؤ الْمكْن
وف
ْ
َ

َولَئِن َّم َّسْتػ ُه ْم نَػ ْف َحةٌ ّْم ْن
ِ َع َذ
ك
َ ّْاب َرب
ٍ ُصْنػ َعةَ لَب
وس
َ َُو َعلَّ ْمنَاه
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দীখে, প্ররহম্বত,
হফস্তৃত, প্রাহযত
দীখে, প্ররহম্বত,
হফস্তৃত
প্রস্ত, হফযাট,
ু দীখে

হযানদ হািা

ু যহেত,
াংযহেত, মনত্ন
ু যহেত, দু নবেদয
ু যহেত,
ীভাফেযহেত
গুপ্ত, দোফৃ ত,
আফহযত, ু যহেত

ود
ٌ تَْ ُدٟ
ٌَّدة
َ تَُدٟ
يض
ٌ َع ِر
ض ىحى
ٍ يى-ض ِح َي
َ
ت ُفو ٌظَْٝ
َّ َتُٝ
ٌصنَة
ص َورةٌ ج
ُ َم ْق
ات
ٌ ص َور
ُ َم ْق
َمكْنُو ٌف
ٌنَػ ْف َحة

হনঃশ্বা, হঙাোঁয়া,
ফাতা

ফভে

وس
ٌ ُلَب

ততহয ওয ঘিা ফভে (৩৪:১১)

আয য়তাননদয ওতও তাোঁয
চনয ডুফ হদত (২১:৮২)
আয য়তাননদয -- প্রনতনওই
হনভোণওাযী  ডুফুযী (৩৮:৩৭)

হম তায ওাভপ্রফৃ হেনও ফন
হযনঔহঙর (২১:৯১)
মাযা নাযীনদয হকান অঙ্গ
ম্পনওে অজ্ঞ (২৪:৩১)
ঘাওয-নওয মানদয ওাভ-রারা
হনই (২৪:৩১)
হই হদনন আভযা আওানও
গুহটনয় হনফ হমভন গুটাননা য়
হরহঔত নহথত্র (২১:১০৪)
এফাং আভান ভূ  গুটাননা
থাওনফ তাোঁয ডান ানত (৩৯:৬৭)
অতঃয যক্তহন্ডনও ফাহননয়হঙ
ভাাংহন্ড (২৩:১৪)
এয দ্রৃাযা কনর মানফ মা হওঙু
আনঙ তানদয হনটয হবতনয

ٍ َاِ ْعمل سابِغ
ات
َ َْ
ِ وِمن الشَّي
ِ اط
ي َمن
َ َ َ
ُوصو َف لَو
ُ ُيَػغ
ٍ اطي ُكل بػن
ِ
َّاء
َ َّ َ ََوالشَّي
ٍ َو َغ َّو
اص
ت فَػ ْر َج َها
ْ َصن
ْ َوالَِِّت أ
َ َح

ِ ََل يظْهروا علَى عور
ات
َ ْ َ َٰ َ ُ َ َ ْ
ّْس ِاء
َ الن
ِ
ِْ ُوَل
ِ ي َغ ِْْي أ
اْل ْربَِة
َ التَّابِع
الس َماءَ َكطَ ّْي
َّ يَػ ْوَـ نَطْ ِوي
ِ ُالس ِج ّْل لِْل ُكت
ب
ّْ
ات
َّ َو
ٌ َّات َمطْ ِوي
ُ الس َم َاو
بِيَ ِمينِ ِو

ًضغَة
ْ فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ ُم

ص َه ُر بِِو َما ِِف بُطُوِنِِ ْم
ْ ُي

(২২:২০)
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প্রস্ত হরৌফভে

َسابِغَةٌ ج
ات
ٌ ََسابِغ

ডুফ হদয়া

وص
يىػغي ي-اص
َ َغ

ডুফুযী

اص
ٌ َغ َّو

হকানাঙ্গ, হমৌনাঙ্গ;
পাটর, হঙে ৫০:৬
গুপ্তাঙ্গ; হকানীয়;
অযহেত ৩৩:১৩
হমৌন ঘাহদা,
ওাভবাফ

বাোঁচ ওযা, গুহটনয়
হপরা
িু হঘত, গুটাননা,
ওুহিত
ভাাংহণ্ড

কনর মায়া

وج
ٌ فَػ ْر ٌج ج فُػ ُر
ات
ٌ َع ْوَرةٌ ج َع ْوَر
ٌْإربَة
يىطٍ ًوم-طََوى
)(طىي
َمطْ ِويَّةٌ ج
ات
ٌ ََّمطْ ِوي
ٌضغَة
ْ ُم

ص َه ُر
ْ َي-هر
َ
َص

আয তানদয চনয যনয়নঙ হরাায
ভুগুয (২২:২১)
তাযয তাযা ভাধা ওরুও
তানদয হযচ্ছন্নতা (২২:২৯)
আয তাযা তয়াপ ওরুও এই
প্রাঘীন কৃ নয (২২:২৯)
আভযা ভানু লনও ৃ হষ্ট ওনযহঙ
ওাদায হনমো হথনও (২৩:১২)
তাযয আভযা শুিহফেুনও
ফানাই যক্তহন্ড (২৩:১৪)
তানদয অফাধযতায় হনভহজ্জত
থাওনফ (২৩:৭৫)
তদু বনয়য ভনধযওায ফাইনও
ঘাফুও ভায প্রনতযওনও এওত
খা ওনয (২৪:২)
অতঃয আনায ারনওতো
তানদয উনয হননহঙনরন
াহস্তয ওাখাত (৮৯:১৩)
তাযা বারফান হম মাযা ঈভান
এনননঙ তানদয ভনধয অিীরতা
প্রায ওরুও (২৪:১৯)
এভন হদন মায অহনষ্ট নফ
ু দূযপ্রাযী (৭৬:৭)

ٍ تم َّم َق ِامع ِمن ح ِدَٛو
يد
َُ
َ ْ ُ
ضوا تَػ َفثَػ ُه ْم
ُ ُُثَّ لْيَػ ْق
ِ ولْيطََّّوفُوا بِالْبػي
ت الْ َعتِ ِيق
َْ
ََ

ِ
نسا َف ِمن
َ َخلَ ْقنَا ْاْل
ٍ ُس ََللٍَة ّْمن ِط
ي

ًُُثَّ َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقة

َٗتُّوا ِِف طُ ْغيَاِنِِ ْم

ِ فَاجلِ ُدوا ُك َّل و
اح ٍد ّْمْنػ ُه َما
ْ
َ
ٍِمائَةَ ج ْل َدة
َ
ك َس ْو َط
َّ ص
َ ُّب َعلَْي ِه ْم َرب
َ َف
ٍ َع َذ
اب
ِ تبُّو َف أَف تَ ِشيع الْ َف٦ُِ
ُاح َشة
َ
ِ َّ ِ
ين َآمنُوا
َ ِف الذ
ويَػ ْوًما َكا َف َشُّرهُ ُم ْستَ ِط ًْيا
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ভুগুয, াতুহি

ِم ْق َم َعةٌ ج َم َق ِام ُع

তদহও

ث
ٌ تَػ َف

অহযচ্ছন্নতা,
নজ্বয হফধানাফরী
প্রাঘীন/ ভুক্ত

ِ
يق
ٌ َعت

হনমো, ভূ রধাতু

ٌُس ََللَة

চভাটফাোঁধা ছুরন্ত
হণ্ড
হরনক থাওা, ডুনফ
থাওা

ঘাফুও ভাযা,
ওাখাত ওযা

ঘাফুও, ওাখাত

প্রায খটা,
ঙহিনয় িা
ু দূযপ্রাযী

ٌ َعلَ َقة،َعلَ ٌق
ََلَّ – يَػلَ ُّج
 ىٍُيلً يد-َجلَ َد
)( ىج ٍل ىدةه

ط
ٌ َس ْو

ً َش
يع
َ
يىش ي-اع
ُمستَ ِط ٌْي

এভন খয হমঔানন হওাননা
ফাহো হনই (২৪:২৯)
ওভ ফায়তুর ভাভুয তথা আফাদ
কৃ নয ৫২:৪
আয হমন তাযা তানদয ভাথায
ওাি হটনন তানদয ফুনওয উয
হঢনও যানঔ (২৪:৩১)
তাযা হমন তানদয ঘাদনযয
হওয়দাং হননচনদয উয হটনন
হনয় (৩৩:৫৯)
আয হমন তাযা তানদয ভাথায
ওাি হটনন তানদয ফুনওয উয
হঢনও যানঔ (২৪:৩১)
আয হফনয় হদনয় দা হতাভানদয
ভনধযয অহফফাহতনদয (২৪:৩২)
অওুভাযী  ওুভাযী (৬৬-৫)
তাোঁয আনরানওয উভা নচ্ছ হমন
এওহট ওুরঙ্গী মানত আনঙ এওহট
প্রদী (২৪:৩৫)
তাোঁয আনরানওয উভা নচ্ছ হমন
এওহট ওুরঙ্গী মানত আনঙ এওহট
প্রদী (২৪:৩৫)
আয ূ মেনও ফাহননয়নঙন এওহট
প্রদী(১৬-৭১)

بػُيُوتًا َغْيػَر َم ْس ُكونٍَة
ِ والْبػي
ت الْ َم ْع ُموِر
َْ َ

ض ِربْ َن َِبُ ُم ِرِى َّن َعلَ َٰى
ْ ََولْي
ُجيُوِبِِ َّن
ِ
ي َعلَْي ِه َّن ِمن
َ يُ ْدن
َج ََلبِيبِ ِه َّن
ض ِربْ َن َِبُ ُم ِرِى َّن َعلَ َٰى
ْ ََولْي
ُجيُوِبِِ َّن
ِ وأ
َنك ُحوا ْاْلَيَ َام َٰى ِمن ُك ْم
َ
ٍ ثػَيّْب
ات َوأَبْ َك ًارا
َ
َمثَ ُل نُوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ فِ َيها
ِ
اح
ْم
ٌ َصب
َمثَ ُل نُوِرهِ َك ِم ْش َكاةٍ فِ َيها
ِ
اح
ْم
ٌ َصب
ِ وجعل الشَّم
اجا
ً س سَر
َ ْ َ ََ َ
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ফহতূ ণে
চনফহুর,
আফাদওৃত

ভাথায ওাি,
ঘাদয, িনা

ফি ঘাদয

ফেনদ, করাফন্ধ

অহফফাহত
অওুভাযী, হফধফা
দীাধায,
হঘযাকদানী

প্রদী, ফাহত

ফাহত, প্রদী

ٌَم ْس ُكونَة
ور
ٌ َم ْع ُم
ٕتٌُْر
ِ
اب ج
ٌ َج ْلب
ِ
يب
ُ َج ََلب
وب
ٌ ُب ج ُجي
ٌ َجْي
أ َّْيٌ ج أَيَ َامى
ات
ٌ َثػَيّْبَةٌ ج ثػَيّْب
ٌِم ْش َكاة
ِ
اح ج
ْم
ٌ َصب
َِ م
يح
َ
ُ صاب
ِ
اج
ٌ سَر

প্রদীহট যনয়নঙ এওহট
ওাোঁঘানত্রয হবতনয (২৪:৩৫)
এহট স্বচ্ছ ওাোঁনঘয প্রাাদ
(২৭:৪৪)
তানদয হিয়াওভে ভরুবূ হভয
ভযীহঘওায নযায়, হাাতে তানও
াহন ফনর ভনন ওনয (২৪:৩৯)
তায হফদু যনতয ছরও দৃ হষ্টহক্ত
প্রায় হননয়ই হনয় (২৪:৪৩)

ফস্ত্র হযনয় যানঔ হৌেমে প্রদেন
না ওনয (২৪:৬০)
আয ূ ফেফতেী অজ্ঞানতায মু নকয
প্রদেনীয নযায় প্রদেন ওনযা না
(৩৩:৩৩)
এফাং ানট-ফাচানয ঘরানপযা
ওনয (২৫:৭)
তাযয তানও হফহেপ্ত ধূ হরওণা
ফাহননয় হদফ (২৫:২৩)
এফাং অননও ভুঔভন্ডর হহদন
নফ ভহরন (৮০:৪০)
অত:য তদ্রৃাযা ধূ হর উিায়
(১০০:৪)
ায়! হও আপনা! আহভ মহদ
অভুও হও ফন্ধুরূন গ্রণ না
ওযতাভ (২৫:২৮)

ِ
اج ٍة
ْ الْم
َ اح ِِف ُز َج
ُ َصب
تََّرٌد ّْمن قَػ َوا ِر َيرُّٟ ص ْر ٌح
َ ُإِنَّو
ٍ تُم َكسرُٛ أ َْعما
اب بِِق َيع ٍة
ََ ْ َ
ًت َسبُوُ الظَّ ْمآ ُف َماء٦َْ
ِِ
ب
ُ يَ َك
ُ اد َسنَا بَػ ْرقو يَ ْذ َى
صا ِر
َ ْبِ ْاْلَب
ض ْع َن ثِيَابَػ ُه َّن َغْيػَر
َ َي
ٍ متَبػّْرج
ات بِ ِزينَ ٍة
َ َُ
ِ اٗت
اىلِيَّ ِة
َْ َوََل تَػبَػَّر ْج َن تَػبَػُّر َج
ُوَل
َٰ َ ْاْل
ِ
َس َو ِاؽ
ْ تَْشي ِِف ْاْل٨َو
فَ َج َع ْلنَاهُ َىبَاءً َّمنثُ ًورا
ٌَوُو ُجوهٌ يَػ ْوَمئِ ٍذ َعلَْيػ َها َغبَػَرة
فَأَثػَ ْر َف بِِو نَػ ْق ًعا
َِّ يا ويػلًَت لَيتَِِن ََل أ
َِت ْذ
ْ ْ َٰ َ ْ َ َ
فََُلنًا َخلِ ًيَل
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ওাোঁনঘয াত্র

ٌاجة
َ ُز َج

ওাোঁঘ; ওাোঁনঘয াত্র
৭৬:১৫

قَػ َوا ِر ُير

ভযীহঘওা

اب
ٌ َسَر

ঘভও, ছরও

َسنَا

হৌেমে প্রদেন
ওাহযণী
হৌেমে প্রদেন
ওযা

ফাচায

ধু নরা, ফাহর

ُمتَبَػّْر َجةٌ ج
ات
ٌ ُمتَبَػّْر َج

يىػتىبىػَّر يج-تَػبَػَّر َج
)(تىػبىػر هج
اؽ
ٌ َس َو
ْ ُس ْو ٌؽ ج أ

ٌَىبَاء

ভহরনতা,

ٌَغبَػَرة

ধূ রাফাহর, ধু নরা

نَػ ْق ٌع

ধূ রাফাহর,

অভুও

فََُل ٌف

তাোঁয প্রহত ভগ্র হওাযআন
এওদপায় অফতীণে র না হওন
(২৫:৩২)
হতহন ইচ্ছা ওযনর এনও হস্থয
যাঔনত াযনতন (২৫:৪৫)
পনর তাযা তায হনি হনশ্চর
নয় নি (৪২-৩৩)
আয ভুেনও হযনঔ মা ান্ত
অফস্থায় (৪৪-২৪)
আয তুহভ াািগুনরানও হদঔঙ,
তানদয বাফঙ অঘর-অনি
(২৭:৮৮)
হনশ্চয় এয াহস্ত হনহশ্চত হফনা
(২৫:৬৫)
তানদযনও তানদয ফনযয
প্রহতদানন চান্নানত ওে হদয়া
নফ (২৫:৭৫)
মাযা খনযয হঙন হথনও
আনানও ডাওাডাহও ওনয
(৪৯:৪)
আভায ারনওতো হতাভানদয
যয়া ওনযন না (২৫:৭৭)

لَ ْوََل نػُّْزَؿ َعلَْي ِو الْ ُق ْرآ ُف
ِ ٓتُْلَةً و
ًاح َدة
َ
َولَ ْو َشاءَ َٗتَ َعلَوُ َساكِنًا

ِفَػيَظْلَْلن رواكِ َد َعلَ َٰى ظَ ْه ِره
ََ َ
َواتْػ ُرِؾ الْبَ ْحَر َرْى ًوا
اٗتِبَ َاؿ َُْت َسبُػ َها
ْ َوتَػَرى
ًَج ِام َدة

إِ َّف َع َذابَػ َها َكا َف َغَر ًاما
تَزْو َف الْغُْرفَةَ ِِبَا٥ُْ ك
َ ِأُوَٰلَئ
صبَػ ُروا
َ
ك ِمن َوَر ِاء
َ َادون
ُ َيػُن
ِ ا٘تجر
ات
َ ُ ُْ
َما يَػ ْعبَأُ بِ ُك ْم َرِّّْب
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এওফানয, এওনত্র,
ুনযাুহয, ম্পূ ণে

হনশ্চর, কহতীন
অঘর, হস্থয,
হনশ্চর
ান্ত, হনশ্চর, হস্থয
চি ফস্তু, চভাট,
অঘর, হস্থয

দীখেস্থায়ী,
াফেেহণও

ওাভযা, ওে,
প্রনওাি

ওাভযা, প্রনওাি
নযায়া ওযা,
হতায়াক্কা ওযা

ٌٓتُْلَة
َساكِ ٌن
َراكِ َدةٌ ج َرَواكِ ُد
َرْى ٌو
ٌَج ِام َدة
َغَر ٌاـ
،ؼ
ٌ غُْرفَةٌ ج غَُر
ات
ٌ َفُػ ُرف
ُح ْجَرةٌ ج
ات
ٌ ُح ُجَر

ُيَػ ْعبَأ-ََعبَأ

১১। ু যা শু’আযা-িাভায
হনশ্চয় হতাভানদয শ্চােফন ওযা
নফ (২৬:৫২)
আয যনেনত্র  হঔচুয-ফাকানন
মায ঙিাগুনরা বাযী (২৬:১৪৮)

াাি হওনট ফাহিখয ততহয ওয
হনুণবানফ (২৬:১৪৯)

হফভ্রান্ত হরানওযাই ওহফনদয
অনু যণ ওনয (২৬:২২৪)
আভযা তানও ওহফতা হো
হদইহন এফাং তা তায চননয
হাবনীয় নয় (৩৬:৫৯)
এহট স্বচ্ছ ওাোঁনঘয প্রাাদ
(২৭:৪৪)
আভানও হো হদয়া নয়নঙ
েীওূনরয বালা (২৭:১৬)
তাযা ফরনফ, হম আল্লা ফ
হওঙু নও ফাওহক্ত হদনয়নঙন, হতহন
আভানদযনও ফাওহক্ত
হদনয়নঙন। (৪১:২১)
আয হতহন াহঔনদয মেনফেণ
ওযনরন। (২৭:২০)

إِنَّ ُكم ُّمتَّبَػعُو َف
تْ ٍل طَْلعُ َها٢َوع َو
ٍ َوُزُر
ِ
يم
ٌ َىض
اٗتِبَ ِاؿ
ْ َوتَػْن ِحتُو َف ِم َن
ِ
ي
َ بػُيُوتًا فَا ِرى
ُّعَراءُ يَػتَّبِعُ ُه ُم الْغَ ُاوو َف
َ َوالش
ّْعَر َوَما
ْ َوَما َعلَّ ْمنَاهُ الش
ِ
ُيَنبَغي لَو
تََّرٌد ّْمن قَػ َوا ِر َيرُّٟ ص ْر ٌح
َ ُإِنَّو
ِ علّْمنَا م
نط َق الطَِّْْي
َ ُْ
قَالُوا أَنطََقنَا اللَّوُ الَّ ِذي
أَنطَ َق ُك َّل َش ْي ٍء
َّد الطَّْيػَر
َ َوتَػ َفق
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মানদয
শ্চাৎধাফন ওযা
য়
পুনর আচ্ছাহদত/
পনর বাযািান্ত/

ُمتَّبَ ٌع ج ُمتَّبَػعُو َف
ِ
يم
ٌ َىض

হওাভর, াওা/
াংমু ক্ত
দে, হনুণ/
দে, কফে

فَا ِرهٌ ج فَا ِرُىو َف

ওহফতা

ِ
َُشاعٌر ج ُش َعَراء
ِش ْعٌر

স্বচ্ছ

تََُّرٌدٟ

বালা, ওথা

َمْن ِط ٌق

ওহফ

ফাও হক্ত হদয়া,
ওথা ফরাননা

অনু ন্ধান ওযা,
হঔাোঁচ ওযা

يػيٍن ًط يق-أَنْطَ َق
َّد
يىػتىػ ىفق ي-َّد
َ تَػ َفق

তঔন ভূ া তানও খুহল ভাযনরন
এফাং এনতই তায ভৃ তুয নয় হকর
(২৮:১৫)
আয হতহন হনচ কানর ঘাি
ভাযনঙন এফাং ফরনঙন, ''এও
ফুহি, ফন্ধযা!’’ (৫১:২৯)
হনশ্চহয় ওনভে হননয়াক হদনত হ-ই
ফ ঘাইনত বার হম ফরফান,
হফশ্বস্ত (২৮:২৬)
তুহভ আভায ঘাওহয ওযনফ আট
জ্জ (২৮:২৭)
হ আভা অনো প্রাঞ্জরবালী।
(২৮:৩৪)
তানদয হওাননা এঔহতয়ায হনই
(২৮:৬৮)
আল্লাহয প্রওৃহত -- মায উনয
হতহন ভানু লনও প্রহতহিত ওনযনঙন
(৩০:৩০)
অতঃয তা আওান ঙহিনয়
হদন। (৩০:৪৮)
আয ৃ হথফী -- আভযা এনও
হফহঙনয় হদনয়হঙ (৫১:৪৮)
এফাং ৃ হথফীয হদনও হম, তা
হওবানফ ভতর হফঙাননা নয়নঙ
(৮৮:২০)

ض َٰى
َ وس َٰى فَػ َق
َ فَػ َوَكَزهُ ُم
ۖ َعلَْي ِو
ت
ْ َت َو ْج َه َها َوقَال
ْ ص َّك
َ َف
ِ ٌ عج
يم
َُ
ٌ وز َعق
ت
َ استَأْ َج ْر
ْ إِ َّف َخْيػَر َم ِن
ِ ُّ الْ َق ِو
ي
ُ ي ْاْلَم
تَأْ ُجَرِِن َْتَ ِاِنَ ِح َج ٍج
ص ُح ِم ِّْن لِ َسانًا
َ ُْى َو أَف

ْ تُ ُمَٛ َما َكا َف
ُتِيَػَرةٙا
ِ
ت اللَّ ِػو الَِِّت فَطََر
َ فطَْر
َّاس َعلَْيػ َها
َ الن
الس َم ِاء
َّ فَػيَْب ُسطُوُ ِِف
اىا
َ َض فَػَر ْشن
َ َو ْاْل َْر

ِ َوإِ ََل ْاْل َْر
ف
َ ض َكْي
ِ
ت
ْ ُسط َح
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খুহল ভাযা

ঘাি ভাযা,
থাপ্পি ভাযা

ঘাওুহযনত হনয়া,
ওানচ হনয়া
ওাচ ওযা, শ্রভ
হদয়া, ঘাওহয ওযা
অহধওতয ফাগ্মী,
স্পষ্টবালী
হফনঙ হনয়ায
অহধওায
প্রওৃহত, হপতযাত,
ৃ হষ্টকত স্ববাফ

ঙিাননা, প্রাহযত
ওযা
হফহঙনয় হদয়া,
ঙিাননা
হফহঙনয় হদয়া,
হফস্তৃত ওযা

يى ًك يز-َوَكَز
صك
َّ ص
يى ي-ك
َ
-اِ ْستَأْ َجَر
يى ٍستىأٍ ًج ير

يىأٍ يج ير-َجَر
َأ

ص ُح
َ ْأَف
ٌِخيَػَرة
ٌفِطَْرة
ط
يىػٍب يس ي-ط
َ بَ َس
)ط
(بى ٍس ه

ش
يىػ ٍف ير ي-ش
َ فَػَر
طح ج
َ َس
يَ ْسطَ ُح

ৃ হথফীনও এয নয হফস্তৃত
ওনযনঙন। (৭৯:৩০)
থ ৃ হথফীয এফাং হমহন তা
হফস্তৃত ওনযনঙন। (৯১:৬)
তানর তানদয হননচনদয চননযই
তাযা ু ঔমযা ানত (৩০:৪৪)
আহভ বূ হভনও হফহঙনয় হদনয়হঙ,
অত:য ওত ু েয এই
হফস্তাযওাযী! (৫১:৪৮)
আল্লা হওান ভানু নলয ভনধয দু হট
হৃদয় স্থান ওনযনহন (৩৩:৪)
হঘাঔ উহল্টনয় থানও তায ভত
মায উয ভৃ তুযয ঙায়া নিনঙ
(৩৩:১৯)
হতাভানদয হফে ওনয তীে
হচফা হদনয় (৩৩:১৯)
হতাভানদয চনয হনশ্চয়ই আল্লাহয
যূ নরয ভনধয যনয়নঙ এও
অতুযৎওৃষ্ট দৃ ষ্টান্ত (৩৩:২১)
আামে যন্ধননয অনো না ওনয
(৩৩:৫৩)
ঈভানদাযনদয হও ভয় য় হন
হম তানদয হৃদয়গুনরা হফনত নফ
(৫৭:১৬)

ِ
ك
َ ض بَػ ْع َد َٰذَل
َ َو ْاْل َْر
اىا
َ َد َح
ِ َو ْاْل َْر
اىا
َ ض َوَما طَ َح

تَْ َه ُدو َف٨ فَِْلَن ُف ِس ِه ْم

اىا فَنِ ْع َم
َ َض فَػَر ْشن
َ َو ْاْل َْر
ِ الْم
اى ُدو َف
َ
َّما َج َع َل اللَّػوُ لَِر ُج ٍل ّْمن
ِ ْ قَػ ْلبَػ
ي ِِف َج ْوفِ ِو
ور أ َْعيُػنُػ ُه ْم َكالَّ ِذي
ُ تَ ُد
يػُ ْغ َش َٰى َعلَْي ِو ِم َن الْ َم ْو ِت
َسلَ ُقوُكم بِأَلْ ِسنَ ٍة ِح َد ٍاد

ِ لََّق ْد َكا َف لَ ُكم ِِف رس
وؿ
َُ ْ
ِ
ٌُس َوةٌ َح َسنَة
ْ اللَّػو أ

ِ
ُين إِنَاه
َ َغْيػَر نَاظ ِر
ِِِ
ين َآمنُوا أَف
َ أَ ََلْ يَأْف للَّذ
َِتْ َش َع قُػلُوبػُ ُه ْم
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হফঙাননা, হফস্তৃত
ওযা, ম্প্রাহযত
ওযা
হফঙাননা, হফস্তৃত
ওযা, প্রস্ত ওযা
প্রস্তুত ওযা, চ
ওযা, মযা াতা
মযা প্রস্তুতওাযী,
হফস্তৃতওাযী
অবযন্তয, হবতয,
হট

হখাযা

يى ٍد يحو-َد َحا
يىطٍ يحو-طَ َحا

ِيىٍ ىه يد-َم َه َد

ِم
اى ٌد ج
َ
ِم
اى ُدو َف
َ
ؼ
ٌ َج ْو

كر
يى يد ي-َد َار

ওটাে ওযা

يى ٍسلي يق-َسلَ َق

নভুনা, আদে

ٌُس َوة
ْأ

হননে ওযা,

প্রস্তুহত, মথাভয়

ভয় য়া, ভয়
আা

إنَاى
-ىن
 أ ى/يىأًٍن-َأَِِن
يىأًٍن

এফাং কহিভহ ওনযা না
ফাওযারানয চনয (৩৩:৫৩)
তাযা হমন তানদয ঘাদনযয
হওয়দাং হননচনদয উয হটনন
হনয় (৩৩:৫৯)
মহদ ভুনাহপওযা  মানদয অন্তনয
ফযাহধ যনয়নঙ তাযা, আয গুচফ
যটনাওাযীযা না থানভ (৩৩:৬০)

আহভ তাোঁয চনয হরৌনও নযভ
ওনয হঙরাভ। (৩৪:১০)
প্রস্ত ফভে ততযী ওয এফাং
ওিাভূ  মথামথবানফ াংমু ক্ত
ওয (৩৪:১১)
এই ভূ হতেগুনরা ওী মানদয
উানায় হতাভযা হরনক আঙ?
(২১:৫৩)
তাযা তাোঁয চনয ততহয ওযত মা
হতহন ঘাইনতন, মথা দূ কে-প্রাাদ
 প্রহতভা আয ুওুযভ কাভরা
(৩৪:১৩)
তানদয ওানঙ হযনফন ওযা
নফ স্বনণেয থারা (৪৩:৭১)
তানদযনও হযনফন ওযা নফ
রূায ানত্র (৭৬:১৫)

ٍ وََل مستَأْنِ ِسي ِ٘ت ِد
يث
َ َ
ُْ َ
ِ
ي َعلَْي ِه َّن ِمن
َ يُ ْدن
َج ََلبِيبِ ِه َّن
لَّئِن ََّلْ يَنتَ ِو الْ ُمنَافِ ُقو َف
ِ َّ
ِِ
ض
ٌ ين ِِف قُػلُوِبم َّمَر
َ َوالذ
َوالْ ُم ْرِج ُفو َف
يد
ْ َُوأَلَنَّا لَو
َ ا٘تَ ِد
ٍ َاِنعمل سابِغ
ات َوقَد ّْْر ِِف
َ ْ َْ
الس ْرِد
َّ
ِ ما ىػَٰ ِذهِ الت
يل الَِِّت
َ َ
َ
ُ َّماث
تَا َعاكِ ُفو َفَٛ أَنتُ ْم
يَػ ْع َملُو َف لَوُ َما يَ َشاءُ ِمن
ٍ تا ِريب وَّتَاثِيل وِج َفَّٝ
اف
ََ َ َ َ
ِ اٗتو
اب
ََْ َك
ٍ صح
ِِ
اؼ
ُ َيُط
َ اؼ َعلَْي ِهم ب

ٍ ّْمن َذ َى
ب

اؼ َعلَْي ِهم بِآنِيَ ٍة ّْمن
ُ ََويُط
فِض ٍَّة
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উৎওণে,
ভুগ্ধহঘনে উহফষ্ট
ওানঙ হটনন হনয়া,
ছুহরনয় হদয়া,
হননঘ নাভাননা

গুচফ যটনাওাযী

নযভ ওযা

ِ
سج
ٌ ُم ْستَأْن
ُم ْستَأْنِ ُسو َف
يي ٍدًن-أ َْد ََن
ِ
فج
ٌ ُم ْرج
ُم ْرِج ُفو َف
ً
ي
ييل ي-أَََل َف

ফনভেয ওিা

َس ْرٌد

বাস্কমে, ভূ হতে

ِ
يل
ٌ َِّتْث
ُ اؿ ج َّتَاث
َج ْفنَةٌ ج ِج َفا ٌف

ফি াত্র, কাভরা

থারা

াত্র, ফান

ص ْح َفةٌ ج
َ
اؼ
ٌ ِص َح
ٌإنَاءٌ ج آنِيَة

তাযা তাোঁয চনয ততহয ওযত মা
হতহন ঘাইনতন, মথা দূ কে-প্রাাদ
 প্রহতভা আয ুওুযভ কাভরা
আয অনি হডক (৩৪:১৩)
তাযা তাোঁয চনয ততহয ওযত মা
হতহন ঘাইনতন, মথা দূ কে-প্রাাদ
 প্রহতভা আয ুওুযভ কাভরা
আয অনি হডক (৩৪:১৩)
আয আহন মহদ হদঔনতন মঔন
াহিনদযনও তানদয
ারনওতোয াভনন দাোঁি ওযাননা
নফ (৩৪:৩১)
আয তুহভ হদঔনত া
চাাচগুনরা তানত ফুওহঘনয
ঘরনঙ (৩৫:১২)
তানদয আভযা ৃ হষ্ট ওনযহঙ
আিানরা ওাদা হথনও (৩৭:১১)
এনত ভাথাফযথায হওঙু হনই, আয
তাযা এ হথনও উন্মে নফ না
(৩৭:৪৭)
মদ্রৃাযা তানদয হযঃীিা নফ না
এফাং হফওাযগ্রস্ত  নফ না
(৫৬:১৯)
আয তানদয হনওনট থাওনফ
আনতনয়না ভফয়স্কাকণ
(৩৮:৫২)

يَػ ْع َملُو َف لَوُ َما يَ َشاءُ ِمن
ٍ تا ِريب وَّتَاثِيل وِج َفَّٝ
اف
ََ َ َ َ
ٍ اب وقُ ُدوٍر َّر ِاسي
ِ ْ َك
ات
َ
َ اٗتََو
يَػ ْع َملُو َف لَوُ َما يَ َشاءُ ِمن
ٍ تا ِريب وَّتَاثِيل وِج َفَّٝ
اف
ََ َ َ َ
ِ اٗتو
اب
ََْ َك
َولَ ْو تَػَر َٰى إِ ِذ الظَّالِ ُمو َف
ند َرِّْبِ ْم
َ َم ْوقُوفُو َف ِع

ِ
ور
ٌ ق ْدٌر ج قُ ُد
হডক, হডওহঘ

ুওুয, হঘৌফাচ্চা

হস্থয, দণ্ডায়ভান

ٍ جابِيةٌ ج جو
اب
َ َ
ََ

وؼ ج
ٌ َُم ْوق
َم ْوقُوفُو َف

ِ ك فِ ِيو مو
اخَر
َ َ َ َوتَػَرى الْ ُف ْل

ফুওহঘনয ঘরভান

ِ اخرةٌ ج مو
ِ
اخ ُر
َ َ َ َم

ٍ اىم ّْمن ِط
ي ََّل ِز ٍب
ُ ََخلَ ْقن

আিানরা

ب
ٌ ََل ِز

ভাথাফযথায

َغ ْوٌؿ

ََل فِ َيها َغ ْوٌؿ َوََل ُى ْم
َعْنػ َها يُ َنزفُو َف
صدَّعُو َف َعْنػ َها َوََل
َ ََُّل ي
يُن ِزفُو َف
ِ اصرات الطَّر
ِ
ؼ
َ َو ِع
ْ ُ َ َند ُى ْم ق
اب
ٌ أَتْػَر
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উাদান, ভাদওতা

ভাথাফযথা খটাননা

আনতনয়না, দৃ হষ্ট
অফনতওাযী যভণী

صدِّعي
َ صد
يي ى-َّع
َ
ِ َق
اصَرةٌ ج
ِ َق
ات
ٌ اصَر

তানদয হফনয় হদফ আয়তনরাঘনা
অপ্সযা হদয ানথ (৪৪:৫৪)
তানদয হফনয় হদফ আয়তনরাঘনা
অপ্সযা হদয ানথ (৪৪:৫৪)
হমন তাযা ু যহেত হডভ
(৩৭:৪৯)
আভযা মঔন ভনয মাফ এফাং ভাহট
 ানি হযণত ফ, তঔন হও
আভযা প্রহতপর হবাক ওযফ?
(৩৭:৫৩)
হতাভযা হও তানও উহও হদনয়
হদঔনত ঘা? (৩৭:৫৪)
হতহন তাোঁনও হায়ানরন ওানরয
উয (৩৭:১০৩)
আয য়তাননদয -- প্রনতনওই
হনভোণওাযী  ডুফুযী (৩৮:৩৭)
আয আহভ হরৌহওওতাওাযী
নই। (৩৮:৮৬)

তদু হয তানদয চনয থাওনফ
পুটন্ত চনরয ানীয় (৩৭:৬৭)
আহভ ভানু লনও ৃ হষ্ট ওনযহঙ হভশ্র
শুিহফেু হথনও (৭৬-২)

ٍ اىم ِِبُوٍر ِع
ي
ُ ََوَزَّو ْجن
ٍ اىم ِِبُوٍر ِع
ي
ُ ََوَزَّو ْجن
ض َّمكْنُو ٌف
ٌ َّه َّن بَػْي
ُ َكأَنػ

আয়তনরাঘনা,
ডাকয হঘাঔ হফহষ্ট
হনওল ওানরা
ভহণহফহষ্ট, অপ্সযা
হডভ

أَإِ َذا ِمْتػنَا َوُكنَّا تُػَرابًا
َو ِعظَ ًاما أَإِنَّا لَ َم ِدينُو َف

মানদয প্রহতপর

َى ْل أَنتُم ُّمطَّلِعُو َف

অফকত,

ِ ِوتَػلَّوُ لِْل َجب
ي
َ

ٍ اطي ُكل بػن
ِ
َّاء
َ َّ َ ََوالشَّي
ٍ َو َغ َّو
اص
ِ
ِ
ي
َ َوَما أَنَا م َن الْ ُمتَ َكلّْف
تُ ْم َعلَْيػ َها لَ َش ْوبًا ّْم ْنَٛ إِ َّف
َِ
ٔتي ٍم
ِ
ِ
نسا َف ِمن
َ إنَّا َخلَ ْقنَا ْاْل
اج
ٍ نُّطْ َف ٍة أ َْم َش
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হদয়া নফ

অনু ন্ধানী
হঘৎ ওনয
হায়াননা
হনভোতা, স্থহত,
যাচহভহস্ত্র
বানওাযী,
ঙরাওুরী

হভশ্রণ, হভহশ্রত ফস্তু

হভহশ্রত, হভশ্রণ

ِ
ي
ٌ َعْيػنَاءُ ج ع
ور
ٌ َح ْوَراءُ ج ُح
ض
ٌ بَػْي
ِ
ين ج
ٌ َمد
َم ِدينُو َف
ُمطَّلِ ٌع ج
ُمطَّلِعُو َف
يىتًل-تَ َّل
ٌبَػنَّاء
فج
ٌ ُّْمتَ َكل
ُمتَ َكلّْ ُفو َف
ب
ٌ َش ْو
اج
ٌ أ َْم َش

তাযা ান ওযনফ াত্র হথনও,
তায হভশ্রণ নফ ওূ েনযয
(৭৬-৫)
আয তানদয হনওনট থাওনফ
আনতনয়না ভফয়স্কাকণ
(৩৮:৫২)
আহভ আভায ফযাায আল্লায
ওানঙ ভেণ ওযহঙ (৪০:৪৪)
হমহদন আওা ধূ য়ায় হঙনয় মানফ
প্রওায হধাোঁয়ায় (৪৪:১০)
হতাভাহদনকয উনয ািাননা নফ
আগুননয হঔা  ধু ম্রওুঞ্জ
(৫৫-৩৫)
আয ওানরা হধাোঁয়ায ঙায়া
(৫৬-৪৩)
আহভ তানদয হঙনন ঙ্গী
রাহকনয় হদনয়হঙরাভ (৪১:২৫)
এই ওুযআন শুননা না, আয এনত
হাযনকার ওনযা (৪১:২৬)
আভযা অহঘনযই তানদয হদঔাফ
আভানদয হনদেনাফরী হদকহদকনন্ত
(৪১:৫৩)
আভায ওানঙ উহস্থত ওয এয
ূ ফেফতেী হওান হওতাফ অথফা
হওাননা প্রাভাণয হঘহ্ন (৪৬:৪)

يَ ْشَربُو َف ِمن َكأْ ٍس َكا َف
ِ
اج َها َكافُ ًورا
ُ مَز
ِ اصرات الطَّر
ِ
ؼ
َ َو ِع
ْ ُ َ َند ُى ْم ق
اب
ٌ أَتْػَر
ض أ َْم ِري إِ ََل اللَّ ِػو
ُ َوأُفَػ ّْو
ٍ السماء بِ ُدخ
اف
َ ُ َ َّ يَػ ْوَـ تَأِِْت
ٍ ُِّمب
ي

ظ ّْمن
ٌ يػُْر َس ُل َعلَْي ُك َما ُش َوا
اس
ٌ َت١ُنَّا ٍر َو
ت ُم ٍوـ٦َْ َو ِظ ٍّل ّْمن
ْ ََّوقَػي
َتُ ْم قُػَرنَاءَٛ ضنَا

ِ تػَٰ َذا الْ ُقرِٛ ََل تَسمعوا
آف
ْ َ َُ ْ
َوالْغَ ْوا فِ ِيو
ِ َسنُ ِري ِهم آياتِنَا ِِف ْاَلف
اؽ
َ ْ َ
ٍ َائْػتُ ِوِن بِ ِكت
اب ّْمن قَػْب ِل
َىػَٰ َذا أ َْو أَثَ َارةٍ ّْم ْن ِع ْل ٍم
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হভশ্রণ, হভহশ্রত
েফয, াংহভশ্রণ

ভফয়স্কা, াথী

ِ
اج
ٌ مَز
ِ
اب
ٌ ب ج أَتْػَر
ٌ ت ْر

হাদে ওযা

ض
يػي ىف ِّو ي-ض
َ فَػ َّو

হধাোঁয়া

ُد َخا ٌف

ভেণ ওযা,

অহিহঔা, হঔা,
স্ফুহরঙ্গ, ধূ ভ,
ওানরা হধাোঁয়া, তপ্ত
হধাোঁয়া
রাহকনয় হদয়া,
হনধোযণ ওযা,

اس
ٌ َت١ُ
وـ
ٌ ت ُم٦َْ
ض
يػي ىقىِّ ي-ض
َ َّقَػي

হননয়াহচত ওযা
ট্টনকার ওযা,
আনফার তানফার

يىػ ٍلغيو-لَغَا

ফওা
হদকন্ত,
হদওঘিফার
ঐহতয, প্রাভাণয,
হনদেনফাী

اؽ
ٌ َأُفُ ٌق ج آف
)يىػ ٍؤ يثر-ىثر
أَثَ َارةٌ (أ ى

এফাং আহন অফযই ওথায
বহঙ্গনত তানদযনও হঘননত
াযনফন (৪৭:৩০)
অতঃয হতাভানদযনও অহতি
ওযনর। (৪৭:৩৭)
মঔন ওাহপযযা তানদয অন্তনয
হচদ হালণ ওনযহঙর (৪৮:২৬)
অতঃয তা ক্ত  ভচফুত য়
এফাং ওানন্ডয উয দৃ ঢ়বানফ
দাোঁহিনয় ঘালীনও অহববুত ওনয
(৪৮:২৯)
তদ্রৃাযা অজ্ঞাতানয এও ওরাংও
হতাভানদয উয আনযাহত ত
(৪৮:২৫)
এফাং উোর ভুে (৫২:৬)

হইহদন তানদযনও চাান্নানভয
আগুননয হদনও হিনর হনয়া নফ
ধাহক্কনয় ধাহক্কনয় (৫২:১৩)
আনায ারনওতোয ওৃায়
আহন কণও নন (৫২:২৯)
তঔন দু ই ধনু নওয ফযফধান হঙর
অথফা আয ওভ (৫৩:৯)

َّه ْم ِِف َ٘تْ ِن الْ َق ْوِؿ
ُ َولَتَػ ْع ِرفَػنػ

ফাঘনবহঙ্গ,

فَػيُ ْح ِف ُك ْم

ঘা প্রনয়াক ওযা,

ِ َّ
ِ
ين َك َف ُروا ِِف
َ إ ْذ َج َع َل الذ
ْ قُػلُوِبِِ ُم
َا٘تَ ِميَّة
استَػ َو َٰى َعلَ َٰى
َ َاستَػ ْغل
ْ َظ ف
ْ َف
ِ ِِ
اع
ُّ ب
َ الزَّر
ُ ُسوقو يػُ ْعج

ِ ُفَػت
ٌصيبَ ُكم ّْمْنػ ُهم َّم َعَّرة
بِغَ ِْْي ِع ْل ٍم
َوالْبَ ْح ِر الْ َم ْس ُجوِر
يَػ ْوَـ يُ َدعُّو َف إِ َ ََٰل نَا ِر
َّم َدعِّا
َ َج َهن
ِ فَما أَنت بِنِعم
ك
َ ّْت َرب
َْ َ َ
ِ بِ َك
اى ٍن

ِ ْ اب قَػ ْو َس
ي أ َْو
َ َفَ َكا َف ق
أ َْد َََٰن
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ওন্ঠস্বয

নভনীয় ওযা,
ীিাীহি ওযা
হচদ, ভনস্তা,
খৃ ণা, উনেচনা
দৃ ঢ় য়া, ভচফুত
য়া, হক্তারী
য়া, হভাটা
য়া
ওরি,
অযাধনফাধ/

َ٘تْ ٌن
 يٍَي ًفي-َح َفى
ْأ
َِ
ٌٔتيَّة
-ظ
َ َاستَػ ْغل
ْ
ظ
يى ٍستىػ ٍغلً ي
ٌَم َعَّرة

েহত
তযঙ্গাহয়ত,
উোর/ অহিূ ণে,

ور
ٌ َم ْس ُج

প্রজ্জ্বহরত
ধাক্কা হদয়া

)يى يدع-ََّدعّّ ( ىدع

কণও

ِ َك
اى ٌن

দূ যত্ব

اب
ٌ َق

তঔন দু ই ধনু নওয ফযফধান হঙর
অথফা আয ওভ (৫৩:৯)
তানদয জ্ঞাননয নাকার এ মেন্তই
(৫৩:৩০)
এনতই তাযা নয় হকর হঔায়ানিয
ঔিওুনটায নযায় (৫৪:৩১)

ِ ْ اب قَػ ْو َس
ي أ َْو
َ َفَ َكا َف ق
أ َْد َََٰن
ِ
ك َمْبػلَغُ ُهم ّْم َن الْعِْل ِم
َ ََٰذل

فَ َكانُوا َك َه ِشي ِم الْ ُم ْحتَ ِظ ِر
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ধনু ও, ধনু
হযণহত, হল
ীভা, ভাত্রা, মোয়
হঔাোঁয়াি, মাযা
হঔাোঁয়াি ফানায়

س
ٌ قَػ ْو
َمْبػلَ ٌغ

تتَ ِظٌرُْٝ

১২। ু যা আয যভান-না
তদু বয় হথনও হফয য় হভাহত 
প্রফার। (৫৫-২২)
তদু বয় হথনও হফয য় হভাহত 
প্রফার। (৫৫-২২)
তাযা হমন ঘুহন  প্রফার।
(৫৫-৫৮)
তঔন হহট নয় মানফ যক্তফণে
ঘাভিায ভত (৫৫-৩৭)

تُْر ُج ِمْنػ ُه َما اللُّ ْؤلُُؤ٧َ
َوالْ َم ْر َجا ُف
تُْر ُج ِمْنػ ُه َما اللُّ ْؤلُُؤ٧َ
َوالْ َم ْر َجا ُف
وت
ُ َُّه َّن الْيَاق
ُ َكأَنػ
َوالْ َم ْر َجا ُف

ِ ت وردةً َكالدّْى
اف
َ ْ َ ْ َفَ َكان
َ

ভুনক্তা

لُْؤلٌُؤ

প্রফার

َم ْر َجا ٌف

যত্ন, নীরওান্তভহণ,
দ্মযাক
যক্তফণে,
হকারানয ভত

وت
ٌ ُيَاق
ٌَوْرَدة

রার
তাযা হরান হদনয় ফন থাওনফ
ফুচ তাহওয়ানত (৫৫-৭৬)
এফাং াহয াহয কাহরঘা
(৮৮-১৫)
তাযা হরান হদনয় ফন থাওনফ
ফুচ তাহওয়ানত  ভননাযভ
কাহরঘায উনয (৫৫-৭৬)
এফাং হফস্তৃত হফঙাননা ওানেট
(৮৮-১৬)
ওাোঁটা হফীন ফযই কানঙ
(৫৬-২৮)

ٍ َّكئِي علَى رفْػر
ِ
ؼ
َ َ َٰ َ َ ُمت
ض ٍر
ْ ُخ
ٌص ُفوفَة
ْ تَا ِر ُؽ َم٣ََو
ٍ َّكئِي علَى رفْػر
ِ
ؼ
َ َ َٰ َ َ ُمت
ٍ ي ِحس
ِ
ٍ ْ ُخ
اف
َ ٍّ ضر َو َعْبػ َقر
ٌاِّب َمْبثُوثَة
ُّ َِوَزَر

ٍ تْضَّٞ ِِف ِس ْد ٍر
ود
ُ
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হওাভর কহদয
ভনদ, ওুন

ؼ
ٌ َرفْػَرفَةٌ ج َرفْػَر

হওার ফাহর

تَا ِر ُؽ٣َ تُُْرقَةٌ ج٣

কাহরঘা

ي
ّّ َعْبػ َق ِر

কাহরঘা, কহদ,

ভঔভর

اِّب
ّّ َِزْربِيَّوٌ ج َزَر

ওাোঁটাহফীন

ود
ٌض
ُ َْتٞ

কাহরঘা, ওানেট,

হাাহকনী, ভফয়স্কা (৫৬-৩৭)
আহভ হই ফৃ েনও ওনযহঙ
স্ভযহণওা এফাং ভরুফাীনদয চনয
াভগ্রী (৫৬-৭৩)
আভানদয নময দা, হতাভানদয
আনরাও হথনও আভযা হনফ
(৫৭-১৩)
তাযা তানদয থগুনরানও ঢার
হননফ গ্রণ ওনযনঙ, অত:য
তাযা আল্লাহয নথ ফাধা হদয়
(৫৮-১৬)
তাোঁয নথ রিাই ওনয
াহযফেবানফ হমন তাযা
ীাকারাননা প্রাঘীয (৬১-৪)
তাযা প্রাঘীনয হিওাননা ওািদৃ শ্
(৬৩-৪)
এ হদন ায-হচনতয হদন।
(৬৪-৯)
হতাভযা মহদ হচদানচহদ ওয,
তনফ অনয হওউ তানও স্তনযদান
ওরুও (৬৫-৬)
আল্লা তা’আরায ওানঙ তফা
ওয-আন্তহযও তফা। (৬৬-৮)

তায যেীযা তানদয হচজ্ঞাা
ওযনফ -- ''হতাভানদয ওানঙ হও
হওাননা তওেওাযী আনন হন?‛
(৬৭-৮)

عُُربًا أَتْػَرابًا
ِ
اعا
ً َاىا تَذْكَرةً َوَمت
َ ََج َع ْلن
ين
َ لّْْل ُم ْق ِو
ِ
س ِمن نُّوِرُك ْم
ْ اُنظُُرونَا نَػ ْقتَب
ِ
ًتَانَػ ُه ْم ُجنَّة٨َْا َِّتَ ُذوا أ
ص ُّدوا َعن َسبِ ِيل اللَّ ِػو
َ َف
ِِ
ِ
صفِّا
َ يػُ َقاتلُو َف ِِف َسبِيلو
وص
ٌ ص
ُ َّهم بػُْنػيَا ٌف َّم ْر
ُ َكأَنػ
ٌب ُّم َسن ََّدة
ُ َكأَنػ
ٌ َّه ْم ُخ ُش
ِ
ك يَػ ْوُـ التػَّغَابُ ِن
َ َٰذَل

ِ
ِ
ُاس ْرُّْت فَ َستُػ ْرض ُع لَو
َ َوإف تَػ َع
ُخَر َٰى
ْأ
ًتُوبُوا إِ ََل اللَّ ِػو تَػ ْوبَة
وحا
ُن
ً َّص
تُ ْم َخَزنػَتُػ َها أَ ََلْ يَأْتِ ُك ْمَٛ ََسأ
نَ ِذ ٌير
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হপ্রভভয়ী
ভরুঘাযী

আগুন হনয়া,
আনরা হনয়া

ঢার, যো ওফঘ

ীা ঢারা, ু দৃঢ়,
ভচফুত
হি হদয়াননা
াযহচত, রাবহরাওান
যস্পযনও ফাধা
হদয়া, হচদ ওযা,

ب
ٌ وب ج عُُر
ٌ َع ُر
ُم ْق ٍو ج ُم ْق ُوو َف
ً
س
يىػ ٍقتىب ي-س
َ َاقْػتَب
ٌُجنَّة
وص
ٌ ص
ُ َم ْر
ٌُم َسن ََّدة
تَػغَابُ ٌن
اس ير
يىػتىػ ىع ى-اسَر
َ تَػ َع

ওষ্টওয য়া
আন্তহযও,
হতযওায

প্রযী

وح
ُ َن
ٌ ص
ٌَخا ِز ٌف ج َخَزنَة

তানও হনয়হঙ প্রযীনত ূ ণে
(৭২-৮)
আহভ আফান ওযফ
চাান্নানভয প্রযীনদযনও
(৯৬-১৮)
হতাভযা তায ফুনও হফঘযণ ওয
(৬৭-১৫)
ওনিায স্ববাফ, তদু হয ওুঔযাত
(৬৮-১৩)
ইনাআল্লা না ফনর। (৬৮-১৮)
আয আওা হফদীণে নফ, আয
তা হইহদন নফ বঙ্গু য।
(৬৯-১৬)
অতঃয হ ু ঔী চীফন-মান
ওযনফ (৬৯-২১)
হদননও ওনযহঙ চীহফওা অচেননয
ভয় (৭৮-১১)
হ ফস্ত্রাফৃ ত! (৭৩-১)
হ ঘাদযাফৃ ত (৭৪-১)
হনশ্চয়ই যাহত্রচাকযণ প্রফৃ হে
দরনন ায়ও এফাং স্পষ্ট
উচ্চাযনণয অনু ওূর। (৭৩-৬)

ِ َفَػوج ْدن
ت َحَر ًسا
ْ َاىا ُملئ
َ ََ
َّ َُسنَ ْدع
َالزبَانِيَة

فَ ْام ُشوا ِِف َمنَاكِبِ َها
ِ
ك َزنِي ٍم
َ عُتُ ٍّل بَػ ْع َد ََٰذل
َوََل يَ ْستَثْػنُو َف

ِ انشق
الس َماءُ فَ ِه َي
َّ َّت
َ َو
ٌيَػ ْوَمئِ ٍذ َو ِاىيَة

ِ يش ٍة َّر
اضيَ ٍة
َ فَػ ُه َو ِِف ِع
اشا
ً َّه َار َم َع
َ َو َج َع ْلنَا النػ
يَا أَيػُّ َها الْ ُمَّزّْم ُل
يَا أَيػُّ َها الْ ُم َّدثّْػ ُر
ِ
ِ َإِ َّف ن
َش ُّد
َ اشئَةَ اللَّْي ِل ى َي أ
َوطْئًا َوأَقْػ َوُـ قِ ًيَل
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প্রযী, যেও

চাান্নানভয প্রযী

ওাোঁধ
ওুঔযাত,
হতৃহযঘয়ীন
ইন া আল্লা
ফরা; ফাদ হদয়া
বঙ্গু য, দূ ফের,
চযাচীণে

চীফন মান
চীহফওা, চীহফওা
উাচেনওার
ফস্ত্রাফৃ ত, ঘাদযাফৃ ত
ঘাদযাফৃ ত,
ওম্বরাফৃ ত
ৃ চনীর ভয়,
কিনভূ রও ভয়,
যানতয প্রয

س
ٌ َحَر
ٌَزبَانِيَة
ِ
بج
ٌ َمنك
ِ
ب
ُ َمنَاك
ِ
يم
ٌ َزن
يَ ْستَثِِْن-اِ ْستَثْػ ََن
ٌَو ِاىيَة
ٌِعْي َشة
اش
ٌ َم َع
ُمَّزّْم ٌل
ُم َّدثّْػٌر

ِ َن
ٌاشئَة

হনশ্চয়ই যাহত্রচাকযণ প্রফৃ হে
দরনন ায়ও এফাং স্পষ্ট
উচ্চাযনণয অনু ওূর। (৭৩-৬)
আহন আনায ারনওতোয
নাভ স্ভযণ ওরুন এফাং
এওাগ্রহঘনে তাোঁয প্রহত ভি হান।
(৭৩-৮)
আহন আনায ারনওতোয
নাভ স্ভযণ ওরুন এফাং
এওাগ্রহঘনে তাোঁয প্রহত ভি হান।
(৭৩-৮)
আয ঔাদয মা করায় আটনও মায়,
আয ভভেন্তুদ াহস্ত। (৭৩-১৩)
আয াািগুনরা নয় মানফ
ছযছযা ফাহরয স্তূ (৭৩-১৪)
এফাং হকাঙা হকাঙায ানথ চহিত
নয় মানফ (৭৫-২৯)
ভানু ল হও ভনন ওনয হম, তানও
এভহন হঙনি হদয়া নফ?
(৭৫-৩৬)
তাযা ান ওযনফ াত্র হথনও,
তায হভশ্রণ নফ ওূ েনযয
(৭৬-৫)
আয তানদয প্রদহেণ ওযনফ
হঘযস্ফুহটত হওনাযকণ (৭৬-১৯)

ِ
ِ َإِ َّف ن
َش ُّد
َ اشئَةَ اللَّْي ِل ى َي أ
َوطْئًا َوأَقْػ َوُـ قِ ًيَل
َّل
َ ّْاس َم َرب
ْ َواذْ ُك ِر
ْ ك َوتَػبَت
إِلَْي ِو تَػْبتِ ًيَل
َّل
َ ّْاس َم َرب
ْ َواذْ ُك ِر
ْ ك َوتَػبَت
إِلَْي ِو تَػْبتِ ًيَل
ص ٍة َو َع َذابًا
َّ َُوطَ َع ًاما َذا غ
ِ
يما
ً أَل
ِ َوَكان
اؿ َكثِيبًا
ْ ت
ُ َاٗتِب
َ
َّم ِه ًيَل
ِ والْتَػف
ِ الس
اؽ
ُ الس
َّ ِاؽ ب
َّ َّت
َ
ِ ُ تس٦َ
نسا ُف أَف
َ ب ْاْل
َ َْ أ
يػُْتػَرَؾ ُس ًدى
يَ ْشَربُو َف ِمن َكأْ ٍس َكا َف
ِ
اج َها َكافُ ًورا
ُ مَز
وؼ َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌف
ُ َُويَط
تَلَّ ُدو َفُّٞ
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আত্মাংমভ, প্রফৃ হে
দভন/ অন্তনয

ٌَو ْطء

প্রবাফ হফস্তাযওাযী
হনযারায় ধযান

َّل
يىػتىبىت ي-َّل
َ تَػبَت

ওযা, ভি য়া
হনযারায় ধযান
ওযা, হফচনন

ِ
يل
ٌ تَػْبت

াধনা ওযা,
ভুযাওাফা ওযা
করায় আটনও
মায়া

ঘরভান, ফভান
চহিনয় মায়া,
যাঘাননা
রাকাভীন,
অনথেও

ওাপুয, ওূ েয

হঘযহওনায/
অভয

َّ ُغ
ٌصة
ِ
يل
ٌ َمه
يىػ ٍلتًف-ف
َّ َالْت
ُس ًدى
ور
ٌ َُكاف
تَلَّ ُدو َفُٞ تَلَّ ٌد جُٞ

ভফয়স্কা, ূ ণেনমৌফনা তরুণী
(৭৮-৩৩)
থ তানদয, মাযা আত্মায ফাোঁধন
ঔুনর হদয় ভৃ দুবানফ (৭৯-২)
থ তানদয, মাযা আত্মায ফাোঁধন
ঔুনর হদয় ভৃ দুবানফ (৭৯-২)
তাযা ফরনঙ -- ''আভযা হও হপনব্র
মাফ প্রথভাফস্থায়? (৭৯-১০)
হতহন ভ্রূওুহিত ওযনরন এফাং
ভুঔ হপহযনয় হননরন (৮০-১)
আয প্রবাত মঔন উজ্জ্বর নত
থানও (৮১-১৮)
আয মঔন ওফযগুনরা উনন্মাহঘত
নফ (৮২-৪)
তাযা মা অচেন ওনয ঘনরহঙর তা
তানদয হৃদনয় ভযনঘ ধহযনয়নঙ
(৮৩-১৪)
তায হভায নফ ওস্তুযী
(৮৩-২৬)
এফাং তাযা মঔন তানদয ওাঙ
হদনয় কভন ওযত তঔন যস্পনয

ِ
ب أَتْػَرابًا
َ َوَك َواع

নফয মু ফতী,

ِ ََّاشط
ِ والن
ات نَ ْشطًا
َ

ফাোঁধন উন্মু ক্তওাযী,

ِ ََّاشط
ِ والن
ات نَ ْشطًا
َ
ودو َف ِِف
ُ يَػ ُقولُو َف أَإِنَّا لَ َم ْرُد
ِا٘تَافِرة
َ ْ
س َوتَػ َوَّ ََٰل
َ ََعب
ِ ُّ و
َّس
َ
َ الصْب ِح إذَا تَػنَػف
ِ
ت
ْ ور بػُ ْعثَِر
ُ َُوإذَا الْ ُقب
َرا َف َعلَ َٰى قُػلُوِبِِم َّما َكانُوا
ِ يك
ْسبُو َف
َ
ك
ٌ ِختَ ُاموُ ِم ْس
َوإِذَا َمُّروا ِبِِ ْم يَػتَػغَ َام ُزو َف

হঘাঔ হটন ইাযা ওযত।

তরুণী

ওভেঘির, ঘটনট
ফাোঁধন ভৃ দুবানফ
হঔারা,
ওভেঘিরতা
ূ ফোফস্থা, আহদ
ৃ হষ্ট
ভ্রূ ওুহিত ওযা
হনঃশ্বা হনয়া,
আকভন ওযা
উনন্মাঘন ওযা,
উনি হপরা,
অনু ন্ধান ওযা
ভহযঘা িা

হভও, ওস্তুযী
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ٌَحافَِرة
س
يىػ ٍعبى ي-س
َ ََعب
َّس
يىػتىػنىػف ي-َّس
َ تَػنَػف
يػيبىػ ٍعثًير-بَػ ْعثَػَر
ين
يىًر ي-َرا َف
ك
ٌ ِم ْس
يىػتىػغى ىام يز-تَػغَ َامَز

হঘাঔ হটা

(৮৩-৩০)

ِ
بج
ٌ َكاع
ِ
ب
ُ َك َواع
ِ َن
اشطَةٌ ج
ِ
ات
ٌ َنَاشط
ط
ٌ نَ ْش

তানও ৃ হষ্ট ওযা নয়নঙ নফনকস্খহরত াহন হথনও (৮৬-৬)
ওভ হচাি  হফনচাি-এয
(৮৯-৩)
ওভ হচাি  হফনচাি-এয
(৮৯-৩)
এফাং তায ফন্ধননয ভত ফন্ধন
হওউ হদনফ না (৮৯-২৬)
এফাং তায ফন্ধননয ভত ফন্ধন
হওউ হদনফ না (৮৯-২৬)
অতঃয েুযাখানত অহিহফচ্ছুযও
অশ্বভূ নয (১০০-২)
এফাং ফেতভারা নফ ধু হনত
যঙ্গীন নভয ভত। (১০১-৫)
হওাযাইনয আহক্তয ওাযনণ
(১০৬-১)

ُخلِ َق ِمن َّم ٍاء َدافِ ٍق
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر
َّ َو
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر
َّ َو

ِ
َح ٌد
َ َوََل يُوث ُق َوثَاقَوُ أ
ِ
َح ٌد
َ َوََل يُوث ُق َوثَاقَوُ أ

ِ فَالْموِري
ات قَ ْد ًحا
َ ُ

اؿ َكالْعِ ْه ِن
ْ َوتَ ُكو ُف
ُ َاٗتِب
ِ الْ َمن ُف
وش
ِ ِِْل َيَل
ٍ ْؼ قُػَري
ش
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নফনক হনকেত,
হফকফান,

َدافِ ٌق

প্রফাভান
হচাি

َش ْف ٌع

হফনচাি

َوتْػٌر

ফন্ধন

اؽ
ٌ ََوث

ভচফুত ওনয
ফাোঁধা, ু দৃঢ় ওযা
অহিস্ফুহরঙ্গ
হফচ্ছুযও

يػي ٍوثً يق-أ َْوثَ َق
ُم ْوِريَةٌ ج
ات
ٌ َُم ْوِري

ধু হনত

وش
ٌ َمْنػ ُف

আওলেণ, আহক্ত

ؼ
َ
ٌ إيَل

১৩। হযহষ্ট
হযহষ্ট-১। নাভফাঘও ব্দভূ 
ফরু ন, হতহন আল্লা, এও।
(১১২:১)
আফু রাানফয স্তদ্রৃয় ধ্বাং
হাও এফাং ধ্বাং হাও হ
হননচ। (১১১:১)
এফাং মঔন আহভ মযত আদভ
(আঃ)-হও হচদা ওযায চনয
হপনযতাকণনও হননদে হদরাভ,
তঔনই ইফরী ফযতীত ফাই
হচদা ওযনরা। (২:৩৪)
হমহন আভায নয আকভন
ওযনফন। তাোঁয নাভ আভদ।
(৬১:৬)
আহভ ইহতূ নফে আদভনও হননদে
হদনয়হঙরাভ। (২০:১১৫)
স্ভযণ ওয, মঔন ইব্রাীভ হতা
আমযনও ফরনরন। (৬:৭৪)
স্ভযণ ওয, মঔন ইব্রাীভ হতা
আমযনও ফরনরন। (৬:৭৪)
ঔুহটয নযায় দীখে স্তম্ভ য়ারা
ইযাভ হকাত্র। (৮৯:৭)

َح ٌد
َ قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ
ٍ َتَٛ ت يَ َدا أَِِّب
ب
َّ َب َوت
ْ َّتَػب
َوإِ ْذ قُػ ْلنَا لِْل َم ََلئِ َك ِة
اس ُج ُدوا َِل َد َـ فَ َس َج ُدوا
ْ
ِإََِّل إِبل
يس
َ ْ

ْ يَأِِْت ِمن بَػ ْع ِدي
ُاٖتُو
َٔتَ ُد
ْأ
آد َـ ِمن
َ َولََق ْد َع ِه ْدنَا إِ َ ََٰل
قَػْب ُل
ِ ِ
ِ
يم ِْلَبِ ِيو
ُ َوإ ْذ قَ َاؿ إبْػَراى
َآزَر
ِ ِ
ِ
يم ِْلَبِ ِيو
ُ َوإ ْذ قَ َاؿ إبْػَراى
َآزَر
ِ َإِرـ ذ
ات الْعِ َم ِاد
ََ

আল্লা তা’আরা
আফু রাাফ;
যাু র (া) এয
এওচন ঘাঘা

ٍ َتَٛ أَبُو
ب
ِ
يس
ُ إبْل

ইফহর

ভুাম্যাদ (া),
ফোহধও

َٔتَ ُد
ْأ

প্রাংাওাযী
আদভ (আ)

ইফযাহভ (আ)
এয হতা

ইফযাহভ (আ)

ইযাভ, আদ
চাহতয হতা
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اهلل

آد ُـ
َ
َآزُر
ِ
يم
ُ إبْػَراى
َإرُـ

এফাং ূ ণে ওযনফন স্বীয় অনু গ্র
হতাভায প্রহত  ইয়াওুফ
হযফায-হযচননয প্রহত; হমভন
ইহতূ নফে হতাভায হতৃুরুল
ইব্রাীভ  ইানওয প্রহত ূ ণে
ওনযনঙন। (১২:৬)
হ ফনী-ইযাঈরকণ, হতাভযা
স্ভযণ ওয আভায অনু গ্র।
(২:৪০)
স্ভযণ ওরুণ, ইভাঈর, আর
ইয়াা  মু রহওপনরয ওথা।
(৩৮:৪৮)
আয  মাওাহযয়া, ইয়াহয়া, ঈা
এফাং ইহরয়ানও। তাযা ফাই
ুণযফাননদয অন্তবুেক্ত হঙর।
(৬৮:৫)
স্ভযণ ওরুণ, ইভাঈর, আর
ইয়াা  মু রহওপনরয ওথা।
(৩৮:৪৮)
এফাং তানদয অনু কাভী ওনযহঙ
ভহযয়ভ তনয় ঈানও  তানও
হদনয়হঙ ইহঞ্জর। (৫৭:২৭)
স্ভযণ ওরুণ, আভায ফাো
আইয়ু যনফয ওথা। (৩৮:৪১)
যা হশ্রি, না তুব্বায ম্প্রদায় 
তানদয ূ ফেফতেীযা? (৪৪:৩৭)

ك َو َعلَ َٰى
َ َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَوُ َعلَْي
ِ
وب َك َما أََّتََّها
َ آؿ يَػ ْع ُق
ك ِمن قَػْب ُل
َ َْعلَ َٰى أَبَػ َوي
ِ ِ
اؽ
َ يم َوإِ ْس َح
َ إبْػَراى
ِ ِ
يل اذْ ُك ُروا
َ يَا بَِِن إ ْسَرائ
ِ ِ
ِت
َ ن ْع َم
ِ ِ
يل َوالْيَ َس َع
َ َواذْ ُك ْر إ ْٖتَاع
َو َذا الْ ِك ْف ِل
ِ
ِ
يس َٰى
َ ت َ َٰي َوع٦ََْوَزَكريَّا َو
ِ
اس ۖ ُكلّّ ّْم َن
َ ََوإلْي
ِِ َّ
ي
َ الصا٘ت

ِ ِ
يل َوالْيَ َس َع
َ َواذْ ُك ْر إ ْٖتَاع
َو َذا الْ ِك ْف ِل
ِِ
َيسى ابْ ِن َم ْرَي
َ َوقَػ َّفْيػنَا بع
ِِ
يل
َ ت٠َوآتَػْيػنَاهُ ْاْل
وب
َ َُّواذْ ُك ْر َعْب َدنَا أَي
أ َُى ْم َخْيػٌر أ َْـ قَػ ْوُـ تُػبَّ ٍع
ِ َّ
ين ِمن قَػْبلِ ِه ْم
َ َوالذ

428

اؽ
ُ إس َح
ْ
ইাও (আ)

আল্লায ফাো,
ইয়াওুফ (আ) এয
উাহধ
ইভাঈর (আ)

ِ
يل
ْ
ُ إسَرائ
ِ ْ
يل
ُ إٖتَاع
ِ
ي
ُ  إلْيَاس،اس
ُ َإلْي

ইহরয়া (আ)

আর ইয়াা (আ)
ইহঞ্জর, ঈায
(আ) উয

اليَ َس ُع
ِْ
يل
ُ ت٠اْل

অফতীণে হওতাফ
আইয়ু ফ (আ)
ইয়াভননয ‘তুব্বা’
ফাং

وب
ُ ُّأَي
تُػبَّ ٌع

আল্লা ‘ফহযা’ ‘ানয়ফা’ ীরা’
এফাং ‘াভী’ হও যীয়তহে
ওনযনহন। (৫:১০৩)

ٍما جعل اللَّو ِمن َِِبْية
ُ َ ََ َ
َ
َوََل َسائِبَ ٍة َوََل َو ِصيلَ ٍة َوََل
َح ٍاـ

ঐ চন্তুনও ফরা
নতা, মায দু ধ

ٌَِِب َْية

হদান ওযা ত
না এফাং ফরা
নতা হম, এ দু ধ
প্রহতভায চনয

হতাভযা হও ফা’আর হদফতায
এফাদত ওযনফ এফাং নফোেভ
স্মষ্টানও হযতযাক ওযনফ।
(৩৭:১২৫)
আহভ তযাত অফতেীনে ওনযহঙ।
এনত হদায়াত  আনরা যনয়নঙ।
(৫:৪৪)

াভুদ ম্প্রদায় অফাধযতা ফতঃ
হভথযানযা ওনযহঙর। (৯১:১১)
তাযয ঈভানদাযযা আল্লায
হুওুনভ চারূ নতয ফাহনীনও
যাহচত ওনয হদর এফাং দাউদ
চারূ তনও তযা ওযর। (২:২৫১)

أَتَ ْدعُو َف بَػ ْع ًَل َوتَ َذ ُرو َف
ِِ ْ أَحسن
ي
َ تَالقٙا
ََ ْ
َنزلْنَا التػ َّْوَراةَ فِ َيها
َ إِنَّا أ
ور
ٌ ُُى ًدى َون

ود بِطَ ْغ َو َاىا
ْ ََك َّذب
ُ ُت َْت

وىم بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َوقَػتَ َل
ُ فَػ َهَزُم
وت
ُ َد ُاو
َ ُود َجال

ভূ হতেয নাভ

তাযাত: ভুা
আরাইহ

بَػ ْع ٌل
ُالتَػ ْوَراة

ারানভয প্রহত
অফতীণে হওতাফ,
ফাইনফর
ানর (আ) এয
উম্যত
আভাহরওায
ওানপয যাচা,

ود
ُ َُْت
وت
ُ َُجال

মানও দাউদ
আরাইহ ারাভ
ফাদা তারু নতয
হনতৃনত্ব মু নে তযা

হম ফযহক্ত আল্লা তাোঁয হপনযতা
 যূ রকণ এফাং হচফযাঈর 
হভওাঈনরয ত্রু য়। (২:৯৮)

َمن َكا َف َع ُد ِّوا لّْلَّ ِػو
ِ ِ ِِ ِِ ِ
يل
َ َوَم ََلئ َكتو َوُر ُسلو َوج َْب
َوِمي َك َاؿ
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ওনযন
হচফযাইর,
হচফযীর, রূহুর
ওুদু  (আ)

ِ ِ
يل
ُ ج َْب

ভুহভনকণ, চুভআয হদনন মঔন
নাভানময আমান হদয়া য়, তঔন
হতাভযা আল্লায স্ভযনণয ানন
ত্বযা ওয এফাং হফঘানওনা ফন্ধ
ওয। (৬২:৯)

আল্লা ‘ফহযা’ ‘ানয়ফা’ ীরা’
এফাং ‘াভী’ হও যীয়তহে
ওনযনহন। (৫:১০৩)

ِ َّ
ين َآمنُوا إِ َذا
َ يَا أَيػُّ َها الذ
ِ
لص ََلةِ ِمن يَػ ْوِـ
َّ ِي ل
َ نُود
ِ ْ
اس َع ْوا إِ َ ََٰل ِذ ْك ِر
ْ َاٗتُ ُم َعة ف
اللَّ ِو َو َذ ُروا الْبَػْي َع

ٍما جعل اللَّو ِمن َِِبْية
ُ َ ََ َ
َ
َوََل َسائِبَ ٍة َوََل َو ِصيلَ ٍة َوََل
َح ٍاـ

ُاٗتُ ُم َعة
হভরন হদফ,
শুিফায, চুভায
হদন

ঐ উটনও ফরা
নতা, মায ফীনমে

َح ٍاـ

ফহু ফাচ্চা চন্মরাব
ওযত, তঔন
তানও হদনয় হফাছা
ফননয ওাচ
ওযাননা নতা না
এফাং তায উয
আনযাণ ওযা
নতা না। তানও
ভূ হতেয নানভ
স্বাধীন হঙনি

হলযফকে ফনরহঙরঃ আভযা
আল্লায নথ াামযওাযী।
(৬১:১৪)
আল্লা হতাভানও ু াংফাদ
হদনচ্ছন ইয়াইয়া ম্পনওে, হমহন
ােয হদনফন আল্লায হননদেনয
তযতা ম্পনওে, হমহন হনতা
নফন এফাং নাযীনদয াংস্পনে

َنص ُار
ْ قَ َاؿ
َ ت ُن أ١َْ ا٘تََوا ِريُّو َف
اللَّ ِو
َّ أ
َف اللَّوَ يػُبَش ُّْرَؾ بِيَ ْح َ َٰي
ص ّْدقًا بِ َكلِ َم ٍة ّْم َن اللَّ ِو
َ ُم
ص ًورا
ُ َو َسيّْ ًدا َو َح

মানফন না। (৩:৩৯)
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হদয়া নতা
ঈা (আ) এয
ঙ্গীনদয উাধী,
াামযওাযী

يج
ّّ َح َوا ِر
َح َوا ِريُّو َف

ت َي٦َْ

ইয়াইয়া ইফন
মাওাহযয়া (আ)

তাযয ঈভানদাযযা আল্লায
হুওুনভ চারূ নতয ফাহনীনও
যাহচত ওনয হদর এফাং দাউদ
চারূ তনও তযা ওযর। (২:২৫১)
এই হওতানফ ইেীনয ওথা
আনরাঘনা ওরুন, হতহন হঙনরন
তযফাদী নফী। (১৯:৫৬)

স্ভযণ ওরুণ, ইভাঈর, আর
ইয়াা  মু রহওপনরয ওথা।
(৩৮:৪৮)
আয তাযা হতাভানও মু লক্কাযনাইন
ন্বনন্ধ হচজ্ঞাা ওযনঙ।
(১৮:৮৩)
এফাং ভাঙয়ারায ওথা স্ভযণ
ওরুন হতহন িুে নয় ঘনর
হকনয়হঙনরন। (২১:৮৭)
আহন হও ধাযণা ওনযন হম,
গুা  কনতেয অহধফাীযা আভায
হনদেনাফরীয ভনধয হফস্ভয়ওয
হঙর ? (১৮:৯)
যভমান ভাই র হ ভা, মানত
নাহমর ওযা নয়নঙ হওাযআন
(২:১৮৫)
হযাভওযা যাহচত নয়নঙ।
(৩০:২)

وىم بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َوقَػتَ َل
ُ فَػ َهَزُم
وت
ُ َد ُاو
َ ُود َجال
ِ َواذْ ُكر ِِف الْ ِكت
اب
ْ َ
ِِ
يس ۖ إِنَّوُ َكا َف
َ إ ْدر
ِصدّْي ًقا نَّبِيِّا
ِ ِ
يل َوالْيَ َس َع
َ َواذْ ُك ْر إ ْٖتَاع
َو َذا الْ ِك ْف ِل
ك َعن ِذي
َ ََويَ ْسأَلُون
ِ ْ الْ َقرنَػ
ي
ْ
ِِ
ب
َ َو َذا النُّوف إذ ذَّ َى
ِ َمغ
اضبًا
ُ
ِ
َّ ت أ
اب
ْ َف أ
َ أ َْـ َحسْب
َ َص َح
ِ الْ َك ْه
الرقِي ِم َكانُوا ِم ْن
َّ ف َو
آيَاتِنَا َع َجبًا
ضا َف الَّ ِذي أُن ِزَؿ
َ َش ْه ُر َرَم
فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُف
ِ غُلِب
وـ
ُّ ت
ُ الر
َ

431

দাউদ (আ)

َد ُاووُد
ِ
يس
ُ ْإدر

ইেী (আ)

মু র হওপর (আ)

মু র ওাযনাইন

মু ন-নু ন;
ইউনু  (আ)
হরহঔত পরও,
প্রস্তনয হঔাহদত

ذُ ْو الْ ِك ْف ِل
ِ ْ ذُو ال َقرنَػ
ي
ْ
ذُو النػ ُّْو ِف
ِ
يم
ُ الرق
َ

হফফযণ; যাওীভ;
এও স্থাননয নাভ
যভচান; হচহয
নফভ ভা,

ضا ُف
َ َرَم

হযাচায ভা
হযাভান চাহত

وـ
ٌ ُر

আহভ উনদনয য মফুনয হরনঔ
হদনয়হঙ। (২১:১০৫)

মঔনই মাওাহযয়া হভযানফয ভনধয
তায ওনঙ আনতন তঔনই হওঙু
ঔাফায হদঔনত হনতন। (৩:৩৭)

অতঃয মানয়দ মঔন ময়ননফয
ানথ ম্পওে হঙন্ন ওযর, তঔন
আহভ তানও আনায ানথ
হফফাফন্ধনন আফে ওযরাভ
(৩৩:৩৭)
তনফ হতাভায হও ফক্তফয, হ
াহভযী (২০:৯৫)
আল্লা ‘ফহযা’ ‘ানয়ফা’ ীরা’
এফাং ‘াভী’ হও যীয়তহে
ওনযনহন। (৫:১০৩)

الزبُوِر ِمن
َّ َولََق ْد َكتَْبػنَا ِِف
ّْ بَػ ْع ِد
الذ ْك ِر
ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَْيػ َها َزَك ِريَّا
ِ
ند َىا
َ اب َو َج َد ِع
َ الْم ْحَر
ِرْزقًا
ض َٰى َزيْ ٌد ّْمْنػ َها
َ َفَػلَ َّما ق
َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها

ي
ُّ ك يَا َس ِام ِر
َ ُفَ َما َخطْب
ٍما جعل اللَّو ِمن َِِبْية
ُ َ ََ َ
َ
َوََل َسائِبَ ٍة َوََل َو ِصيلَ ٍة َوََل
َح ٍاـ

মাফুয; দাউদ (আ)
এয উয অফতীণে
হওতাফ

َزَك ِريَّا
মাওাহযয়া (আ)

মানয়দ (যা),

َزيْ ٌد

এওচন াাহফ

াহভযী; ফনী
ইযাইনরয
এওচন ফযহক্ত
ঐ চন্তুনও ফরা
নতা, মানও
ভূ হতেয নানভ
স্বাধীন হঙনি
হদয়া নতা; না
তায উয
আনযাণ ওযা
নতা আয না
তায উয হওান
হফাছা ফন ওযা
নতা
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ور
َ
ُ ُالزب

ي
ُّ الس ِام ِر
َ
ٌَسائِبَة

হতাভযা তানদযনও বাররূন
হচননঙ, মাযা হনফানযয ফযাানয
ীভা রঙ্ঘণ ওনযহঙর। (২:৬৫)
আয হমহদন হনফায ত না,
আত না। (৭:১৬৩)
আয ু রাইভান দাউনদয
উেযু হয নরন (২৭:১৬)
আয হযতযাক ওনযা না
য়াদনও, আয না ু য়ানও
(৭১:২২)
আয ভাদয়ানফাীনদয হনওট
তানদয বাই হাআইফনও (৭:৮৫)
হনঃনে মাযা ঈভান এনননঙ 
মাযা ইহুদী আয মাযা ানফঈন
(৫:৬৯)
তাযা ফরর-হ ানর, ইহতূ নফে
আভানদয ওানঙ হঙনর প্রতযাহত।
(১১:৬২)
হতাভানদয চনয তারু তনও যাচা
ওনযনঙন। (২:২৪৭)

ِ َّ ِ
ين ْاعتَ َد ْوا
َ َولََق ْد َعل ْمتُ ُم الذ
ِ
ِ السب
ت
ْ َّ من ُك ْم ِِف
َويَػ ْوَـ ََل يَ ْسبِتُو َف ۖ ََل
تَأْتِي ِه ْم
ود
َ َوَوِر
َ ث ُسلَْي َما ُف َد ُاو
اعا
ً ََل تَ َذ ُر َّف َوِّدا َوََل ُس َو
اى ْم ُش َعْيبًا
ُ َخ
َ َوإِ َ ََٰل َم ْديَ َن أ
ِ َّ
ِ َّ ِ
ين
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّف الذ
الصابِئُو َف
َّ ادوا َو
ُ َى
ِ قَالُوا يا
نت
َ صال ُح قَ ْد ُك
َ َ
فِينَا َم ْر ُج ِّوا قَػْب َل ََٰى َذا
وت َملِ ًكا
َ بَػ َع
َ ُث لَ ُك ْم طَال

হনফায, যাফাত

ت
َّ َا
ُ لسْب

হনফায ারন
ওযা

দাউদ (আ)

ت
يى ٍسبً ي-ت
ىسبى ى
يما ُف
َ َُسل

ভূ হতেয নাভ

ٌُس َواع

ু রাইভান ইফন

শুয়াইফ (আ)

ানফয়ী ম্প্রদায়

াহর (আ)
তারু ত; ফনী
ইযাইনরয

يب
ٌ ُش َع
صابِ ٌئ ج
َ
صابِئُو َف
َ
صالِ ٌح
َ
وت
ُ ُطَال

এওচন ানওয
ইহুদীযা ফনর মাইয আল্লায
ুত্র। (৯:৩০)

ِ
ود عَُزيْػٌر ابْ ُن
ُ َوقَالَت الْيَػ ُه
اللَّ ِػو
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নাভ

عَُزيْػٌر
উচাইয (আ)

হতাভযা হও তনফ হবনফ হদনঔঙ
রাত  'উমমা ম্পনওে।
(৫৩:১৯)
এভযাননয স্ত্রী মঔন ফরনরা।
(৩:৩৫)
আদ চাহতয নয হতাভানদযনও
দোয ওনযনঙন। (৭:৭৪)

হনঃনেন ভহযয়ভ ুত্র ভী
ঈা আল্লায যূ র। (৪:১৭১)

আয হপযআউন ফরনর -- ''ভস্ত
স্তাদ চাদু ওযনও আভায ওানঙ
হননয় এ ‚। (১০:৭৯)
হনঃনে ক্কারূন হঙর ভূ ায
স্বচাহতনদয ভনধযওায। (২৮:৭৬)

এ হওাযআন আভায প্রহত
অফতেীণে নয়নঙ (৬:১৯)

َّ أَفَػرأَيْػتُم
ت َوالْعَُّز َٰى
َ الَل
ُ َ
ِ
َت ِع ْمَرا َف
ُ إِ ْذ قَالَت ْامَرأ
َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ِمن بَػ ْع ِد
َع ٍاد
ِ تَا الْم ِس٣َِّإ
يسى ابْ ُن
ُ َ
َ يح ع
وؿ اللَّ ِػو
ُ َم ْرَيَ َر ُس

َوقَ َاؿ فِْر َع ْو ُف ائْػتُ ِوِن بِ ُك ّْل
ِس
اح ٍر َعلِي ٍم
َ

إِ َّف قَ ُارو َف َكا َف ِمن قَػ ْوِـ
وس َٰى
َ ُم

ِ وأ
َل َىػَٰ َذا الْ ُق ْرآ ُف
ََّ ُِوح َي إ
َ

ভক্কায ভুহযওনদয
হদফীয নাভ
ইভযান; ঈা
আরাইহ

العَُّزى
ِع ْمَرا ُف

ারানভয নানা
হুদ (আ) এয

اد
ٌ َع

ম্প্রদায়

ঈা (আ)
হপযাউন;
হভযযানচয

ِ
يسى
َ ع
فِْر َع ْو ُف

উাহধ, পাযা
ওারূন; ফনী
ইযাইনরয

قَ ُارو ُف

এওচন ধনী
ফযহক্ত
ভুাম্যাদ (া) এয
উয অফতীণে

ال ُق ْرآ ُف

হওতাফ; াি ওযা,
ফাযফায হিতফয
ওুযাইনদয হনযাোয ওাযনণ
(১০৬:১)

ِ ِِْل َيَل
ٍ ْؼ قُػَري
ش
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গ্রন্থ
ওুযাই; নফীচী
(া) এয ফাং

ش
ٌ ْقُػَري

আল্লা ওাফানও ম্যাহনত কৃ 
ওনযনঙন (৫:৯৭)

রু ওভান তাোঁয হঙনরনও ফরনরন
মঔন হতহন তানও উনদ
হদহচ্ছনরন (৩১:১৩)
হতাভযা হও তনফ হবনফ হদনঔঙ
রাত  'উমমা ম্পনওে (৫৩:১৯)
অতঃয মঔন হপ্রহযতযা রূ নতয
কৃ ন হৌঙর (১৫:৬১)

আয তা ফানফনর ারূত  ভারূত
এই দু ই হপহযশ্তায ওানঙ নাহমর
য় হন (২:১০২)
হনশ্চয়ই ইয়াচুচ  ভাচুচ
চহভনন অাহন্ত ৃ হষ্ট ওনয ঘনরনঙ
(১৮:৯৪)
ভুাম্যদ আল্লায যূ র এফাং তাোঁয
ঘযকণ ওানপযনদয প্রহত
ওনিায, হননচনদয ভনধয যস্পয
ানু বূহতীর। (৪৮:২৯)

ت
َ َج َع َل اللَّػوُ الْ َك ْعبَةَ الْبَػْي
ا٘تََر َاـ
ْ

قَ َاؿ لُْق َما ُف َِلبْنِ ِو َوُى َو
ِ
ُيَعظُو

َّ أَفَػرأَيْػتُم
ت َوالْعَُّز َٰى
َ الَل
ُ َ
ٍ ُآؿ ل
وط
َ َفَػلَ َّما َجاء
الْ ُم ْر َسلُو َف
ِ ْ وَما أُن ِزَؿ َعلَى الْملَ َك
ي
َ
َ
وت
َ وت َوَم ُار
َ بِبَابِ َل َى ُار
َّ
وج
َ وج َوَمأْ ُج
َ إف يَأْ ُج
ِ ُم ْف ِس ُدو َف ِِف ْاْل َْر
ض

ۖ وؿ اللَّ ِو
ُ تَ َّم ٌد َّر ُسُّٝ
ِ َّ
ين َم َعوُ أ َِشدَّاءُ َعلَى
َ َوالذ
الْ ُكفَّا ِر ُر َٔتَاءُ بَػْيػنَػ ُه ْم
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ওা‘ফা; ফাইতুল্লা
মা ৃ হথফীয প্রথভ

ُال َك ْعبَة

ভুন্নত কৃ 

রু ওভান

ভক্কায ভুহযওনদয
এওহট ভূ হতে

রু ত (আ)

ভারুত;
ফযাহফরননয

لُْق َما ُف
ت
َ
ُ الَل
ط
ٌ لُْو
وت
ُ َم ُار

হপনযতা

ভাচুচ ম্প্রদায়

وج
ُ َمأْ ُج
تَ َّم ٌدُٝ

ভুাম্যাদ (া);
প্রাংহত

মাযা ভুরভান, মাযা ইহুদী,
ানফয়ী, খ্রীষ্টান, অহিুচও
(২২:১৭)

এই হওতানফ ভাযইয়ানভয ওথা
ফণেনা ওরুন (১৯:১৬)
তাযা হডনও ফরনফ, হ ভানরও,
ারনওতো আভানদয হওাই
হল ওনয হদন। (৪৩:৭৭)
এফাং তৃতীয় আনযওহট ভানাত
(৫৩:১৯)
ভূ ানও হমরূ হদয়া নয়হঙর,
তানও হরূ হদয়া র না হওন?
(২৮:৪৮)
হম ফযহক্ত আল্লা তাোঁয হপনযতা
 যূ রকণ এফাং হচফযাঈর 
হভওাঈনরয ত্রু য় (২:৯৮)

হতাভযা হযতযাক ওনযা না
য়াদ, ূ য়া, ইয়াগুঙ, ইয়াউও 
নযনও (৭১:২৩)

ِ َّ
ِ َّ ِ
ين
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّف الذ
ِ َّ ىادوا و
ي
َ الصابِئ
َ َُ
وس
َ َوالن
َ َّص َار َٰى َوالْ َم ُج

ِ َواذْ ُكر ِِف الْ ِكت
اب َم ْرََي
ْ َ
ِ
ِ ك لِيَػ ْق
ض
ُ َونَ َاد ْوا يَا َمال

ك
َ َُّعلَْيػنَا َرب

ِ
ُخَر َٰى
ْ َوَمنَاةَ الثَّالثَةَ ْاْل

ِ ِ
ِ
َلَ ْوََل أُوِتَ مثْ َل َما أُوِت
وس َٰى
َ ُم

َمن َكا َف َع ُد ِّوا لّْلَّ ِػو
ِ ِ ِِ ِِ ِ
يل
َ َوَم ََلئ َكتو َوُر ُسلو َوج َْب
َوِمي َك َاؿ
اعا
ً َوََل تَ َذ ُر َّف َوِّدا َوََل ُس َو

وؽ َونَ ْسًرا
َ ُوث َويَػع
َ َُوََل يَػغ
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অহি ূ চও

ভাযইয়াভ (আ),
ভহযয়ভ, হভযী,
ঈা (আ) এয ভা
ভাহরও;

ِ تَٜ
وس ّّي ج
ُ
وس
ٌ ُتَٜ
َُم ْرَي
ك
ٌ َِمال

চাান্নানভয প্রযী
ভানাত; ভক্কায
ভুহযওনদয ভূ হতেয

َُمنَاة

নাভ
ভুা (আ)

وسى
َ ُم
اؿ
ُ ِمي َك

হপনযতা
ভীওাঈর (আ)

نَ ْسٌر

হনশ্চয় মাযা ভুরভান, মাযা
ইহুদী, ঙানফয়ী ফা খ্রীষ্টান (৫:৬৯)

হনশ্চয়ই আহভ নূ নও হপ্রযণ
ওনযহঙরাভ তাোঁয ম্প্রদানয়য প্রহত
(৭১:১)
আয তা ফানফনর ারূত  ভারূত
এই দু ই হপহযশ্তায ওানঙ নাহমর
য় হন (২:১০২)
ারুন তানদযনও ুনফেই
ফনরহঙনরন (২০:৯০)
হ াভান, তুহভ আভায চননয
এওহট ু উচ্চ প্রাাদ হনভোণ ওয
(৪০:৩৬)
আদ ম্প্রদানয়য প্রহত তানদয
বাই হুদনও (৭:৬৫)
হতাভযা হযতযাক ওনযা না
য়াদ, ূ য়া, ইয়াগুঙ, ইয়াউও 
নযনও (৭১:২৩)
হনশ্চয়ই ইয়াচুচ  ভাচুচ
চহভনন অাহন্ত ৃ হষ্ট ওনয ঘনরনঙ
(১৮:৯৪)

ِ َّ
ِ َّ ِ
ين
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّف الذ
الصابِئُو َف
َّ ادوا َو
ُ َى
َّص َار َٰى
َ َوالن

ِ
وحا إِ َ ََٰل قَػ ْوِم ِو
ً ُإنَّا أ َْر َس ْلنَا ن
ِ ْ وَما أُن ِزَؿ َعلَى الْملَ َك
ي
َ
َ
وت
َ وت َوَم ُار
َ بِبَابِ َل َى ُار

تُ ْم َى ُارو ُف ِمن قَػْب ُلَٛ قَ َاؿ
ص ْر ًحا
َ يَا َى َاما ُف ابْ ِن َِل
ٍ
ودا
ً اى ْم ُى
ُ َخ
َ َوإِ َ ََٰل َعاد أ
اعا
ً َوََل تَ َذ ُر َّف َوِّدا َوََل ُس َو

وؽ َونَ ْسًرا
َ ُوث َويَػع
َ َُوََل يَػغ
َّ
وج
َ وج َوَمأْ ُج
َ إف يَأْ ُج
ِ ُم ْف ِس ُدو َف ِِف ْاْل َْر
ض
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ঔৃষ্টান

নূ  (আ)

ারুত; এওচন

صَرِاِنّّ ج
ْ َن
ص َارى
َ َن
وح
ٌ ُن
وت
ُ َى ُار

হপনযতায নাভ
ারূন (আ); ভুা
(আ) ারানভয

َى ُارو ُف

ফি বাই
াভান; হপযাউননয
ভন্ত্রী
হুদ (আ)

য়াদ; ভূ হতেয নাভ

َى َاما ُف
ُى ْوٌد
َّّود
وج
ُ يَأْ ُج

ইয়াচুচ ম্প্রদায়

আল্লা ‘ফহযা’ ‘ানয়ফা’ ীরা’
এফাং ‘াভী’ হও যীয়তহে
ওনযনহন। (৫:১০৩)

ٍما جعل اللَّو ِمن َِِبْية
ُ َ ََ َ
َ
َوََل َسائِبَ ٍة َوََل َو ِصيلَ ٍة َوََل
َح ٍاـ

ঐ উটনীনও ফরা
নতা, মা

ٌَو ِصيلَة

প্রথভফায এওটা
ভাদী ফাচ্চা প্রফ
ওযায য হদ্রৃতীয়
ফানয ভাদী ফাচ্চা
প্রফ ওযত।
তানর ঐ ধযননয
উটনীনও ভূ হতেয
নানভ স্বাধীন হঙনি

আহভ তানও দান ওযরাভ ইাও
 ইয়াওুফ (১৯:৪৯)

হতাভযা হযতযাক ওনযা না
য়াদ, ূ য়া, ইয়াগুঙ, ইয়াউও 
নযনও (৭১:২৩)
হতাভযা হযতযাক ওনযা না
য়াদ, ূ য়া, ইয়াগুঙ, ইয়াউও 
নযনও (৭১:২৩)
হনশ্চয় মাযা ভুরভান, মাযা
ইহুদী, ঙানফয়ী ফা খ্রীষ্টান (৫:৬৯)

اؽ
َ َوَىْبػنَا لَوُ إِ ْس َح
وب
َ َويَػ ْع ُق
اعا
ً َوََل تَ َذ ُر َّف َوِّدا َوََل ُس َو

وؽ َونَ ْسًرا
َ ُوث َويَػع
َ َُوََل يَػغ
اعا
ً َوََل تَ َذ ُر َّف َوِّدا َوََل ُس َو

وؽ َونَ ْسًرا
َ ُوث َويَػع
َ َُوََل يَػغ
ِ َّ
ِ َّ ِ
ين
َ ين َآمنُوا َوالذ
َ إ َّف الذ
الصابِئُو َف
َّ ادوا َو
ُ َى
َّص َار َٰى
َ َوالن
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হদয়া নতা
ইয়াওুফ (আ)

ইয়াউও; ভূ হতেয

وب
ُ يَػ ْع ُق
وؽ
ُ ُيَػع

নাভ

ইয়াগু; ভূ হতেয

وث
ُ ُيَػغ

নাভ

ইয়াূ দী

ِ يػه
يج
ّّ ود
َُ
ود
ٌ  ُى،يَػ ُهود

ইউু প  তাোঁয বাইনদয
ওাহনীনত হচজ্ঞাু নদয চননয
হনদেনাফরী যনয়নঙ (১২:৭)
আয ইউনু  হঙনরন
য়কম্বযকনণয অন্তবুেক্ত

ف
َ وس
ُ ُلََّق ْد َكا َف ِِف ي
ِِ َّ ّْوإِخوتِِو آيات ل
ي
ٌ َ َْ َ
َ لسائل
ِ
ِ ُوإِ َّف يون
ي
َ س لَم َن الْ ُم ْر َسل
َ ُ َ

(৩৭:১৩৯)
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ইউু প (আ)

ইউনু  (আ)

ف
ُ وس
ُ ُي
س
ُ ُيُون

হযহষ্ট-২। স্থানভূ 
আ’দ ম্প্রদানয়য বাইনয়য ওথা
স্ভযণ ওরুন, মঔন হ তায
ম্প্রদায়নও ফারু ওাভয় উচ্চ
উতযওায় তওে ওনযহঙর।
(৪৬:২১)
আয উোঁঘু স্থানভূ ন থাওনফ হওঙু
হরাও মাোঁযা ফাইনও হঘননন
তানদয হঘনহ্নয দ্রৃাযা। (৭:৪৬)
ভহভাহন্বত হতহন হমহন তাোঁয
ফাোনও ওহযনয়হঙনরন তনভ্রভণ
যাতাযাহত ভহচদু র াযাভ হথনও
ভহচদু র আওা। (১৭:১)

হনশ্চয় কীন ফননয অহধফাীযা
াী হঙর। (১৫:৭৮)
তাযা ভানু লনও চাদু হফদযা এফাং
ফানফর নয ারুত  ভারুত
দু ই হপনযতায প্রহত মা অফতীণে
নয়হঙর, তা হো হদত।
(২:১০২)
ফস্তুতঃ আল্লা ফদনযয মু নে
হতাভানদয াাময ওনযনঙন, অথঘ
হতাভযা হঙনর দু ফের। (৩:১২৩)

َخا َع ٍاد إِ ْذ أَن َذ َر
َ َواذْ ُك ْر أ
ِ قَػومو بِ ْاْلَح َق
اؼ
ْ َُْ
ِ وعلَى ْاْلَعر
اؿ
ٌ اؼ ِر َج
ََ
َْ
ِِ
اى ْم
ُ يم
َ يَػ ْع ِرفُو َف ُك َِّل بس
ِ
َسَر َٰى
ْ ُسْب َحا َف الَّذي أ
بِ َعْب ِدهِ لَْي ًَل ّْم َن الْ َم ْس ِج ِد
ا٘تََرِاـ إِ ََل الْ َم ْس ِج ِد
ْ
صى
َ ْْاْلَق
اب ْاْلَيْ َك ِة
ْ َوإِف َكا َف أ
ُ َص َح
ِِ
ي
َ لَظَالم
الس ْحَر َوَما
ّْ َّاس
َ يػُ َعلّْ ُمو َف الن
ِ ْ أُن ِزَؿ َعلَى الْملَ َك
ي بِبَابِ َل
َ
وت
َ وت َوَم ُار
َ َى ُار
صَرُك ُم اللَّوُ بِبَ ْد ٍر
َ ََولََق ْد ن
ٌَوأَنتُ ْم أ َِذلَّة

আওাপ; ফারু ওাভয়
ু উচ্চ উতযওা,
ফারু য হটরা
আ‘যাপ; চান্নাতচাান্নানভয ভধযফতেী

اؼ
ُ اْل َْعَر

স্থান

ভাহচদু র আওা;

صى
َ ْْاْلَق

হপহরহস্তননয
হচরুচানরনভ অফহস্থত

আইওা; চঙ্গর, কীন
ফন
ফানফর; হপাযাত নদীয
দু তীনয হফস্তীণে খ্রীষ্টূ ফে

ُاْلَيْ َكة
بَابِ ُل

৫৩৮ নন ধ্বাংপ্রাপ্ত
চাদু প্রধান প্রাঘীন
য, ফযাহফরন য
ফদয প্রান্তয; ফদয
ওূ, হদ্রৃতীয় হ. ১৭
যভচান শুিফানয
াংখহটত প্রহে মু নেয
নাভ
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اؼ
ُ َح َق
ْ اْل

بَ ْدٌر

হনঃনেন ফেপ্রথভ খয মা
ভানু নলয চননয হনধোহযত নয়নঙ,
হটাই নচ্ছ এ খয, মা ভক্কায়
অফহস্থত। (৩:৯৬)
হতহন ভক্কা নয তানদয াত
হতাভানদয হথনও এফাং হতাভানদয
াত তানদয হথনও হনফাহযত
ওনযনঙন। (৪৮:২৪)
আয চুদী ফেনত হনৌওা হবির।
(১১:৪৪)
হনশ্চয় হচনযয ফাহোযা
য়কম্বযকনণয প্রহত হভথযানযা
ওনযনঙ। (১৫:৮০)
আল্লা হতাভানদয াাময
ওনযনঙন অননও হেনত্র এফাং
হানাইননয হদনন, (৯:২৫)
তানদয ূ নফে হভথযাফাদী ফনরনঙ
নূ নয ম্প্রদায়, ওুফাীযা এফাং
াভুদ ম্প্রদায়। (৫০:১২)
াফায অহধফাীনদয চননয তানদয
ফাবূ হভনত হঙর এও হনদেন।
(৩৪:১৫)
এটা হওঙু নতই উহঘত নয়, হনশ্চয়
াাঘাযীনদয আভরনাভা হজ্জীনন
আনঙ। (৮৩:৭)
হনঃনে াপা  ভাযয়াহ
আল্লাহয হনদেনভূ নয অনযতভ।
(২:১৫৮)

ٍ إِ َّف أ ََّوَؿ بػي
ِ ت ُو ِض َع لِلن
َّاس
َْ
َلَلَّ ِذي بِبَ َّكة
ف أَيْ ِديَػ ُه ْم َعن ُك ْم
َّ َك
ََوأَيْ ِديَ ُك ْم َعْنػ ُهم بِبَطْ ِن َم َّكة
ِ اٗت
ي
ّْ ود
ْ استَػ َو
ْ َو
ُْ ت َعلَى
اب
ْ بأ
ُ َص َح
َ َولََق ْد َك َّذ
ِ
ِْ
ي
َ ا٘ت ْج ِر الْ ُم ْر َسل
ِ لََق ْد نَصرُكم اللَّو ِِف مو
اط َن
َ َ ُ ُ ََ
ٍ ْ َكثِْيةٍ ۖ ويَػ ْوَـ ُحنَػ
ي
َ َ
وح
ٍ ُت قَػْبػلَ ُه ْم قَػ ْوُـ ن
ْ ََك َّذب
ود
َّ اب
ّْ الر
ُ ُس َوَْت
ْ َوأ
ُ َص َح
لََق ْد َكا َف لِ َسبٍَإ ِِف
ٌَم ْس َكنِ ِه ْم آيَة
ِ
اب الْ ُف َّجا ِر
َ ََك ََّل إِ َّف كت
ٍ لَِفي ِس ّْج
ي
الص َفا َوالْ َم ْرَوَة ِمن
َّ إِ َّف
َش َعائِِر اللَّ ِػو
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ভক্কা নকযী

ভক্কা নকযী

চুদী াাি
প্রাঘীন াভুদ চাহতয
আফাবূ হভ
হুনাইন প্রান্তয;
হুনায়ননয মু ে, ভক্কায

ُبَ َّكة
َُم َّكة
ِ اٗت
ي
ُّ ود
ُ

ا٘تِ ْج ُر
ي
ٌ َُحن

এও উতযওা
যা; উতযওায নাভ,
ঔহন, ুযাতন এও
ওূনয নাভ
াফা য; ইয়াভননয
াফা ম্প্রদায়, াফায
অহধফাী
হজ্জীন; াাত্মায
ফেীারা, হনম্নতভ

س
ُّ الر
َ
ٌَسبَأ
ِ
ي
ٌ س ّْج

স্থান
াপা; ভক্কায ওিযভয়
প্রহে াাি

الص َفا
َ

আয কাঙ মা চনন্ম হনাই
উতযওায তূ য াানি। (২৩:২০)

তুহভ অফয হফত্র উতযওা
'তুয়া’হত যনয়ঙ। (২০:১২)
অতঃয মঔন হপনয আনফ
আযাপাত হথনও। (২:১৯৮)
হনঃনে ধভেযায়ণনদয
ওভেহফফযণী হতা ইহল্লয়ীনন যনয়নঙ।
(৮৩:১৮)
আহভ ভাদইয়াননয প্রহত তানদয
বাই হায়ানয়ফনও। (৭:৮৫)
তাযাই ফনরঃ আভযা মহদ ভদীনায়
প্রতযাফতেন ওহয তনফ হঔান
হথনও ফর অফযই দু ফেরনও
ফহস্কৃত ওযনফ। (৬৩:৮)
হ ইয়াঙহযফ-এয ফাহোযা!
হতাভানদয চনয হওান স্থান হনই।
(৩৩:১৩)
হনঃনে াপা  ভাযয়াহ
আল্লাহয হনদেনভূ নয অনযতভ।
(২:১৫৮)
আহভ হও অহধহত নই হভনযয
আয এই নদী গুনরায? (৪৩:৫১)

َو َش َجَرةً َِتُْر ُج ِمن طُوِر

ََسْيػنَاء

ِ َّك بِالْ َو ِاد الْ ُم َقد
َّس طًُوى
َ إِن
ٍ َضتُم ّْمن عرف
ِ
ات
ََ ْ ْ َفَإ َذا أَف
ِ
اب ْاْلَبْػَرا ِر لَِفي
َ َإِ َّف كت
ِ
ي
َ ّْعلّْي
اى ْم ُش َعْيبًا
ُ َخ
َ َوإِ َ ََٰل َم ْديَ َن أ
يَػ ُقولُو َف لَئِن َّر َج ْعنَا إِ ََل
ِ ِ
َعُّز
َ الْ َمدينَة لَيُ ْخ ِر َج َّن ْاْل
ِمْنػ َها ْاْلَ َذ َّؿ

ب ََل ُم َق َاـ
َ يَا أ َْى َل يَػثْ ِر
لَ ُك ْم
الص َفا َوالْ َم ْرَوَة ِمن
َّ إِ َّف
َش َعائِِر اللَّ ِػو
ِ ُ أَلَيس َِل م ْل
صَر
ْ كم
ُ َ ْ
َوَىػَٰ ِذهِ ْاْلَنْػ َه ُار
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হহযয়ায় অফহস্থত
হনাই উতযওাস্থ তূ য
াাি
তুয়া; উতযওায নাভ
আযাপায ভয়দান;
হযঘয়স্থর
ইহল্লয়ু ন; উচ্চতভ স্থান,

طُْوُر
،ََسْيػنَاء
ِِ
ي
َ ْ طُْوُر سن
طًُوى

ات
ٌ ََعَرف

ِعلّْيُّو ُف

নফোচ্চ মোয়
ভাদইয়ান; চযত
শুয়াইফ আরাইহ
ারানভয য

ভদীনা নকযী

ভদীনায ূ ফেনাভ
ভাযয়া; ওাফায
হনওটফতেী এওহট
াাি
হভয

َم ْديَ ُن
ُت ِديْػنَةٚا
َ
ب
ُ يَػثْ ِر
ُت ْرَوةٚا
َ
ِ
ص ُر
ْم

হযহষ্ট-৩। হযফায  আত্মীয়তা াংিান্ত ব্দভূ 
তাযা ফরনরা, আভযা হতাভায হতৃুরুল ইব্রাীভ, ইভাঈর 
ইানওয উানযয এফাদত
ওযফ। (২:১৩৩)
হতা ুনত্রয হওান ওানচ আনফ
না। (৩১:৩৩)
আভায বাই ারুন। (২০:৩০)

হতাভানদয চননয াযাভ ওযা
নয়নঙ হতাভানদয ভাতা,
হতাভানদয ওনযা, হতাভানদয হফান।
(৪:২৩)
তাযা হতাভানদয আত্নীয়তায 
অঙ্গীওানযয হওান ভমোদা হদনফ না
আয না হওান ু যো। (৯:৮)
আত্নীয়-স্বচননও তানদয প্রায
হদন। (৩০:৩৮)
এতীভ আত্বীয়নও। (৯০:১৫)
হতহনই াহন হথনও ৃ হষ্ট ওনযনঙন
ভানফনও, অতঃয তানও যক্ত
ম্বন্ধ  তফফাহও ম্পওেীর
ওনযঙ। (২৫:৫৪)

َٰ َ تََٰٛ ِقَالُوا نػَعب ُد إ
َ ُْ
َك َوإِلَو
ِ ِ ك إِبػر ِاى
ِ
يل
َ َ ْ َ آبَائ
َ يم َوإ ْٖتَاع
اؽ
َ َوإِ ْس َح
ِت ِزي والِ ٌد عن ولَ ِده٥َ ََّل
َ َ َ ْ

ِ ىارو َف أ
َخي
َُ

ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم
ْ ُحّْرَم
َخ َواتُ ُك ْم
َ َوبَػنَاتُ ُك ْم َوأ
ََل يَػ ْرقُػبُوا فِي ُك ْم إَِِّل َوََل
ًِذ َّمة
ِ
ُفَآت َذا الْ ُق ْرَ ََٰب َحقَّو

ِ
يما َذا َم ْقَربٍَة
ً يَت
َوُى َو الَّ ِذي َخلَ َق ِم َن الْ َم ِاء
بَ َشًرا فَ َج َعلَوُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا
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ূ ফেুরুল; ফাফা
(৩৩:৪০)

হতা, চনও
বাই; চাহত
বাই, ভ্রাতৃত্ব
হফান

আত্মীয়তা,
ফন্ধুত্ব, ম্পওে
আত্মীয়তায
ম্পওে, তনওটয
আত্মীয়তা,
তনওটয
ফাংকত
আত্মীয়তা,
ফাং

ٌأ
ٌَب ج آبَاء

َوالِ ٌد

،إخ َوا ٌف
ٌأ
ْ )َخ (ج
ٌإخ َوة
ْ
)ت (ج
ٌ ُخ
ْأ
ات
ٌ َخ َو
َأ
ّّإؿ
قُػ ْرََب
ٌَم ْقَربَة
)ب (ج
ٌ نَ َس
اب
ٌ أَنْ َس

হতহনই াহন হথনও ৃ হষ্ট ওনযনঙন
ভানফনও, অতঃয তানও যক্ত
ম্বন্ধ  তফফাহও ম্পওেীর
ওনযঙ। (২৫:৫৪)
এফাং আহভ ভহযয়নভয ুত্র  তাোঁয
ভাতানও এও হনদেন দান
ওনযহঙরাভ। (২৩:৫০)
ভানও তায ন্তাননয চনয েহতগ্রস্ত
ওযা মানফ না। (২:২৩৩)
আয আভায স্বাভী ফৃ ে)১১:৭২)
না তায ওনযা-ন্তান আনঙ আয
হতাভানদয আনঙ ুত্রন্তান?
(৫২:৩৯)
এফাং হতাভানদয হালযুত্রনদযনও
হতাভানদয ুত্র ওনযনহন। (৩৩:৪)
হতা ভূ ানও ফরনরন, আহভ
আভায এই ওনযাদ্রৃনয়য এওচননও
হতাভায ানথ হফফান হদনত ঘাই।
(২৮:২৭)
হতাভযা মানদয ানথ ফা ওনযঙ
হ স্ত্রীনদয ওনযা মাযা হতাভানদয
রারন-ারনন আনঙ। (৪:২৩)

এফাং হতাভানদয মু কর হথনও
হতাভানদযনও ুত্র  হৌত্রাহদ
হদনয়নঙন (১৬:৭২)

َوُى َو الَّ ِذي َخلَ َق ِم َن الْ َم ِاء
بَ َشًرا فَ َج َعلَوُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا
ًَو َج َع ْلنَا ابْ َن َم ْرَيَ َوأ َُّموُ آيَة
ض َّار َوالِ َدةٌ بَِولَ ِد َىا
َ ََُل ت
َو ََٰى َذا بَػ ْعلِي َشْي ًخا

ات َولَ ُك ُم الْبَػنُو َف
ُ َأ َْـ لَوُ الْبَػن
َوَما َج َع َل أ َْد ِعيَاءَ ُك ْم
أَبْػنَاءَ ُك ْم
ِ يد أَ ْف أ
ك
ُ قَ َاؿ إِ ِّْن أُ ِر
َ ُنك َح
ِ ْ ِت َىاتَػ
ي
ََّ َإِ ْح َدى ابْػن
َّ َوَربَائِبُ ُكم
الَلِِت ِِف
ُ
ِ
ِ
ّْسائ ُك ُم
َ ُح ُجورُكم ّْمن ن
َّ
الَلِِت َد َخ ْلتُم ِبِِ َّن
َو َج َع َل لَ ُكم ّْم ْن أ َْزَو ِاج ُكم
ِ
ًي َو َح َف َدة
َ بَن
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হফফাূ নত্রয
আত্মীয়,
তফফাহও

ِص ْهٌر

ম্পওে
ভা; ভূ র (৩:৭);
আশ্রয়, হিওানা
(১০১:৯)
ভা, চননী
স্বাভী
হঙনর, ুত্র;
ফাংধয
(৭:২৭)
ারওুত্র,
হৌলযুত্র
হভনয়, ওনযা

ات
أُـّّ (ج) أ َّيم ىه ه
ٌَوالِ َدة

ٌبَػ ْع ٌل ج بػُعُولَة
،ٌاِبْ ٌن ج أَبْػنَاء
بَػنُو ٌف
ِ
ِ
َُدع ّّي ج أ َْدعيَاء
تج
ٌ  بِْن،ٌابْػنَة
ات
ٌ َبَػن

ৎনভনয়, স্ত্রীয
হভনয়

নাহত নাতহন

ِ
ِ
ب
ُ َربيبَةٌ ج َربَائ
ٌَحافِ ٌد ج َح َف َدة

আয মঔন হতাভায ারনওতো ফনী
আদনভয ৃ ষ্টনদ হথনও হফয
ওযনরন তানদয ন্তাননদযনও
(৭:১৭২)
অতঃয হতহন তায ফাংধয ৃ হষ্ট
ওনযন তুচ্ছ াহনয হনমো হথনও।
(৩২:৮)
হতাভানদয যচাত ুত্রনদয স্ত্রী
(৪:২৩)
হওরূন তাোঁয ুত্র থাওনত ানয,
অথঘ তাোঁয হওান হঙ্গনী হনই ?
(৬:১০১)
এফাং হঔানন তানদয চনয
শুেঘাহযনী যভণীওূর থাওনফ।

ِ َ ُّوإِ ْذ أَخ َذ رب
آد َـ
َ ك من بَِِن
َ َ َ
ِمن ظُ ُهوِرِى ْم ذُّْريػَّتَػ ُه ْم
ُُثَّ َج َع َل نَ ْسلَوُ ِمن ُس ََللٍَة
ٍ ّْمن َّم ٍاء َّم ِه
ي
ِ َّ ِ ِ
ين
َ َو َح ََلئ ُل أَبْػنَائ ُك ُم الذ
ِ
َص ََلبِ ُك ْم
ْ م ْن أ
ََن يَ ُكو ُف لَوُ َولَ ٌد َوََلْ تَ ُكن
ََّٰ أ
ِ لَّو ص
ٌاحبَة
َ ُ
ِ
ٌاج ُّمطَ َّهَرة
ٌ تُ ْم ف َيها أ َْزَوََٛو

(২:২৫)
হতাভানদয ঔারাযা। (৪:২৩)
এফাং ভাভানতা বহি। (৩৩:৫০)
হতাভানদয পুপুযা। (৪:২৩)
এফাং আনায ঘাঘানতা বহি।
(৩৩:৫০)
আয মহদ হওাননা ুরুলনও
হনঃন্তান-বানফ উেযাহধওায
ওযনত য়। (৪-১২)

ফাংধয,
বহফলযৎপ্রচন্ম

ফাংধয, ন্তান
ন্তহত

ث
ُ َوإِف َكا َف َر ُج ٌل يُ َور
ًَك ََللَة

স্ত্রী, হঙ্গনী

স্ত্রী; হচািা
৬:১৪৩; যওভ
ঔারা
ভাভা
পুপু
ঘাঘা
ন্তান 
হতায হদও
হথনও
য়াহযীন
ফযহক্ত
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نَ ْس ٌل

স্ত্রী

২২:৫

َخ َاَلتُ ُك ْم
ِ ِ وبػن
ك
ََ َ
َ ات َخال
َع َّماتُ ُك ْم
ِ َوبػن
ك
َ ات َع ّْم
ََ

ات
ٌ َّذُّْريَّةٌ ج ذُّْري

َحلِيلَةٌ ج َح ََلئِ ُل
ِص
ٌاحبَة
َ
اج
ٌ َزْو ٌج ج أ َْزَو
ت
ٌ َخالَةٌ ج َخ ََل
َخ َو ٌاؿ
ٌ َخ
ْ اؿ ج أ
ات
ٌ َع َّمةٌ ج َع َّم
َع ّّم ج أ َْع َم ٌاـ
ٌَك ََللَة

হযহষ্ট-৪। হদ  অঙ্গপ্রতযঙ্গ ম্পহওেত ব্দভূ 
ভৃ তুযয বনয় কচেননয ভয় ওানন
আঙ্গু র হদনয় যো হনত ঘায়।
(২-১৯)

এফাং নানওয হফহনভনয় নাও।
(৫-৪৫)
আহভ তায নাহওা দাহকনয় হদফ।
(৬৮-১৬)
অতএফ আচনওয হদনন ফাোঁহঘনয়
হদহচ্ছ আহভ হতাভায হদনও।
(১০-৯২)
আহভ তানদযনও এভন হদ হফহষ্ট
ওহযহন হম,তাযা ঔাদয বেণ ওযত
না এফাং তাযা হঘযস্থায়ী হঙর না।
(২১-৮)
এফাং হতহন স্বাস্থয  জ্ঞাননয হদও
হদনয় তানও প্রাঘুমে দান ওনযনঙন।
(২-২৪৭)
আভায কনবে মা যনয়নঙ আহভ
তানও হতাভায চনয উৎকে
ওযরাভ। (৩-৩৫)
ভৃ তুযয বনয় কচেননয ভয় ওানন
আঙ্গু র হদনয় যো হনত ঘায়।
(২-১৯)

َصابِ َع ُه ْم ِِف
َ ت َعلُو َف أ٥َْ
ِِ
ِ الصو
اع ِق َح َذ َر
َ َّ آ َذاِنم ّْم َن
الْ َم ْو ِت
ِ َنف بِ ْاْل
َنف
َ َو ْاْل
تُْرطُ ِوـٙا
ْ َسنَ ِس ُموُ َعلَى
ك
َ ِيك بِبَ َدن
َ فَالْيَػ ْوَـ نػُنَ ّْج
اى ْم َج َس ًدا ََّل
ُ ََوَما َج َع ْلن
يَأْ ُكلُو َف الطَّ َع َاـ َوَما َكانُوا
ِِ
ين
َ َخالد
َوَز َادهُ بَ ْسطَةً ِِف الْعِْل ِم
اٗتِ ْس ِم
ْ َو

ك َما ِِف
َ َت ل
ُ إِ ِّْن نَ َذ ْر
بَطِِْن
َصابِ َع ُه ْم ِِف
َ ت َعلُو َف أ٥َْ
ِ الصو
اع ِق َح َذ َر
ََّ آذَاِنِِم ّْم َن
الْ َم ْو ِت
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أُذُ ٌف ج آ َذا ٌف
ওান

নাও

ف
ٌ ْأَن

শুোঁি, নাও

وـ
ٌ ُُخ ْرط

যীয, হদ

بَ َد ٌف

যীয, হদ

َج َس ٌد
হদ, আওৃহত

কবে; হট
৩৭:৬৬;
অবযন্তয
আঙ্গু র

ِج ْس ٌم ج
َج َس ٌاـ
ْأ
بَطْ ٌن (ج) بُطُو ٌف

َصابِ ُع
ْ
َ إصبَ ٌع ج أ

োন্তনয তাযা মঔন ৃ থও নয়
মায়, তঔন হতাভানদয উয
হযালফতঃ আঙ্গু র ওাভিানত
থানও। (৩-১১৯)
যন্ত আহভ তায অাংগুহরগুনরা
মেন্ত হিওবানফ হন্ননফহত
ওযনত েভ। (৭৫-৪)
হনকেত য় হভরুদন্ড 
ফোচনযয ভধয হথনও (৮৬-৭)
মঔন এহট করায় এন হৌঁঙু নফ
(৭৫-২৬)
এফাং তানও াহয়ত ওযনরা
ওানরয উয (৩৭-১০৩)
তদ্রৃাযা ঙযাোঁওা হদয়া নফ তানদয
ওানর (৯-৩৫)
তানদয ঘাভিাগুনরা মঔন জ্বনরুনি মানফ। (৪-৫৬)
মা ঘাভিা তুনর হদনফ। (৭০-১৬)

তঔন হহট যক্তফনণে যহঞ্জত
ঘাভিায ভত নয় মানফ।
(৫৫-৩৭)
মত প্রওায াঔী দু ’ ডানানমানক
উনি হফিায়। (৬-৩৮)
তায করায় াওাননা যহ।
(১১১-৫)

ضوا َعلَْي ُك ُم
ُّ َوإِذَا َخلَ ْوا َع
ْاْلَنَ ِام َل ِم َن الْغَْي ِظ
ِِ
ين َعلَ َٰى أَف
َ بَػلَ َٰى قَادر
ُي بَػنَانَو
َ ُّس ّْو
َن
ِ ْ تْرج ِمن بَػ٧َ
ِ الص ْل
ب
ُّ ي
ُُ
ِ
ِ والتػَّرائ
ب
َ َ
ِ َإِ َذا بػلَغ
ت التػََّراقِ َي
َ
ِ ِوتَػلَّوُ لِْل َجب
ي
َ

ِ ِ فَػتك
اى ُه ْم
ُ َْو َٰى ِبَا جب
َ ُ
ِ َُكلَّما ن
ود ُىم
ْ ض َج
ُ ُت ُجل
َ
ّْ َ نَػَّز
َّو َٰى
َ اعةً للش

আঙ্গু র,
আঙ্গু নরয
অগ্রবাক
আঙ্গু র,
আঙ্গু নরয ডকা

াোঁচনযয াি,
ওণ্ঠস্থ াি
ওণ্ঠ াি,
করায উনযয
অাং
ওার
ওার
ঘাভিা
ঘাভিা/ ভাথায
ঘাভিা/ াতা

ِ ت ورد ًة َكالدّْى
اف
َ ْ َ ْ َفَ َكان
َ

রার ঘাভিা/

ِ ِ ِ
احْي ِو
َ َطَائ ٍر يَطْيُ ِبَن

ডানা, ফাহু,

ِ ِِف ِج
يد َىا َحْب ٌل ّْمن َّم َس ٍد
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কহরত ঘহফে

াত
খাি, করা

تِلَةٌ ج أَنَ ِام ُل٣َْأ
بَػنَانَةٌ ج بَػنَا ٌف
ِ
ب
ُ تَ ِريبَةٌ ج تَػَرائ
تَػ ْرقُػ َوةٌ ج تَػَر ٍاؽ
ي
ٌ َِجب

ِ
ٌَجْبػ َهةٌ ج جبَاه
ِ
ود
ٌ ُج ْل ٌد ج ُجل
َش َواةٌ ج َش ًوى
ِد َىا ٌف
ٌَجنِ َحة
ْ اح ج أ
ٌ ََجن
ِجي ٌد

অতঃয তায খানি আখাত
ওনযা। (৪৭-৪)
অতঃয হ তানদয া 
করনদ হঙদন ওযনত শুরু ওযর।
(৩৮-৩৩)
মঔন তা ওন্ঠাকত নয় মায়
(৫৬-১৯)
আয মঔন হতাভানদয প্রাণ
নয়হঙর ওন্ঠাকত (৩৩:১০)
হওন্তু ঐ ঘহফে ফযতীত মা ৃ নষ্ট
হওাংফা অনন্ত্র াংমু ক্ত থানও।
(৬-১৪৬)
এফাং তানদযনও ান ওযনত হদয়া
নফ পুটন্ত াহন অতঃয তা

ِ َالرق
اب
ّْ ب
َ َف
َ ض ْر

ِ الس
وؽ
ُّ ِفَطَِف َق َم ْس ًحا ب
ِ َو ْاْل َْعن
اؽ
َ
ِ َإِذَا بػلَغ
وـ
ْ ت
َ ا٘تُْل ُق
َ
ِ ا٘تن
ِ
اجَر
ََْ وب
ُ َُوبَػلَغَت الْ ُقل
تَا أَ ِو٤ُور
ْ َإََِّل َما َٔتَل
ُ ت ظُ ُه
ا٘تََوايَا
ْ
ِ
يما فَػ َقطَّ َع
ً َو ُس ُقوا َماءً َٔت
أ َْم َعاءَ ُى ْم

তানদয নাহিবূ োঁহি হঙন্ন হফহচ্ছন্ন
ওনয হদনফ। (৪৭-১৫)
আয ভানু নলয প্রহত হতাভায হঘফুও
খুহযনয় হন না (৩১-১৮)
তঔন আহন তানদয হঘাঔ অশ্রু
চর হদঔনত ানফন। (৫-৮২)
এফাং যক্তাত খটানফ। (২-৩০)
আয তাযা ওাোঁদনত ওাোঁদনত রু হটনয়
নি হঘফুনওয উনয (১৭-১০৯)
এফাং হতাভযা ভাথা ভুণ্ডন
ওযনফনা। (২-১৯৬)
এফাং দাোঁনতয হফহনভনয় দাোঁত।
(৫-৪৫)

ِ َّؾ لِلن
َّاس
َ ص ّْع ْر َخد
َ َُوََل ت

ِ
يض ِم َن
ُ تَػَر َٰى أ َْعيُػنَػ ُه ْم تَف
الد َّْم ِع
ِ
ُ َويَ ْسف
َ ك الد
َّْماء
ِ َتُّرو َف لِ ْْلَ ْذق٧َِو
اف يَػْب ُكو َف
َ

খাি; দা
(৫৮:৩)
খাি, কদোন,
করা
ওন্ঠনারী,
ঔাদযনারী, করা
ওন্ঠনারী, করা

অন্ত্র, নাহিবুোঁহি

নাহিবুোঁহি, অন্ত্র

اؽ
ٌ َعُنُ ٌق (ج) أ َْعن
وـ
ٌ ُح ْل ُق
َحْن َجَرةٌ ج
ِ حن
اج ُر
ََ
َح ِويَّةٌ ج َح َوايَا
ٌأ َْم َعاء

কার, কণ্ড

َخ ّّد

অশ্রু

َد ْم ٌع

যক্ত
হঘফুও, থু তহন

ِ
وس ُك ْم
َ َُوََل َُْتل ُقوا ُرء

ভাথা; ভূ রধন

الس ّْن
ّْ ِالس َّن ب
ّْ َو

দাোঁত
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اب
ٌ ََرقَػبَةٌ (ج) ِرق

২:২৭৯

ِ
ٌَد ٌـ ج د َماء
ذَقْ ٌن ج أَ ْذقَا ٌف
وس
ٌ س (ج) ُرُؤ
ٌ َْرأ
ِس ّّن

হতাভায া হদনয় বূ হভনত আখাত
ওয। (৩৮-৪২)
অতঃয তানদয ওানরয ঘুর 
া ধনয হটনন হনয়া নফ।

ِ
ك
َ ض بِ ِر ْجل
ْ ْارُك

ِ فَػيػ ْؤخ ُذ بِالنػَّو
اصي َو ْاْلَقْ َد ِاـ
َ ُ
َ

া

ِ
جل (ج) أ َْر ُج ٌل
ٌ ر

া

قَ َد ٌـ (ج) أَقْ َد ٌاـ

া, ানয়য

وؽ
اؽ (ج) يس ه
ٌ َس

(৫৫-৪১)
হ তায ানয়য হকাঙা ঔুনর
হপরর। (২৭-৪৪)
ভান ওয হতাভানদয ভাথা এফাং
হতাভানদয া, দু ই টাঔনু মেন্ত।
(৫-৬)
আয এওহট হচফা  দু হট হিাোঁট
(৯০-৯)
আয ািগুনরায হদনও হঘনয় হদঔ।
(২-২৫৯)
আয াািগুনরা নয় মানফ
নভয ভনতা (৭০-৭)
আয তানদয ভ  তানদয
হরাভ  তানদয ঘুনরয ভনধয
যনয়নঙ কৃ স্থারী উাদান
(১৬-৮০)
আয তানদয ভ  তানদয
হরাভ  তানদয ঘুনরয ভনধয
যনয়নঙ কৃ স্থারী উাদান
(১৬-৮০)
আয তানদয ভ  তানদয
হরাভ  তানদয ঘুনরয ভনধয
যনয়নঙ কৃ স্থারী উাদান
(১৬-৮০)

ت َعن َساقَػْيػ َها
ْ َوَك َش َف
ِ وامسحوا بِرء
وس ُك ْم
ُُ ُ َ ْ َ
ِ ْ وأ َْر ُجلَ ُكم إِ ََل الْ َك ْعبَػ
ي
ْ
َ
ِ ْ ولِسانًا و َش َفتَػ
ي
َ َ َ
َوانظُْر إِ ََل الْعِظَ ِاـ
اؿ َكالْعِ ْه ِن
ْ َوتَ ُكو ُف
ُ َاٗتِب
ِ
َص َوافِ َها َوأ َْوبَا ِرَىا
ْ َوم ْن أ
َوأَ ْش َعا ِرَىا أَثَاثًا
ِ
َص َوافِ َها َوأ َْوبَا ِرَىا
ْ َوم ْن أ
َوأَ ْش َعا ِرَىا أَثَاثًا
ِ
َص َوافِ َها َوأ َْوبَا ِرَىا
ْ َوم ْن أ
َوأَ ْش َعا ِرَىا أَثَاثًا
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নরা; ওাণ্ড
(৪৮:২৯)
ানয়য টাঔনু

হিাোঁট
াি

যঙ্গীন ভ

ভ

হরাভ

ঘুর

ب
ٌ َك ْع
ٌَش َفة
َعظْ ٌم ج ِعظَ ٌاـ
ِع ْه ٌن
وؼ ج
ٌ ص
ُ
اؼ
ٌ َص َو
ْأ
َوبَػٌر ج أ َْوبَ ٌار
َش ْعٌر ج أَ ْش َع ٌار

হঘাঔ উহল্টনয় থানও তায ভত মায
উয ভৃ তুযয ঙায়া নিনঙ
(৩৩-১৯)
এফাং ঙাকর  করু হথনও
এতদু বনয়য ঘহফে আহভ তানদয
চননয াযাভ ওনযহঙরাভ।
(৬-১৪৬)
এটা হনকেত য় হভরুদন্ড 
ফোচনযয ভধয হথনও। (৮৬-৭)
এফাং মানও তায আভরনাভা
হনিয শ্চাহেও হথনও হদয়া,
নফ। (৮৪-১০)
ইহুদীনদয চননয আহভ প্রনতযও
নঔহফহষ্ট চন্তু াযাভ ওনযহঙরাভ।
(৬-১৪৬)
আহভ হতাভানদযনও ান ওযাই
তানদয উদযহস্থত ফস্তুভুনয ভনধয
হথনও হকাফয  যক্ত হনঃৃ ত দু গ্ধ
(১৬-৬৬)
ত্রুতাপ্রু ত হফনদ্রৃল তানদয ভুনঔই
পুনট হফনযায়। (৩-১১৮)
হমভন তায দু ’াত াহনয হদনও
ফাহিনয় হদর হমন তা তায ভুনঔ
হৌঁনঙ মায়। (১৩-১৪)
তঔন স্বীয় ভুঔভন্ডর  স্তভূ 
ওনু ই মেন্ত হধৌত ওয। (৫-৬)

ور أ َْعيُػنُػ ُه ْم َكالَّ ِذي
ُ تَ ُد
يػُ ْغ َش َٰى َعلَْي ِو ِم َن الْ َم ْو ِت
َوِم َن الْبَػ َق ِر َوالْغَنَ ِم َحَّرْمنَا
وم ُه َما
َ َعلَْي ِه ْم ُش ُح
ِ ْ تْرج ِمن بَػ٧َ
ِ الص ْل
ب
ُّ ي
ُُ
ِ
ِ والتػَّرائ
ب
َ َ
ِ ِ
ََوأ ََّما َم ْن أُوِتَ كتَابَوُ َوَراء
ِظَ ْه ِره
ِ َّ
ادوا َحَّرْمنَا
ُ ين َى
َ َو َعلَى الذ
ُك َّل ِذي ظُُف ٍر
تَّا ِِف بُطُونِِو ِمنّْٟ ُّس ِقي ُكم
ْن
ٍ ي فَػر
ِ
ث َوَدٍـ لَّبَػنًا
ْ ْ بَػ
ِ
ضاءُ ِم ْن
َ قَ ْد بَ َدت الْبَػ ْغ
أَفْػ َو ِاى ِه ْم
ِ َكب
اس ِط َكفَّْي ِو إِ ََل الْ َم ِاء
َ
ِ
ُليَْبػلُ َغ فَاه
ِ
وى ُك ْم
َ فَا ْغسلُوا ُو ُج
َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ ََل الْ َمَرافِ ِق
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হঘাঔ; দৃ হষ্ট

ঘহফে

হভরুদণ্ড,
হযদাোঁিা, হি
হি

নঔ

হকাফয

ي
ٌ ُ ي ج أ َْع
ٌْ َع
وـ
ٌ َش ْح ٌم ج ُش ُح
)ب (ج
ُ
ٌ ص ْل
ب
ْأ
ٌ َص ََل
ور
ٌ ظَ ْهٌر (ج) ظُ ُه
ظُْفٌر
ث
ٌ فَػ ْر

ভুঔ

ানতয তারু

ওনু ই; াাময,
উায়
(১৮:১৬)

ٌفُوهٌ ج أَفْػ َواه
ف
ّّ َك
ِم ْرفَ ٌق ج َمَرافِ ُق

হওনট দা তানদয দু চননয াত।
(৫-৩৮)
ঔাোঁহট দু ধ, ানওাযীনদয চনয
ু স্বাদু (১৬-৬৬)
এফাং শুওনযয ভাাং এফাং, হমফ
আল্লা ঙািা অননযয নানভ
উৎকেওৃত য়। (৫-৩)
আভায দাহি াওনিা না (২০-৯৪)
হফওৃত উচ্চাযনণ ভুঔ ফাোঁহওনয়
হওতাফ াি ওনয। (৩-৭৮)
হ হও এও নফনক হনকেত
স্খরননয ভনধযওায শুিওীট হঙর
না? (৭৫-৩৭)
তানদয াওিাননা নফ ঘুনরয ভুহি
 দভূ র ধনয (৫৫-৪১)
হনশ্চয়ই তায ওন্ঠহযা হওনট
হপরতাভ (৬৯-৪৬)
আহভ তায হগ্রফাস্থ যনকয হথনও
অহধও হনওটফতেী (৫০:১৬)
আয হথনও মানফ ভাভহভ 
ভানু বফ হতাভায যনফয হঘাযা।
(২৫-২৭)

فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَػ ُه َما

ِ
صا َسائِغًا
ً لَّبَػنًا َخال
ي
َ ِلّْلشَّا ِرب
تِن ِزي ِر َوَما أ ُِى َّل لِغَ ِْْيٙا
ْ َو َ٘تْ ُم
اللَّ ِو بِِو
ََل تَأْ ُخ ْذ بِلِ ْحيَِِت
ِ َيػ ْلوو َف أَلْ ِسنَتَػهم بِالْكِت
اب
ُ
َُ
تَُْ ََٰن٨ ِن
ُ َأَ ََلْ ي
ٍّ ِ ك نُطْ َفةً ّْمن َّم
ِ فَػيػ ْؤخ ُذ بِالنػَّو
اصي َو ْاْلَقْ َد ِاـ
َ ُ
َ
ِ ِ
ي
َ لََقطَ ْعنَا مْنوُ الْ َوت
ب إِلَْي ِو ِم ْن َحْب ِل
ُ ت ُن أَقْػَر١ََْو
ِ الْوِر
يد
َ
ك ذُو
َ َّْويَػْبػ َق َٰى َو ْجوُ َرب
ِْ اٗتَ ََل ِؿ َو
اْل ْكَرِاـ
ْ
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াত; েভতা;
দঔর ৩৮:৪৫
দু ধ

يَ ٌد (ج) أَيْ ٍد
َب
ٌ ََل

ভাাং

দাহি
হচহ্বা; বালা
(৩০:২২); ওথা
(১৯:৫০)
ফীমে
ঘুনরয ভুহি,
ভাথায াভননয
ঘুর
খানিয যক,
হৃদহনণ্ডয
প্রধান ধভনী
গ্রীফাস্থ হযা,
খানিয যক

وـ
ٌ َُ٘تْ ٌم (ج) ُ٘ت
ٌِ٘تْيَة
ٌلِ َسا ٌف ج أَلْ ِسنَة
ِن
ّّ ِ َم
ِ َن
ٍ اصيةٌ ج نَػ َو
اص
ِ
ي
ٌ َوت
َوِري ٌد

হঘাযা; প্রথভ
অাং (৩:৭২)

ٌَو ْجوٌ (ج) ُو ُج ْوه

হযহষ্ট-৫। শুাহঔ  ওীটতঙ্গ ভূ 
তাযা হও উনষ্ট্রয প্রহত রেয ওনয
না হম, তা হওবানফ ৃ হষ্ট ওযা
নয়নঙ?

(৮৮-১৯)

হম মেন্ত না ূ নঘয হঙে হদনয় উট
প্রনফ ওনয। (৭-৪০)
হম হওউ এটা এনন হদনফ হ এও
উনটয হফাছা হযভাণ ভার ানফ
এফাং আহভ এয মাহভন। (১২-৭২)
আল্লায এ উষ্ট্রীহট হতাভানদয চনয
হনদেন। (১১-৬৪)
মঔন দ ভানয কবেফতী
উষ্ট্রীভূ  উনহেত নফ।
(৮১-৪)
এফাং ফেপ্রওায ওৃওায় উনটয
হনি য়ায নয় দূ য-দূ যান্ত
হথনও। (২২-২৭)
ান ওযনফ হাহত উনটয
নযায়। (৫৬-৫৫)
আল্লা াও হনঃনেন ভা ফা
তদু ধ্বে ফস্তু দ্রৃাযা উভা হ ওযনত
রজ্জানফাধ ওনযন না। (২-২৬)

আয হখািা  ঔচ্চয  কাধা হমন
হতাভযা আনযাণ ওযনত ায
(১৬-৮)

ِْ أَفَ ََل يَنظُرو َف إِ ََل
اْلبِ ِل
ُ
ِ
ت
ْ ف ُخل َق
َ َكْي
اٗتَ َم ُل ِِف َس ّْم
ْ َح َّ ًَٰت يَلِ َج
ِ تِيٙا
اط
َْ
َولِ َمن َجاءَ بِِو ِٔتْ ُل بَعِ ٍْي
ِ ِِ
يم
ٌ َوأَنَا بو َزع
ًََٰى ِذهِ نَاقَةُ اللَّ ِو لَ ُك ْم آيَة
ِ
ت
ْ ََوإِ َذا الْع َش ُار عُطّْل
ِ ِ وعلَى ُك ّْل
ي ِمن
َ
َٰ َ َ
َ ضام ٍر يَأْت
ُك ّْل فَ ٍّج َع ِم ٍيق
تِي ِمْٛ ب ا
َ فَ َشا ِربُو َف ُش ْر
إِ َّف اللَّوَ ََل يَ ْستَ ْحيِي أَف
ًوضة
ْ َي
َ ُب َمثَ ًَل َّما بَػع
َ ض ِر
فَ َما فَػ ْوقَػ َها
ا٘تَ ِم َْي
ْ تَْي َل َوالْبِغَ َاؿ َوٙا
ْ َو
ِ
وىا
َ ُلتَػ ْرَكب
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উট

إبِ ٌل

উট

ٌَٓتَ ٌل ج ِٓتَالَة

উট

ِ
ٌبَعْي

উটনী, উষ্ট্রী

ٌنَاقَة

দ ভানয

عُ َشَراءُ ج ِع َش ٌار

কবেফতী উষ্ট্রী

ীণেওায় উট

হাাতে উট

ض ِامٌر
َ
ِ
يم
ٌى

ভা

ঔচ্চয

ٌضة
َ بَػعُ ْو
اؿ
ٌ َبَػ ْغ ٌل ج بِغ

আল্লা হতাভানদয এওহট করু
চফাই ওযনত আনদ ওনযনঙন।
(২-৬৯)
অতঃয হতাভযা হকাফৎ ফাহননয়
হননয়ঙ ভূ ায অনু হস্থহতনত।
(২-৫১)
হতাভানদয চনয কৃ াহরত
ঘতুস্পদ শু ারার ওযা নয়নঙ।
(৫-১)
মা হ তযা ওনযনঙ ঘতুষ্পদচন্তু
হথনও। (৫-৯৫)
মঔন ফনয শুযা এওহত্রত নয়
মানফ। (৮১-৫)
এফাং মা হাংস্ম চন্তু বেণ
ওনযনঙ। (৫-৩)
হমফ হওাযী চন্তুনও হতাভযা
প্রহেণ দান ওয হওানযয প্রহত
হপ্রযনণয চননয। (৫-৪)
এফাং তাৎেণাৎ তা চরচযান্ত এও
অচকনয রূান্তহযত নয় হকর।
(৭-১০৭)
অতঃয হতহন তা হননে
ওযনরন, অভহন তা া নয়
ঙু টাঙু হট ওযনত রাকর। (২০-২০)
ু তযাাং আহভ তানদয উয
াহিনয় হদরাভ তুপান, ঙ্গার,
উওুন, ফযাগ। (৭-১৩৩)

إِ َّف اللَّوَ يَأْ ُم ُرُك ْم أَف تَ ْذ َِبُوا
بَػ َقَرًة
ُُثَّ َّاِتَ ْذ ُّتُ الْعِ ْج َل ِمن بَػ ْع ِد ِه
ِ
ِ
يمةُ ْاْلَنْػ َع ِاـ
ْ َّأُحل
َ ت لَ ُكم َِب
ِ
َّع ِم
َ َما قَػتَ َل م َن النػ

ت
ْ وش ُح ِشَر
ُ َوإِ َذا الْ ُو ُح

করু, কাবী

করু ফাঙু য

কৃ াহরত
ঘতুষ্পদ শু
কৃ াহরত শু,
কফাহদশু
শু, ফনযশু,
হাংস্মপ্রাণী,

السبُ ُع
َّ َوَما أَ َك َل

হাংস্ম প্রাণী,

اٗتََوارِِح
ْ َوَما َعلَّ ْمتُم ّْم َن
ي
َ ُِم َكلّْب
ِ
ي
ٌ ِفَِإ َذا ى َي ثػُ ْعبَا ٌف ُّمب

হওাযী প্রাণী

ٌاىا فَِإذَا ِى َي َحيَّة
َ فَأَلْ َق
تَ ْس َع َٰى
فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف
ِ َّ اٗتراد والْ ُق َّمل و
ع
َ الض َفاد
َ َ َ َ ََْ َو
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ফনযশু

ফি া,
অচকয

া

ঙ্গার

) بَػ َقَرةٌ (ج،بَػ َقٌر
ات
ٌ بَػ َقَر
ِع ْج ٌل
ِ
يمةٌ (ج) بَػ َهائِ ُم
َ َِب
نَػ َع ٌم (ج) أَنْػ َع ٌاـ
)ش (ج
ٌ َو ْح
وش
ٌ ُو ُح

َسبُ ٌع
ِح
ُ َجا ِر َحةٌ ج َج َوار
ثػُ ْعبَا ٌف
ٌَحيَّة
َجَر َادةٌ ج َجَر ٌاد

উৎওৃষ্ট অশ্বযাহচ। (৩৮-৩১)
ভানফওূরনও হভাগ্রস্ত ওনযনঙ
নাযী, ন্তান-ন্তহত, যাহওৃত
স্বণে-হযৌয এফাং হঘহহ্নত অশ্ব।
(৩-১৪)

উৎওৃষ্ট অশ্বযাহচ। (৩৮-৩১)

এফাং হদঔ হননচয কাধাহটয হদনও।
(২-২৫৯)
হতহন ৃ হষ্ট ওনযনঙন ঘতুষ্পদ চন্তুয
ভনধয হফাছা ফনওাযীনও এফাং
ঔফোওৃহতনও। (৬-১৪২)
মঔন আনত রাকর ভাঙগুনরা
তানদয ওানঙ হনফায হদন।
(৭-১৬৩)
এফাং ভাঙয়ারায ওথা স্ভযণ
ওরুন হতহন িুে নয় ঘনর
হকনয়হঙনরন। (২১-৮৭)
এফাং শুওনযয ভাাং এফাং, হমফ
আল্লা ঙািা অননযয নানভ
উৎকেওৃত য়। (৫-৩)
এনত ঙহিনয় হদনয়নঙন ফেপ্রওায
প্রাণী। (৩১-১০)

ِْ الصافِنَات
اد
ُ َاٗتي
ُ َّ
ِ ب الشَّهو
ِ ُزيّْ َن لِلن
ات
َ َ ُّ َّاس ُح
ِ ِ ِمن الن
ي
َ ّْساء َوالْبَن
َ َ
ِ َوالْ َقن
اط ِْي الْ ُم َقنطََرةِ ِم َن
َ
ِ الذ َى
َّ
تَْي ِلٙا
ْ ب َوالْ ِفض َِّة َو
الْ ُم َس َّوَم ِة
ِْ الصافِنَات
اد
ُ َاٗتي
ُ َّ
َوانظُْر إِ َ ََٰل ِٔتَا ِرَؾ
َوِم َن ْاْلَنْػ َع ِاـ َٔتُولَةً َوفَػ ْر ًشا
إِ ْذ تَأْتِي ِه ْم ِحيتَانػُ ُه ْم يَػ ْوَـ
َسْبتِ ِه ْم
ِِ
ب
َ َوذَا النُّوف إذ ذَّ َى
ِ َمغ
اضبًا
ُ
تِن ِزي ِر َوَما أ ُِى َّل لِغَ ِْْيٙا
ْ َو َ٘تْ ُم
اللَّ ِو بِِو
فِ َيها ِمن ُك ّْل َدابٍَّة
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দ্রুতকাভী
হখািা
হখািা;

ِ
اد
ٌ ََج َو ٌاد ج جي

অশ্বানযাী
ফাহনী
(১৭:৬৪)

বাযফাী চন্তু

َخْي ٌل
صافِنَةٌ ج
َ
ِ
ات
ٌ َصافن
َ
،ِٔتَ ٌار ج ُٔتٌُر
ِ
ٌَٔتْي
ٌَٔتُولَة

ভাঙ

ت ج ِحْيتَا ٌف
ٌ ُح ْو

উৎওৃষ্ট চানতয
হখািা
কাধা

ভাঙ, ফৃ ৎ
ভৎ

نػُ ْو ٌف

ূ ওয

প্রাণী, চীফ

ِخْن ِزيْػٌر َخنَا ِز ُير
اب
ٌ َدابَّةٌ (ج) َد َّو

আহভ আিা ওহয হম হনওনি
তাোঁনও হঔনয় হপরনফ (১২-১৩)
আয ভাহঙ মহদ তানদয ওাঙ হথনও
হওান হওঙু হঙহননয় হনয়, তনফ
তাযা তায ওাঙ হথনও তা উোয
ওযনত াযনফ না, (২২-৭৩)
ফ খনযয ভনধয ভাওিায খযই
হতা অহধও দু ফের (২৯-৪১)
হবিায ভানছ দু ই প্রওায।
(৬-১৪৩)
হ হতাভায দু ম্বাহটনও হননচয
দু ম্বাগুনরায ানথ াংমু ক্ত ওযায
দাফী ওনয হতাভায প্রহত অহফঘায
ওনযনঙ। (৩৮-২৪)
এফাং ঙাকনরয ভানছ দু ই প্রওায।
(৬-১৪৩)
এফাং এয দ্রৃাযা আভায ঙাকানরয
চননয ফৃ েত্র হছনি হপহর।
(২০-১৮)
হমহদন ভানু ল নফ হফহেপ্ত
তাংনকয ভত )১০১-৪)
আহভ ফনরহঙরাভঃ হতাভযা রাহিত
ফানয নয় মা। (২-৬৫)
ু তযাাং আহভ তানদয উয
াহিনয় হদরাভ তুপান, ঙ্গার,
উওুন, ফযাগ। (৭-১৩৩)

ّْ ُاؼ أَف يَأْ ُكلَو
ب
ُ َخ
َأ
ُ ْالذئ
ُّ َوإِف يَ ْسلُْبػ ُهم
اب َشْيئًا
ُ َالذب
ُ
ِ ِ
ََُّل يَ ْستَنق ُذوهُ مْنو
ِ
ت
ُ أ َْوَى َن الْبُػيُوت لَبَػْي
ِ الْعن َكب
وت
ُ َ
ِ ْ الضأْ ِف اثْػنَػ
ي
َّ ّْم َن
ك بِ ُس َؤ ِاؿ
َ لََق ْد ظَلَ َم
ِ نَػعجتِك إِ َ ََٰل نِع
اج ِو
َ َْ
َ
ِ ْ وِمن الْم ْع ِز اثْػنَػ
ي
َ َ َ

ش ِِبَا َعلَ َٰى َغنَ ِمي
ُّ َوأ َُى
ِ َّاس َكالْ َفَر
اش
ُ يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن
ِ ُالْمبث
وث
َْ
تُ ْم ُكونُوا قَِرَد ًةَٛ فَػ ُق ْلنَا
ِِ
ي
َ َخاسئ
فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف
ِ َّ اٗتراد والْ ُق َّمل و
ع
َ الض َفاد
َ َ َ َ ََْ َو
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হনওনি

ভাহঙ

ِ
ب
ٌ ْذئ
اب
ٌ َذُب

ভাওিা

وت
ٌ َُعْن َكب

হবিা

ضأْ ٌف
َ

হবিা

ঙাকর

হবিা, ঙাকর

তঙ্গ,
প্রচাহত

ِ
اج
ٌ نَػ ْع َجةٌ ج ن َع
َم ْعٌز
َغنَ ٌم
اش
ٌ فَػَر

ফানয

উওুন

ٌقِْرٌد (ج) قَِرَدة
قُ َّملَةٌ ج قُ َّم ٌل

ু তযাাং তায অফস্থা র ওুওুনযয
ভত। (৭-১৭৬)
তানর ঘাযহট াঔী ধনয না।
(২-২৬০)
মত প্রওায াঔী দু ’ ডানানমানক
উনি হফিায়। (৬-৩৮)

ِ فَمثَػلُوُ َكمثَ ِل الْ َك ْل
ب
َ َ

ওুওুয

فَ ُخ ْذ أ َْربَػ َعةً ّْم َن الطَِّْْي

াহঔ

ِ ِ ِ
احْي ِو
َ َطَائ ٍر يَطْيُ ِبَن

াহিনয় হদরাভ তুপান, ঙ্গার,
উওুন, ফযাগ। (৭-১৩৩)
আল্লা এও ওাও হপ্রযণ ওযনরন।
(৫-৩১)
আহন হও হদনঔনহন আনায
ারনওতো স্তীফাহনীয ানথ
হওরূ ফযফায ওনযনঙন?
(১০৫-১)
াহরনয় মানচ্ছ হাংনয হথনও
(৭৪-৫১)
আয হতাভায প্রবু হভৌভাহঙনও
প্রতযানদ হদনরন (১৬-৬৮)
এও হীহরওা ফরর, হ
হীহরওায দর, হতাভযা
হতাভানদয কৃ ন প্রনফ ওয
(২৭-১৮)
আভায হও র হম হুদহুদনও
হদঔহঙ না (২৭:২০)

فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف
ِ َّ اٗتراد والْ ُق َّمل و
ع
َ الض َفاد
َ َ َ َ ََْ َو
ث اللَّوُ غَُرابًا
َ فَػبَػ َع
ك
َ ُّف فَػ َع َل َرب
َ أَ ََلْ تَػَر َكْي
ِ َصح
ِ
اب الْ ِف ِيل
َ ْ بأ
ٍت ِمن قَسورة
ْ فَػَّر
ََ ْ
َّح ِل
َ َُّوأ َْو َح َٰى َرب
ْ ك إِ ََل الن
تَْلَةٌ يَا أَيػُّ َها الن َّْم ُل٣ ت
ْ َقَال
ْاد ُخلُوا َم َساكِنَ ُك ْم
ِ
تُْد ُى َدْٛ َل ََل أ ََرى ا
َ َما
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طَْيػٌر

াহঔ; অশুব
রেণ ২৭:৪৭;
ওভে, বাকয

ু তযাাং আহভ তানদয উয

ب
ٌ َك ْل

১৭:১৩
ফযাগ

ওাও

াতী

طَائٌِر
ِض ْف ِدعٌ ج
ِ
َ
ُض َفادع

اب
ٌ غَُر
فِْي ٌل

হাং, হওাহয

ٌقَ ْس َوَرة

হভৌভাহঙ

ت ٌل١َْ

হোঁিা

হুদহুদ; এও
ধযননয াহঔ

تَْ ٌل٣ تَْلَةٌ ج٣
ُى ْد ُى ُد

হযহষ্ট-৬। ঔাদয, ানীয়, য এফাং উহিদভূ 
পর এফাং খা। (৮০-৩১)
অতঃয আহভ এয দ্রৃাযা
ফেপ্রওায উহিদ উৎন্ন ওনযহঙ।
(৬-৯৯)
এ াহন দ্রৃাযা হতাভানদয চননয
উৎাদন ওনযন পর। (১৬-১১)
অতঃয হদ্রৃগুণ পর দান ওনয।
(২-২৬৫)
আয তানদয উদযানদ্রৃয়নও
হযফতেন ওনয হদরাভ এভন দু ই
উদযানন, মানত উদকত য় হফস্বাদ
পরভূ র, ছাউ কাঙ (৩৪-১৬)
হমগুনরানও তানদয হওনিয
উনয ঔািা হযনঔ হদনয়ঙ।
(৫৯-৫)
অতঃয চানরভনদয ভূ র হওি
ওহতেত র। (৬-৪৫)
আয তুহভ হননচয হদনও হঔচুয
কানঙয ওানন্ড নািা দা (১৯-২৫)
হমন তাযা হঔচুয কানঙয অন্ত:ূ ণয
গুহি (৬৯-৭)
তায হওি নচ্ছ ভচফুত  তায
ডারারা আওা মেন্ত (১৪-২৪)

َوفَاكِ َهةً َوأَبِّا

ِ
ات ُك ّْل
ْ فَأ
َ ََخَر ْجنَا بِو نػَب
َش ْي ٍء
ع
َّ ت لَ ُكم بِِو
َ الزْر
ُ ِيُنب
ِ ْ ت أُ ُكلَ َها ِض ْع َف
ي
ْ َفَآت

ِ ْ اىم ِِبَنَّتَػْي ِهم َجنَّتَػ
ي
ُ ََوبَ َّدلْن
ْ
اِت أُ ُك ٍل ٕتَْ ٍط َوأَثْ ٍل
َْ َذ َو
وىا قَائِ َمةً َعلَ َٰى
َ تَػَرْكتُ ُم
ِ أُص
تَاٛو
ُ
ِ َّ ِ ِ ِ
ين
َ فَػ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْوـ الذ
ظَلَ ُموا
ِ وىّْزي إِلَي
َّخلَ ِة
ْ ك ِِِب ْذ ِع الن
ْ َُ

উহিদ, খা,
শুঔাদয
উহিদ, ঘাযা,
পর
পর, উহিদ,
াওফহচ
পর, ঔাদয,
অন্ন

ات
ٌ َنَػب
ٌَزْرعٌ ج ُزُروع
أُ ُك ٌل

ছাউকাঙ,
হনষ্ফরা ফৃ ে

ভূ র, হকািা,
হওি, উৎ

ভূ র, হওি
কানঙয গুোঁহি,
ওাণ্ড, ভূ র

تْ ٍل َخا ِويٍَة٢َ َّه ْم أ َْع َج ُاز
ُ َكأَنػ

কানঙয গুোঁহি,

ت َوفَػ ْرعُ َها ِِف
ٌ َِصلُ َها ثَاب
ْأ
الس َم ِاء
َّ

াঔা-প্রাঔা
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َب
ّّ أ

ওাণ্ড

أَثْ ٌل
وؿ
ٌ ُص
ْأ
ُ َص ٌل ج أ
َدابٌِر
ِ
ٌج ْذعٌ ج ُج ُذوع
َع ُجٌز ج أ َْع َج ٌاز
ع
ٌ فَػ ْر

 হঔচুনযয কাঙ – হভহরত ভূ র
এফাং হফহচ্ছন্ন ভূ র (১৩-৪)

উবয়ই খন ডারারাহফহষ্ট
(৫৫-৪৮)
ঘর হতাভযা হতন ওুন্ডরীহফহষ্ট
ঙায়ায হদনও (৭৭-৩০)
এফাং হঔান হথনও হয়াচ
(২-৬১)
চহভনত উৎন্ন য় হঔান হথনও
তযওাযী। (২-৬১)
আঙ্গু য, াও-হি। (৮০-২৮)
থ ডুভুনযয, আয চরাইনয়য
(৯৫-১)
হতাভানদয চনয পর-পর
উৎাদন ওনযনঙন হতাভানদয
ঔাদয হানফ। (২-২২)
তথায় হতাভানদয চননয আনঙ প্রঘুয
পর-ভূ র ( ৪৩-৭৩)
উবয় উদযাননয পর তানদয হনওট
ছুরনফ। (৫৫-৫৪)
এফাং তায পরভূ  তানদয
আয়োধীন যাঔা নফ। (৭৬-১৪)
এফাং তা হথনও উৎন্ন ওহয য।
(৩৬-৩৩)

ِ
يل ِصْنػ َوا ٌف َو َغْيػ ُر
ٌ ت٢ََو
ِصْنػ َو ٍاف

হথনও উদ্গত,

ٍ ََذواتَا أَفْػن
اف
َ

ডারারা,

اِنطَلِ ُقوا إِ َ ََٰل ِظ ٍّل ِذي
ِ ثَََل
ٍ ث ُش َع
ب
صلِ َها
َ ََوب
ض ِمن بَػ ْقلِ َها
ُ ِتُنب
ُ ت ْاْل َْر
ضبًا
ْ ََو ِعنَبًا َوق
ِ ُالزيػت
ِ ّْوالت
وف
َّْ ي َو
َ
ِ فَأَخرج بِِو ِمن الثَّمر
ات
ََ َ َ َ ْ
ِرْزقًا لَّ ُك ْم
ٌلَ ُك ْم فِ َيها فَاكِ َهةٌ َكثِ َْية
ِ ْ اٗتَنَّتَػ
ي َد ٍاف
ْ َو َج ََن

এওই ভূ র
হচািা, দু ই
াঔাহফহষ্ট
াঔা, প্রাঔা

فَػنَ ٌن ج أَفْػنَا ٌف

াঔা, প্রাঔা

ب
ٌ ُش ْعبَةٌ ج ُش َع

হোঁয়াচ
াওফহচ,
তযওাহয
াওণ্ডফহচ,
তহযতযওাহয
ডুভুয

ص ٌل
َ َب
بَػ ْق ٌل
ب
ْ َق
ٌض
ِ
ي
ٌت

পর, পর,
পরভূ র
পরভূ র
াওা পর,
হযক্ক

ت قُطُوفُػ َها تَ ْذلِ ًيَل
ْ ََوذُلّْل

পনরয গুচ্ছ,

َخَر ْجنَا ِمْنػ َها َحبِّا
ْ َوأ

দানা, ফীচ,
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ِصْنػ ٌو ج ِصْنػ َوا ٌف

হথাওা

য

ات
ٌ  َْتٌَر ج َْتََر،ٌَْتََرة
ِ
ِ
ُفَاك َهةٌ ج فَػ َواكو
َج ََن
ِ
فج
ٌ ْقط
وؼ
ٌ ُقُط
ٌ َحبَّة،ب
ّّ َح

হনশ্চয় আল্লাই ফীচ  আোঁহট
হথনও অিু য ৃ হষ্টওাযী। (৬-৯৫)
মা হথনও াতহট ীল চন্মায়।
(২-২৬১)
আহভ হননচনও হদঔরাভ হম আভায
ভাথায় রুহট ফন ওযহঙ (১২-৩৬)
মহদ ফা হহট য় হযলায দানায
চন হযভাণ (২১-৪৭)
তাযা হতাভানও ভদ ম্পনওে
হচনজ্ঞ ওনয। (২-২১৯)
তানদযনও হভায ওযা হফশুে
ানীয় ান ওযাননা নফ।

ب
ْ إِ َّف اللَّوَ فَالِ ُق
ّْ َا٘ت
َوالنػ ََّو َٰى
ت َسْب َع َسنَابِ َل
ْ َأَنبَت
ِْ إِ ِّْن أَرِاِن أ
َٔت ُل فَػ ْو َؽ َرأْ ِسي
َ
ُخْبػًزا
َوإِف َكا َف ِمثْػ َق َاؿ َحبٍَّة ّْم ْن
َخ ْرَد ٍؿ
تَ ْم ِرٙا
ْ ك َع ِن
َ َيَ ْسأَلُون
تْتُ ٍوـَّٞ يُ ْس َق ْو َف ِمن َّرِح ٍيق

ততহয ওনয থাও। (১৬-৬৭)
উৎাদন ওনয হতর (২৩-২০)
তায মাইতুননয হতরটা হমন
প্রজ্জ্বহরত (২৪-৩৫)

ِ تَػت
َّخ ُذو َف ِمْنوُ َس َكًرا
ُّى ِن
ْ ت بِالد
ُ ُتَنب
ِ
ُ يَ َك
ُاد َزيْػتُػ َها يُضيء
َو َع َد ِس َها

এফাং হঔান হথনও ভু য ডার
(২-৬১)
হওান পর আফযণভুক্ত য় না।
)৪১-৪৭)

আোঁহট, হফহঘ
নযয ীল,
ভুওুর
রুহট

হযলা
ভদ

ٍ وما َِتْرج ِمن َْتَر
ات ّْم ْن
ُ ُ ََ
َ
أَ ْك َم ِام َها
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نَػ َواةٌ ج نَػ ًوى
 ُسْنبُػلَةٌ ج،ُسْنبُ ٌل
ت
ٌ  ُسْنبُ ََل،َسنَابِ ُل
ُخْبػٌز

َخ ْرَدلَةٌ ج َخ ْرَد ٌؿ
ٕتٌَْر

হফশুে ানীয়,
ঔাোঁহট যাফ,
হনন্বেচার

(৮৩-২৫)
হঔান হথনও হতাভযা হনােফয

আোঁহট, হঔচুনযয

ِ
يق
ٌ َرح

ু যা
হনােফয, ভদ
হতর
হতর,
চরাইনয়য

َس َكٌر
ُد ْى ٌن
ت
ٌ َْزي

হতর
ডার, ভু য
আফযণ, হঔাা

س
ٌ َع َد
كِ ّّم ج أَ ْك َم ٌاـ

আয আনঙ হঔাাহফহষ্ট য 
ু কহন্ধ পুর। (৫৫-১২)

এওহট হঔচুয  আঙ্গু নযয ফাকান।
(২-২৫৬)
তা হথনও হতাভায উয ু ক্ক
হঔচুয হতত নফ। (১৯-২৫)
হঔচুনযয ফাকান। (২-২৬৬)
হতাভযা হম হওঙু হওঙু ঔচুয
ে ফৃ ে
হওনট হদনয়ঙ। (৫৯-৫)
অফননল হ ুযাতন ঔচুেয াঔায
অনু রূ নয় মায়। (৩৬-৩৯)
আনায যস্পয াদৃ যমু ক্ত এফাং
াদৃ যীন। (৬-৯৯)
আয আনঙ হঔাাহফহষ্ট য 
ু কহন্ধ পুর (৫৫-১২)
হনশ্চয় মাক্কুভ ফৃ ে (৪৪-৪৩)
এফাং আঙ্গু নযয ফাকান এফাং
মাইতুন। (৬-৯৯)
আয তানদযনও হঔানন ান
ওযাননা নফ এভন াত্র হথনও
মায হভশ্রণ আদায (৭৬-১৭)

ِص
ف
ْ َو
ُّ َا٘ت
ْ ب ذُو الْ َع
تَا ُف٦ْالر
َّ َو

হছানিা ায়া,

ٍ َت ٍيل وأ َْعن٢َِّ جنَّةٌ ّْمن
اب
َ
َ

আঙ্গু য

ِ تُساقِ ْط َعلَي
ك ُرطَبًا َجنِيِّا
ْ
َ

াওা হঔচুয

ت ٍيل٢َِّ َجنَّةٌ ّْمن

َما قَطَ ْعتُم ّْمن لّْينَ ٍة

ِ ح َّ ًَٰت عاد َكالْعرج
وف الْ َق ِد ِي
ُ ُْ َ َ َ

الرَّما َف ُم ْشتَبِ ًها َو َغْيػَر
ُّ َو
ُمتَ َشابٍِو
ِص
ف
ْ َو
ُّ َا٘ت
ْ ب ذُو الْ َع
تَا ُف٦ْالر
َّ َو
الزقُّ ِوـ
َّ ت
َ إِ َّف َش َجَر
ٍ وجن
ٍ ََّات ّْمن أ َْعن
اب
ْ
ََ
الزيْػتُو َف
َّ َو
َويُ ْس َق ْو َف فِ َيها َكأْ ًسا َكا َف
ِ
تَبِ ًيَل٠اج َها َز
ُ مَز
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নযয হঔাা;

ف
ٌص
ْ َع

ছঞ্ঝাফায়ু
৭৭:২

হঔচুয
নতচ হঔচুয
কাঙ
হঔচুনযয াঔা,
ডার
আনায, ডাহরভ
ু কহন্ধ কাঙ;
ু ঔ, হযমও

ِ
 ِعنَبَةٌ ج،ب
ٌ َعن
اب
ٌ َأ َْعن

ب
ٌ َُرط
ِ
يل
ٌ ت٢َ ،ٌتْلَة٢َ ،تْ ٌل٢َ
ٌلِْيػنَة

عُْر ُجو ٌف
ُرَّما ٌف

تَا ٌف٦َْر

৫৬:৮৯
চাান্নানভয
কাঙ

وـ
ٌ َُّزق

চয়তুন,

ٌ َزيْػتُونَة،َزيْػتُو ٌف

চরাই

আদা

ِ
يل
ٌ تَب٠َْز

এভন দু ই উদযানন, মানত উদকত
য় হফস্বাদ পরভূ র, ছাউ কাঙ
এফাং াভানয ওুরফৃ ে (৩৪-১৬)

আয তানদয ওানঙ াহিনয়হঙরাভ
'ভান্না’  'ারয়া’ (৭-১৬০)

হওন্তু এ কানঙয হনওটফতেী নয়া
না। (২-৩৫)
তায হট হথনও হফহবন্ন যনগ
ানীয় হনকেত য়। (১৬-৬৯)
তানত ূ োঁচ হভাননা াহন ান
ওযাননা নফ (১৪-১৬)
অতএফ তাযা আস্বাদন এনও
ওরুও --পুটন্ত  ূ োঁচূ ণে
(৩৮-৫৭)
আয হওাননা ঔাদয হনই
েতহনঃৃ ত ুচোঁ ফযতীত
(৬৯-৩৬)
ওন্টওূ ণে ছাি ফযতীত তানদয
চননয হওান ঔাদয হনই। (৮৮-৬)
আয াহয াহয ওরাকাঙ
(৫৬-২০)
তানদয চননয হওান ঔাদয হনই
ওন্টওূ ণে ছাি ফযতীত। (৮৮-৬)

ِ
اِت أُ ُك ٍل ٕتَْ ٍط
َْ َجنَّتَػ ْي ذَ َو
َوأَثْ ٍل َو َش ْي ٍء ّْمن ِس ْد ٍر
قَلِ ٍيل
َنزلْنَا َعلَْي ِه ُم الْ َم َّن
َ َوأ
الس ْل َو َٰى
َّ َو
ِِ
َّجَرَة
َ َوََل تَػ ْقَربَا ََٰىذه الش
ِ
ِ
اب
ٌ تُْر ُج من بُطُوِنَا َشَر٧َ
ٍ ويس َقى ِمن َّم ٍاء ص ِد
يد
َٰ ْ ُ َ
َ
ِ
اؽ
ٌ يم َو َغ َّس
ٌ فَػ ْليَ ُذوقُوهُ َٔت

ٍ ِوََل طَ َع ٌاـ إََِّل ِم ْن ِغسل
ي
ْ
َ
َّ
تُ ْم طَ َع ٌاـ إََِّل ِمنَٛ س
َ لْي
ض ِري ٍع
َ
ٍ وطَْل ٍح َّمنض
ود
ُ
َ
َّ
تُ ْم طَ َع ٌاـ إََِّل ِمنَٛ س
َ لْي
ض ِري ٍع
َ
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 ِس ْدٌر،ٌِس ْد َرة
ফযই কাঙ

স্বকেীয় াহঔয
বুনা, চান্নাহত

الس ْل َوى
َ

াহঔয হকাত
ফৃ ে, কাঙ
ানীয়, যফত

ুোঁচ

ুোঁচ

ুচোঁ
ওাোঁটামু ক্ত খা,
হফলওাোঁটা খা

ওরা কাঙ

َش َجَرةٌ ج َش َجٌر
اب
ٌ َشَر
ص ِدي ٌد
َ

اؽ
ٌ َغ َّس
ِ ِ
ي
ٌ غ ْسل
يع
َ
ٌ ض ِر
طَْل ٌح

ঔাদয

طَ َع ٌاـ

হঔচুনযয ওাোঁহদ হথনও গুচ্ছ (নফয
ওহয), মা নু নয় থানও। (৬-৯৯)
হঔচুনযয ওাোঁহদ হথনও গুচ্ছ (নফয
ওহয), মা নু নয় থানও। (৬-৯৯)
তানত তায ঔানদযয ফযফস্থা
ওনযনঙন ঘায হদননয ভনধয।
(৪১-১০)
এফাং হযনাহধত ভধু য নয
(৪৭-১৫)
এফাং হঔান হথনও কভ (২-৬১)
এফাং হঔান হথনও া (২-৬১)
আয হতহন আওা হথনও াহন
ফলেণ ওনযনঙন (২-২২)
আয তানদয ওানঙ াহিনয়হঙরাভ
'ভান্না’  'ারয়া’ (৭-১৬০)

হওান াতা ছনয না; হওন্তু হতহন
তা চাননন। (৬-৫৯)
তানদয অফস্থা হমভন এওহট ঘাযা
কাঙ মা হথনও হনকেত য় হওরয়।
(৪৮-২৯)
আহভ তাোঁয উয এও রতাহফহষ্ট
ফৃ ে উদকত ওযরাভ। (৩৭-১৪৬)

ِ
َّخ ِل ِمن طَْلعِ َها
ْ َوم َن الن
ٌقِْنػ َوا ٌف َدانِيَة
ِ
َّخ ِل ِمن طَْلعِ َها
ْ َوم َن الن
ٌقِْنػ َوا ٌف َدانِيَة
َّر فِ َيها أَقْػ َواتَػ َها ِِف
َ َوقَد
أ َْربَػ َع ِة أَيَّ ٍاـ
صفِّى
َ َوأَنْػ َه ٌار ّْم ْن َع َس ٍل ُّم
ِ ُوف
وم َها
َ
ِ
َوقثَّائِ َها
ِ َّ وأَنزَؿ ِمن
ًالس َماء َماء
َ ََ
َنزلْنَا َعلَْي ِه ُم الْ َم َّن
َ َوأ
الس ْل َو َٰى
َّ َو

ط ِمن َوَرقٍَة إََِّل
ُ َوَما تَ ْس ُق
يَػ ْعلَ ُم َها
ِْ َوَمثَػلُ ُه ْم ِِف
ت ِيل َكَزْرٍع٠ِ اْل

ْأ
َُخَر َج َشطْأَه
َوأَنبَْتػنَا َعلَْي ِو َش َجَرةً ّْمن
ٍ يَػ ْق ِط
ي
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হভাঘা, ওাোঁহদ

ওাোঁহদ, গুচ্ছ,
হথাওা, ঙিা

طَْل ٌع
قِْنػ ٌو ج قِْنػ َوا ٌف

আামে, ঔাদয,
হযহচও,
হঔাযাও
ভধু
কভ/ যু ন
া
াহন
এও ধযননয
য, চান্নাহত
ারু য়া

ات
ٌ وت ج أَقْػ َو
ٌ ُق
َع َس ٌل
فُػ ْوٌـ
ِ
ٌقثَّاء
ٌَماء
ت ُّنٚا
َ

াতা

 َوَر ٌؽ،ٌَوَرقَة

ঘাযা, অিু য,

ٌَشطْأ

ওুোঁহি
রতাহফহষ্ট
ওুভিা চাতীয়
কাঙ

ِ
ي
ٌ يَػ ْقط

হযহষ্ট-৭। ভয় হননদেও ব্দভূ 
হমন কতওার তায হওান প্রাঘুমে
হঙর না। (১০:২৪)
আয প্রনতযনওই বাফুও হ ওী
অগ্রফতেী ওহযনয়নঙ আকাভীওানরয
চনয। (৫৯:১৮)
এঔন! অথঘ তুহভ ইহতূ নফে নাপযভানী ওযহঙনর এফাং
থভ্রষ্টনদযই অন্তবুেক্ত হঙনর।
(১০:৫১)
এইভাত্র হতহন হও ফরনরন
(৪৭:১৬)
ভহভা হখালনা ওরুন যাহত্রয হওঙু
অাং। (২০:১৩০)
হতাভানদয চনয ৃ হথফীনত থাওনফ
ফাস্থান  চীহফওা এওটা হনহদেষ্ট
ভয় মেন্ত। (২:৩৬)
প্রনতযও ম্প্রদানয়য এওহট হভয়াদ
যনয়নঙ। (৭:৩৪)
আল্লা দয়াীর নফীয প্রহত এফাং
ভুাহচয  আনাযনদয প্রহত,
মাযা ওহিন ভূ নতে নফীয নঙ্গ
হঙর। (৯:১১৭)

আভযা ভহয  ফাোঁহঘ ভাওারই
আভানদযনও ধ্বাং ওনয।
(৪৫:২৪)

ِ َكأَف ََّلْ تَػ ْغ َن بِ ْاْل َْم
س
ت
ْ َّم
َ س َما قَد
ٌ َولْتَػْنظُْر نَػ ْف
لِغَ ٍد
ت قَػْب ُل
َ صْي
َ ْآَل َف َوقَ ْد َع
ِِ
ِ وُك
ين
َ َ
َ نت م َن الْ ُم ْفسد
َماذَا قَ َاؿ آنًِفا

َوِم ْن آنَ ِاء اللَّْي ِل

ِ َولَ ُك ْم ِِف ْاْل َْر
ض ُم ْستَػ َقّّر
ٍ وَمتَاعٌ إِ َ ََٰل ِح
ي
َ
ِ
ٍ
َج ٌل
َ َول ُك ّْل أ َُّمة أ
َِّب
ّْ َِّاب اللَّوُ َعلَى الن
َ لََّقد ت
ِِ
َنصا ِر
َ ين َو ْاْل
َ َوالْ ُم َهاجر
ِ َّ
اع ِة
َ ين اتَّػبَػعُوهُ ِِف َس
َ الذ
الْعُ ْسَرِة
تيَا َوَما يػُ ْهلِ ُكنَا١َْوت َو
ُ ُت٣َ
َّى ُر
ْ إََِّل الد

463

কতওার,
অতীত
আকাভীওার

ِ أ َْم
س
َغ ًدا

এঔন; ফতেভান

এই ভাত্র
ভয়, হফরা,
প্রয
ভয়, রি,
ওার
হনধোহযত ভয়
ভয়; ভুহুতে

اَل َف
ف
ٌ ِآن
ٍ /إَن
َ
إنه ج آنىاءه
ِ
ي
ٌْ ح
َج ٌل
َأ

৭:৩৪; খণ্টা;
হওয়াভত
৭:১৮৭

মু ক, ভয়,
ওার, চাভানা,
ভাওার

ٌاعة
َ َس
َد ْىٌر

হই অফধাহযত ভয় উহস্থত
য়ায হদন মেন্ত। (১৫:৩৮)

ِ ْإِ َ ََٰل يػوِـ الْوق
ت الْ َم ْعلُ ِوـ
َ َْ

ভয়, ওার,
হনধোহযত ভয়
ফা স্থান

এফাং তানদয নয অনয ম্প্রদায়
ৃ হষ্ট ওনযহঙ। (৬:৬)
হতাভানদয ওানঙ আভায যূ র
আকভণ ওনযনঙন, হমহন
য়কম্বযনদয হফযহতয য
হতাভানদয ওানঙ ুঙ্খানু ুঙ্খ ফণেনা
ওনযন। (৫:১৯)
তানদয উয ু দীখেওার অহতিান্ত
নয়নঙ, অতঃয তানদয
অন্তঃওযণ ওহিন নয় হকনঙ।
(৫৭:১৬)
তুহভ হঘযতনয আভায ওাঙ হথনও
দূ য নয় মা। (১৯:৪৬)
হওন্তু আহভ অননও ম্প্রদায় ৃ হষ্ট
ওনযহঙরাভ, অতঃয তানদয
অননও মু ক অহতফাহত নয়নঙ।
(২৮:৪৫)
তানদয ানথ ওৃত ঘুহক্তনও তানদয
হদয়া হভয়াদ মেন্ত ূ যণ ওয।
(৯:৪)
দু ই ভুনেয ঙ্গভস্থনর না হৌঙা
মেন্ত আহভ আফ না অথফা আহভ
মু ক মু ক ধনয ঘরনত থাওফ।
(১৮:৬০)

َنشأْنَا ِمن بَػ ْع ِد ِى ْم قَػ ْرنًا
َ َوأ
ين
َ
َ آخ ِر

ي
ُ ّْ قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يػُبَػ
الر ُس ِل
ُّ لَ ُك ْم َعلَ َٰى فَػْتػَرةٍ ّْم َن
فَطَ َاؿ َعلَْي ِه ُم ْاْل ََم ُد
ت قُػلُوبػُ ُه ْم
ْ فَػ َق َس
َو ْاى ُج ْرِِن َملِيِّا

َنشأْنَا قُػ ُرونًا
َ َوَٰلَ ِكنَّا أ
فَػتَطَ َاوَؿ َعلَْي ِه ُم الْعُ ُم ُر
فَأَِّتُّوا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُى ْم إِ َ ََٰل
ُمدَِّتِِ ْم

ت َم َع الْبَ ْحَريْ ِنَْٜ َح َّ ًَٰت أَبْػلُ َغ
ِ أَو أَم
ض َي ُح ُقبًا
ْ ْ
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ফাং, প্রচন্ম,
চাহত; তাব্দী;
হফযহত,

،وت
ٌ ُ َم ْوق،ت
ٌ َْوق
ِ
ات ج
ٌ مْيػ َق
ِ
يت
ُ َم َواق
قَػ ْر ٌف ج قُػ ُرو ٌف

ভধযফতেী
ফযফধান

ভয়, হনধোহযত

ٌفَػْتػَرة

ভয়,
ু দীখেওার,
ফযফধান
এওহট দীখে
ভয়, হঘযতনয
ভয়, মু ক;

أ ََم ٌد

َملِ ٌي

আয়ূ ২৬:১৮

ভয়, হনধোহযত
ভয়ীভা,
হস্থহতওার
দীখেওার,
মু কমু ক,
অনন্তওার

عُ ُمٌر
ٌُم َّدة
بج
ٌ ُح ُق
اب
ٌ َح َق
ْأ

ص ِر
ْ َوالْ َع

ওভ মু নকয (ভনয়য)। (১০৩:১)
হমহন হফঘায হদননয ভাহরও। (১:৪)
যভাদান ভাই র হ ভা, মানত
নাহমর ওযা নয়নঙ হওাযআন।
(২:১৮৫)
হমন াচায ফঙয আয়ু হদয়া
য়। (২:৯৬)
হ তানদয ভনধয িা ওভ এও
াচায ফঙয অফস্থান ওনযহঙর।
(২৯:১৪)
আয ন্তানফতী নাযীযা তানদয
ন্তাননদযনও ূ নে দু ’ফঙয দু ধ
ঔায়ানফ। (২:২৩৩)
তুহভ আট ফঙয আভায ঘাওুযী
ওযনফ। (২৮:২৭)
প্রবাত যহিয উনন্মলও। (৬:৯৬)
তাযা ওার-ন্ধযায় তায ানথ
হফত্রতা হখালণা ওযত। (৩৮:১৮)
ফরু ন,আহভ আশ্রয় গ্রণ ওযহঙ
প্রবানতয ারনওতোয। (১১৩:১)
এফাং ইহঙ্গনত তানদযনও ওার
ন্ধযায় আল্লানও স্ভযণ ওযনত
ফরর। (১৯:১১)

ِ ِمال
ك يَػ ْوِـ الدّْي ِن
َ

ضا َف الَّ ِذي أُن ِزَؿ
َ َش ْه ُر َرَم
فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُف

َح ُد ُى ْم لَ ْو يػُ َع َّم ُر
َ يَػ َوُّد أ
ف َسنَ ٍة
َ ْأَل
ِ ِفَػلَب
ف َسنَ ٍة إََِّل
َ
َ ْث في ِه ْم أَل
ِ
ي َع ًاما
َ ٕتَْس
ِ
ات يػُْر ِض ْع َن
ُ َوالْ َوال َد
ِ ْ َي َك ِامل
ِ ْ َأ َْوََل َد ُى َّن َح ْول
ي
تَأْ ُجَرِِن َْتَ ِاِنَ ِح َج ٍج
ِْ فَالِ ُق
اح
ِ َصب
ْ اْل
ِْ يُسبّْ ْح َن بِالْ َع ِش ّْي َو
اْل ْشَر ِاؽ
َ
ب الْ َفلَ ِق
ّْ قُ ْل أَعُوذُ بَِر

فَأ َْو َح َٰى إِلَْي ِه ْم أَف َسبّْ ُحوا
بُكَْرًة َو َع ِشيِّا
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মু ক, ভয়,
অযাহ্ণ
হদন; আচ
৫:৫
ভা

ফঙয

ফঙয, ফৎয,
ার, অব্দ
ফঙয; ঘাযা
৬:৯২
ফঙয, ার

ঊলায আনরা,
ওার

صٌر
ْ َع
يَػ ْوٌـ ج أَيَّ ٌاـ

)َش ْهٌر (ج
 أَ ْش ُهٌر،ور
ٌ ُش ُه
ٌَسنَة

َع ٌاـ
َح ْوٌؿ
)ِح َّجةٌ (ج
ِح َج ٌج

اح
ْ
ٌ َإصب

ওার, ূ ফোহ্ণ

اؽ
ٌ إ ْشَر

প্রবাত, প্রবাত

فَػلَ ٌق

হওযণ
ওার

ٌبُكَْرة

হতাভায ারনওতোনও অহধও
হযভানণ স্ভযণ ওযনফ আয ওারন্ধযা তাোঁয হফত্রতা  ভহভা
হখালনা ওযনফ। (৩:৪১)
আয হদন হদনয়নঙন দেন ওযায
চনয। (১০:৬৭)
থ প্রবাতওানরয মঔন তা
আনরানওািাহত য়। (৭৪:৩৪)
তঔন মানদযনও তওে ওযা
নয়হঙর, তানদয ওার হফরাহট
নফ ঔুফই ভে। (৩৭:১৭৭)
মাযা ওার  ন্ধযায় তানদয
ারনওতোনও তাোঁয ন্তুহষ্ট অচেননয
উনেনয আফান ওনয। (১৮:২৮)
হম, তানদয উয আভায আমাফ
হদননয হফরানত এন িনফ।

ك َكثِ ًْيا َو َسبّْ ْح
َ ََّواذْ ُكر َّرب
ِْ بِالْ َع ِش ّْي َو
اْلبْ َكا ِر
ِ والنػَّهار مب
صًرا
ُْ َ َ َ
َس َفَر
ُّ َو
ْ الصْب ِح إِ َذا أ
ِ
ين
َ َفَ َساء
ُ َصب
َ اح الْ ُمن َذر
ِي ْدعو َف ربػَّهم بِالْغَ َداة
َُ ُ َ
ُ َوالْ َع ِش ّْي يُِر
ُيدو َف َو ْج َهو
ِ
ض ًحى
ُ أَف يَأْتيَػ ُهم بَأْ ُسنَا

(৭:৯৮)

َوالْ َف ْج ِر

থ পচনযয। (৮৯:১)
তাযা ওার-ন্ধযায় তায ানথ
হফত্রতা হখালণা ওযত। (৩৮:১৮)
এফাং ওার হফওার আল্লায
হফত্রতা ফণেনা ওয। (৩৩:৪২)
তাযা যানতয হফরায় ওাোঁদনত
ওাোঁদনত হতায ওানঙ এর।
)১২:১৬)

ِْ يُسبّْ ْح َن بِالْ َع ِش ّْي َو
اْل ْشَر ِاؽ
َ
ِ وسبّْحوه بكْرًة وأ
َص ًيَل
َ َ ُُ ُ ََ

ِ وجاءوا أَب
َُ ُ ََ
ًاى ْم ع َشاء
يَػْب ُكو َف
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ওার

إبْ َك ٌار
হদন, হদফানরাও

نَػ َه ٌار

প্রবাত, উলা

صْب ٌح
ُ

প্রবাত, উলা,
উলায আনরা
প্রবাত, ওার

ওার; হদননয
আনরা; ূ নমেয
আনরা
প্রবাত, ঊলা,
পচয
ন্ধযা

ন্ধযা, হকাধূ হর

اح
َ
ٌ َصب
ٌَغ َداة
ض ًحى
ُ
فَ ْجٌر
ٌ َع ِشيَّة،َع ِش ّّي
ِ
اؿ
ٌص
َ يل ج آ
ٌ أَص

ন্ধযা, ায়াহ্ন

ِ
ٌع َشاء

ভহভাহন্বত হতহন হমহন তাোঁয
ফাোনও ওহযনয়হঙনরন তনভ্রভণ
যাতাযাহত ভহচদু র াযাভ হথনও
ভহচদু র আওা। )১৭:১)

হম, আভায আমাফ তানদয উয
যানতয হফরায় এন িনফ অথঘ
তঔন তাযা থাওনফ খুনভ অনঘতন।
(৭:৯৭)
এফাং হলযানত েভা প্রাথেনাওাযী।
(৩:১৭)
দু ুনয মঔন হতাভযা ফস্ত্র হযনয়
যাঔ। (২৪:৫৮)

ِ
َسَر َٰى
ْ ُسْب َحا َف الَّذي أ
بِ َعْب ِدهِ لَْي ًَل ّْم َن الْ َم ْس ِج ِد
ا٘تََرِاـ إِ ََل الْ َم ْس ِج ِد
ْ
صى
َ ْْاْلَق
أَف يَأْتِيَػ ُهم بَأْ ُسنَا بَػيَاتًا َوُى ْم
نَائِ ُمو َف
ِ
َس َحا ِر
ْ ين بِ ْاْل
َ َوالْ ُم ْستَػ ْغف ِر

ِ
ضعُو َف ثِيَابَ ُكم ّْم َن
َ َي ت
َ َوح
ِالظَّ ِهْية
َ
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যাত

যাহত্র মান

হল যাত

ভধয দু ুয,
হদ্রৃপ্রয

 لَْي ٌل ج لَيَ ٍاؿ،ٌلَْيػلَة
-ات
ٌ َبَػي
َ َات (ب
)يت
يىبً ي
َس َح ٌار
ْ َس َحٌر ج أ
ٌظَ ِه َْية

হযহষ্ট-৮। যগ  ত্রুহট হননদেও ব্দভূ 
মতেন না প্রওাহত য় ওার
ু তা হথনও াদা ু তা। (২-১৮৭)
ফেতভূ নয ভনধয যনয়নঙ
হকহযথ - াদা, রার (৩৫-২৭)
অতঃয ওনযনঙন তানও ওার
আফচেনা। (৮৭-৫)
তাযা াতরা  হভাটা হযনভয
ফুচ ওাি হযধান ওযনফ।
(১৮-৩১)
হহদন হওান হওান ভুঔ শুনভ্রাজ্জ্বর
নফ, আয হওান হওান ভুঔ নফ
ওানরা ফণে। (৩-১০৭)
এফাং হনওল ওানরা। (৩৫-২৭)

হমন হ ীতফণে উষ্ট্রনশ্রণী।
(৭৭-৩৩)
হতহন ফরনরন হনশ্চয়ই এহট কাঢ়
রু দ যনগয এওহট কাবী মা
দেওনদয ঘভৎওৃত ওযনফ।
(২-৬৯)
হম আনায ত্রু, হই হতা
হরচওাটা, হনফোং। (১০৮-৩)

ط
ْ ي لَ ُك ُم
ُ تَْيٙا
َ َّ َح َّ ًَٰت يَػتَبَػ
ِ ْ ْاْلَبػيض ِمن
َس َوِد
ْ تَْيط ْاْلٙا
َ ُ َْ
ِْ وِمن
يض
ٌ ِاٗتبَ ِاؿ ُج َد ٌد ب
َ َ
َؤتٌُْر
َح َو َٰى
ْ فَ َج َعلَوُ غُثَاءً أ
ضًرا ّْمن
ْ َويَػ ْلبَ ُسو َف ثِيَابًا ُخ
ند ٍس َوإِ ْستَْبػَرٍؽ
ُ ُس
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد
ُّ َيَػ ْوَـ تَػْبػي
ٌُو ُجوه
ِ
ود
ٌ يب ُس
ُ َو َغَراب
ِ
ص ْفٌر
ٌ ََكأَنَّوُ ٓتَال
ُ ت

াদা; শুভ্র

রার
ওারনঘ ফুচ,
কাঢ় ফুচ
ফুচ
ওানরা

হনওল ওানরা,
ওুঘওুনঘ ওানরা
রু দ, ীত

ُ يَػ ُق
َ ٌوؿ إِنػ ََّها بَػ َقَرة
ُص ْفَراء
ِ
َّ ِ
ين
َ فَاق ٌع ل ْونػُ َها تَ ُسُّر النَّاظ ِر

উজ্জ্বর রু দ

ك ُى َو ْاْلَبْػتَػ ُر
َ َإِ َّف َشانِئ

হনফোং,
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কাঢ় ীত,

হরচওাটা

)ضاءي
ض (بىػٍي ى
ُ َأَبْػي
ض
(ج) بًٍي ه
َٔتَُر ج ٔتٌُْر
ْأ
َح َوى
ْأ
ضٌر
ْ ض ُر ج ُخ
َ َخ
ْأ
َس َوُد (ج) ُس ْوٌد
ْأ
ِ
)يب (ج
ٌ ِغ ْرب
ِ
يب
ُ َغَراب
)ص ْفَراءُ (ج
َ
ص ٍفهر
ي

فَاقِ ٌع
أَبْػتَػ ُر

আয আহভ ু স্থ ওনয তুহর
চন্মান্ধনও এফাং হশ্বত ওুি

ص
ُ َوأُبْ ِر
َ ئ ْاْلَ ْك َموَ َو ْاْلَبْػَر

ওুিনযাকী,
হশ্বতীনযাকী

হযাকীনও। (৩-৪৯)
তাযা ফহধয, ভূ ও  অন্ধ। ু তযাাং
তাযা হপনয আনফ না। (২-১৮)
হহদন আহভ অযাধীনদযনও
ভনফত ওযফ নীর ঘেু অফস্থায়।
(২০-১০২)
তাযা ফহধয, ভূ ও  অন্ধ। ু তযাাং
তাযা হপনয আনফ না। (২-১৮)
আয আহভ ু স্থ ওনয তুহর চন্মান্ধনও
)৩-৪৯)
হঔাোঁিায উনয হদাল হনই
(২৪-৬১)
তাযা ফহধয, ভূ ও  অন্ধ। ু তযাাং
তাযা হপনয আনফ না। (২-১৮)

ْم عُ ْم ٌي فَػ ُه ْم ََل
ُ
ٌ ص ّّم بُك
يَػ ْرِجعُو َف
ِ
ي يَػ ْوَمئِ ٍذ
َ ت ُش ُر الْ ُم ْج ِرم١ََْو
ُزْرقًا
ْم عُ ْم ٌي فَػ ُه ْم ََل
ُ
ٌ ص ّّم بُك
يَػ ْرِجعُو َف

হফাফা, ভূ ও

নীর হঘাঔ
হফহষ্ট, দৃ হষ্টীন

ص
ُ أَبْػَر
ْم
ٌ أَبْ َك ُم ج بُك
أ َْزَر ُؽ ج ُزْر ٌؽ

অন্ধ

أ َْع َمى ج عُ ْم ٌي

ُ َوأُبْ ِر
َئ ْاْلَ ْك َمو

চন্মান্ধ

َوََل َعلَى ْاْل َْعَرِج َحَر ٌج

হঔাোঁিা

ُأَ ْك َمو
أ َْعَر ُج

ْم عُ ْم ٌي فَػ ُه ْم ََل
ُ
ٌ ص ّّم بُك
يَػ ْرِجعُو َف
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ফহধয

ص ّّم
ُ َص ُّم ج
َأ

হযহষ্ট-৯। াংঔযা হননদেও ব্দভূ 
হতাভানদয ইরাই এওভাত্র ইরা।
হঙয়ত ওযায ভয় হতাভানদয
ভধয হথনও ধভেযায়ন দু চননও
ােী হযনঔা। (৫-১০৬)
হতহন ফরনরন হতাভায হনদেন এই
হম, তুহভ ু স্থ অফস্থায় হতন হদন
ভানু নলয ানথ ওথাফাতো ফরনফ
না।
তানর ঘাযহট াঔী ধনয না।
(২-২৬০)
তানর হতাভানদয ারনওতো
হঘহহ্নত াোঁঘ াচায হপনযতা
হতাভানদয াানময ািানত
ানযন। (৩-১২৫)
আভান  মভীন ঙয় হদনন ততযী
ওনযনঙন (১১-৭)
ফস্তুতঃ মাযা ানফ না, তাযা
নজ্জ্বয হদনগুনরায ভনধয হযাচা
যাঔনফ হতনহট আয াতহট হযামা
যাঔনফ হপনয মাফায য।
হতহন হতাভানদয চননয আট প্রওায
ঘতুষ্পদ চন্তু অফতীণে ওনযনঙন।
(৩৯-৬)
এগুনরা হপযাউন  তায
ম্প্রদানয়য ওানঙ আনীত নয়হট
হনদেননয অনযতভ। (২৭-১২)

ِ ت ُكم إَِٰلَو وََٰٛ ِتَا إ٣ََّأ
اح ٌد
ٌَ ْ ُ
ِ َِحي الْو ِصيَّ ِة اثْػن
اف ذَ َوا َع ْد ٍؿ
َ َ
ّْمن ُك ْم
َّ َ ُقَ َاؿ آيَػت
َّاس
َ ك أََل تُ َكلّْ َم الن
ث لَيَ ٍاؿ َس ِويِّا
َ ثَََل
فَ ُخ ْذ أ َْربَػ َعةً ّْم َن الطَِّْْي
ٍ تُْ ِد ْد ُكم ربُّ ُكم َِبمس ِة َآَل٨
ؼ
َْ
َ َْ
ِ ِ ِ
ي
َ ّْم َن الْ َم ََلئ َكة ُم َس ّْوم
ِ َّ خلَق
ض
َ الس َم َاوات َو ْاْل َْر
َ َ
ِِف ِست َِّة أَيَّ ٍاـ
ِ َت ْد ف٥َِ فَمن ََّل
صيَ ُاـ ثَََلثَِة
ْ َ
ا٘تَ ّْج َو َسْبػ َع ٍة إِ َذا
ْ أَيَّ ٍاـ ِِف
َر َج ْعتُ ْم
ََنزَؿ لَ ُكم ّْم َن ْاْلَنْػ َع ِاـ َْتَانِيَة
َ َوأ
أ َْزَو ٍاج
ٍ ِِف تِس ِع آي
ات إِ َ ََٰل فِْر َع ْو َف
َ ْ
َوقَػ ْوِم ِو
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এও
দু ই

হতন

ঘায

াোঁঘ

ঙয়

ِ  و،اح ٌد
ِو
ٌاح َدة
َ
َ
ِ َ اثْػنَت،اف
ِ َاثْػن
اف
ٌ ثََلثَة،ث
ٌ ثَََل
ٌ أ َْربَػ َعة،أ َْربَ ٌع
ٌ ٕتَْ َسة،س
ٌ َْٕت
ّّ ِس
ٌ ِستَّة،ت
ٌ َسْبػ َعة،َسْب ٌع

াত

আট

ٍ ََْت
ٌ َْتَانِيَة،اف

নয়

ٌ تِ ْس َعة،تِ ْس ٌع

অতএফ, এয ওাপপযা এই হম,
দচন দহযেনও ঔাদয প্রদান
ওযনফ।
আহভ স্বনপ্ন হদনঔহঙ একাযহট
নেত্রনও।
হনশ্চয় আল্লায হনওট কননায় ভা
ফাযহট
এয উয হননয়াহচত আনঙ উহন
(নপনযতা)। (৭৪-৩০)
হতাভানদয ভনধয মহদ হফ চন
দৃ ঢ়দ ফযহক্ত থানও, তনফ চয়ী
নফ দু ’য হভাওানফরায়।
তানও কনবে ধাযণ ওযনত  তায
স্তনয ঙািনত হরনকনঙ হত্র ভা।
অফননল হ মঔন হক্ত-াভনথে
ফয়ন  ঘহল্ল ফঙনয হৌনঙনঙ
হতহন তানদয ভনধয িা ওভ
এও াচায ফঙয অফস্থান
ওনযহঙনরন।
হম এনত অেভ য় হ লাট চন
হভওীননও আায ওযানফ।
আভায বাই, হ হনযানব্বই দু ম্বায
ভাহরও (৩৮-২৩)

ِفَ َكفَّارتُوُ إِطْ َع ُاـ َع َشرة
َ
َ
ِ
ي
َ َم َساك
َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا
ُ ْإِ ِّْن َرأَي
َتأ
ِ
ند اللَّ ِو
َ ُّهوِر ِع
ُ إِ َّف ع َّدةَ الش
اثْػنَا َع َشَر َش ْهًرا
َعلَْيػ َها تِ ْس َعةَ َع َشَر

إِف يَ ُكن ّْمن ُك ْم ِع ْش ُرو َف
ِ ْ صابِرو َف يَػ ْغلِبُوا ِمائَػتَػ
ي
ُ َ
ِ
صالُوُ ثَََلثُو َف َش ْهًرا
َ َؤتَْلُوُ َوف
َشدَّهُ َوبَػلَ َغ
ُ َح َّ ًَٰت إِذَا بَػلَ َغ أ
ِ
ًي َسنَة
َ أ َْربَع
ِ ِفَػلَب
ف َسنَ ٍة إََِّل
َ
َ ْث في ِه ْم أَل
ِ
ي َع ًاما
َ ٕتَْس
فَ َمن ََّلْ يَ ْستَ ِط ْع فَِإطْ َع ُاـ
ِ
ّْي ِم ْس ِكينًا
َ ست
ِ إِ َّف َٰى َذا أ
َخي لَوُ تِ ْس ٌع
َ
ًَوتِ ْسعُو َف نَػ ْع َجة

471

দ

একায

ফায

ٌ َع َشَره،َع ْشٌر
َح َد َع َشَر
َأ
اثْػنَا َع َشَر

হফ

تِ ْس َعةَ َع َشَر
ِع ْش ُرو َف

হত্র

ثَََلثُو َف

ঘহল্ল

أ َْربَػعُ ْو َف

িা

ٕتَْ ُس ْو َف

উহন

লাট

ِستُّػ ْو َف
تِ ْسعُو َف

নব্বই

আয মহদ হতাভানদয ভনধয থানও
এও হরাও, তনফ চয়ী নফ
াচায ওানপনযয উয
এফাং তাোঁনও, রে ফা তনতাহধও
হরানওয প্রহত হপ্রযণ ওযরাভ।
আয, হতাভানদয নফ অনধেও
ম্পহে, মা হঙনি মায় হতাভানদয
স্ত্রীযা মহদ তানদয হওান ন্তান না
থানও।
অতঃয মহদ শুধু নাযীই য় দু '
এয অহধও, তনফ তানদয চননয ঐ
ভানরয হতন বানকয দু ই বাক মা
তযাক ওনয ভনয।
মহদ ুত্র না থানও এফাং হতাভাতাই য়াহয য়, তনফ ভাতা
ানফ হতন বানকয এও বাক।
মহদ তানদয ন্তান থানও, তনফ
হতাভানদয নফ এও-ঘতুথোাং ঐ
ম্পহেয, মা তাযা হঙনি মায়।
ভৃ নতয হতা-ভাতায ভধয হথনও
প্রনতযনওয চননয তযাচয ম্পহেয
ঙয় বানকয এও বাক, মহদ ভৃ নতয
ুত্র থানও।
আয মহদ হতাভানদয ন্তান থানও,
তনফ তানদয চননয নফ ঐ
ম্পহেয আট বানকয এও বাক,
মা হতাভযা হঙনি মা।

َوإِف يَ ُكن ّْمن ُكم ّْمائَةٌ يَػ ْغلِبُوا
ِ َّ
ين َك َف ُروا
َ أَلْ ًفا ّْم َن الذ
ٍ ْوأَرس ْلنَاه إِ َ ََٰل ِمائَِة أَل
ف أ َْو
ُ ََْ
يدو َف
ُ يَِز
ِ
ف َما تَػَرَؾ
ُ ص
ْ َولَ ُك ْم ن
تُ َّنَّٛ اج ُك ْم إِف ََّلْ يَ ُكن
ُ أ َْزَو
َولَ ٌد
ِ ْ فَِإف ُك َّن نِساء فَػ ْو َؽ اثْػنَتَػ
ي
ًَ
فَػلَ ُه َّن ثػُلُثَا َما تَػَرَؾ
ُفَِإف ََّلْ يَ ُكن لَّوُ َولَ ٌد َوَوِرثَو
ث
ُ ُأَبَػ َواهُ فَِْل ُّْم ِو الثُّػل
تُ َّن َولَ ٌد فَػلَ ُك ُمَٛ فَِإف َكا َف
تَّا تَػَرْك َنِٟ الربُ ُع
ُّ
ِ وِْلَبػوي ِو لِ ُك ّْل و
اح ٍد ّْمْنػ ُه َما
ََْ َ
َ
ِ السد
ُتَّا تَػَرَؾ إِف َكا َف لَوٟ س
ُ ُ ُّ
َولَ ٌد
فَِإف َكا َف لَ ُك ْم َولَ ٌد فَػلَ ُه َّن
تَّا تَػَرْكتُمِٟ الث ُُّم ُن
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এও

াচায

ٌّْمائَة
ف
ٌ ْأَل
ِ
ف
ٌص
ْن

অনধেও

দু ই-তৃতীয়াাং

এওতৃতীয়াাং

এও-ঘতুথোাং

এও-লিাাং

এও-অষ্টভাাং

ثػُلُثَا ِف
ث
ُ ُالثُّػل
الربُ ُع
ُّ
س
ُّ
ُ الس ُد

الث ُُّم ُن

হযহষ্ট-১০। ইভুর হপ’র  অনযানয
তনফ তানদযনও ‘উ’ ব্দহট
ফনরা না এফাং তানদযনও ধভও
হদ না (১৭:২৩)
আয তানদযনও ফরা র এনা,
আল্লায যান রিাই ওয।
(৩:১৬৭)
এফাং ফরনরা -- আল্লাহয হও
ভহভা! এ হতা ভানু ল নয়!
(১২:৩১)
আনঔযানত এযাই নফ ফোহধও
েহতগ্রস্থ হওান নে হনই।
(১১:২২)
ফরু ন, হতাভযা মহদ তযফাদী 
তনফ হতাভানদয প্রভাণ উহস্থত
ওয। (২৭:৬৪)
আহন ফরু নঃ হতাভানদয
ােীনদযনও আন। (৬:১৫০)

না, হতাভযা আভরনাভা নি
হদঔ। (৬৯:১৯)
এফাং ফরর, ‚এই তুহভ এহদনও
এ‛ (১২:২৩)
হতাভায দু নবোনকয উয দু নবোক।
(৭৫:৩৪)
ায়, ওানপযযা পরওাভ নফ
না। (২৮:৮২)

ٍّ تَُما أَّٛ فَ ََل تَػ ُقل
ُؼ
تَا٤َُوََل تَػْنػ َه ْر
ِوق
تُ ْم تَػ َعالَ ْوا قَاتِلُوا ِِفَٛ يل
َ َ
َسبِ ِيل اللَّ ِو
اش لِلَّ ِػو َما َىػَٰ َذا
َ َوقُػ ْل َن َح
بَ َشًرا
َّه ْم ِِف ْاَل ِخَرِة
ُ ََل َجَرَـ أَنػ
َخ َس ُرو َف
ْ ُى ُم ْاْل
قُ ْل َىاتُوا بػُْرَىانَ ُك ْم إِف
ِ ِ ُكنتم
ي
َ صادق
َ ُْ
قُ ْل َىلُ َّم ُش َه َداءَ ُك ُم

َى ُاؤُـ اقْػَرءُوا كِتَابِيَ ْو

হফযহক্ত ফা
অফজ্ঞা ূ ঘও

ٍّ أ
ُؼ

ব্দ; উপ! উ!
আনা;

تَػ َع َاؿ

হতহন এধযননয

اش
َ َح

ত্রুহট হথনও
ভুক্ত!
হনশ্চয়ই, হওান
নে হনই
উহস্থত ওনযা,
আননা
আনা;
উহস্থত ওনযা,

ََل َجَرَـ
ِ ى
ات
َ
َىلُ َّم

আননা
এই হম!
হদনঔা! না!

َى ُاؤْـ

ك
َ َت ل
ْ ََوقَال
َ ت َىْي

তুহভ, এনা!

ت
َ َىْي

ك فَأ َْوَ ََٰل
َ َأ َْوَ ََٰل ل

দূ নবোক! হধও!

أ َْوَ ََٰل

َويْ َكأَنَّوُ ََل يػُ ْفلِ ُح الْ َكافُِرو َف
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ধ্বাং!
ায়!

َو ْي

হযহষ্ট-১১। ফেনাভ  অফযয় ভূ 
হননদেও ফেনাভ
)ুাং( এহট
)ুাং( ঐহট
)স্ত্রী( এহট
)স্ত্রী( ঐহট
ওর এই
ওর ঐ
)ুাং( হমহন
)স্ত্রী( হমহন
)স্ত্রী( মাযা

না হফাধও অফযয়

َى َذا
ِ
ك
َ ذال
ِى ِذه
َ
ك
َ تِْل

না
ফযতীত
ওঔনই না ,াফধান!
বহফলযনত না অনথে

ىؤََلء
ُ
ك
َ ِاُْولئ
الَّ ِذي

অতীনত না অনথে
না
নয়

الَِِّت
ِ َّ
ين
َ الذ

যাোঁ ,প্রওৃতনে
ফযতীত ,অনয হওঙু
ফযতীত
ফযতীত

)ুাং(তানদয
)ুাং(হতাভায
)ুাং(হতাভানদয
আভায

َك ََّل

لَ ْن
ََْل
َما

)ت
ْ س (لَْي َس
َ لَْي

بَػلَى
َغْيػَر

ُدو َف
إََِّل

ভুক্ত ফেনাভ

মু ক্ত ফেনাভ
)ুাং( তায

ََل
إََِّل

،

ق...

)ুাং(হ

 يى ٍم...
 ىؾ...

)ুাং(তানদয

 يك ٍم...
) ٍم (ِِن...

)ুাং(ফাই হতাভযা
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)ুাং(তুহভ

)ুাং(আহভ

ُى َو
ُى ْم
ت
َ ْأَن
أَنْػتُم
أَنَا

আভানদয

نىا...
 ىىا...

)স্ত্রী( তায
)স্ত্রী( তানদয
)স্ত্রী( হতাভায
তানদয
তানদয

)স্ত্রী(তাযা

 ىىا...

)স্ত্রী(তাযা

স্থানফাঘও ব্দ
উনয
হননঘ
ানতয ভনধয
হঙনন ,নয
াভনন
হঙনন
ডান ; থ
ফাভ
ভনধয
হমঔাননই

)স্ত্রী(হ

 يى َّن...
 ًؾ...
 يُهىا...
 يك ىما...

হতাভায

আভযা

)স্ত্রী(তুহভ

দু ইচন তাযা
দু ইচন হতাভযা

ت ُن١َْ
ِى َي

ُى َّن
ِ ْأَن
ت
ِى َي
تَا٤ُ
أَنْػتُ َما

প্রশ্ননফাধও অফযয়

فَػ ْو َؽ
ت
َ َُْت
ي يَ َد ْي
َ ْ  بَػ،ي أَيْ َدي
َ ْ بَػ
ف
َ َخ ْل
أ ََم َاـ

ََوَراء
ِ
)تَاف٨َْي (أ
َ ْ ت٨َ
)ِْشَ َاؿ ( َْشَائِل

ي
َ ْ بَػ

ث
ُ َحْي
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হও? হমহট
হও ?
ওঔন?
হওাথায়?
হওভন?
ওত ?
হওানহট ?

َما

َم ْن
َم ًَت
أَيْ َن

ف
َ َكْي
َك ْم
َي
ُّ أ

হওাথা হথনও? হওন?

ََن
َّ أ

তাই হও ?

 َى ْل،َأ
 لِ َما َذا،ََِل

হওন?

أيْػنَ َما

হমঔাননই

ََُّث

ঔানন
হঔানন, ঔানন, ই

ِ
ك
َ ُىنَال

স্থানন,
অত্র, এঔানন, এই

اىنَا
ُ َى

স্থানন
হফহফধ
য়ারা ,হফহষ্ট

অহধওাযীকণ
ফাংধয
হযফায ,স্বচন
তাই নয় হও ?
হও ঘভৎওায !
ঔুফই ঔাযা
ওত ঔাযা !

মা দ্রৃাযা
হম ফযাানয

 ِذي، ذَا،ذُو

ات
ُ َذ
 أ ُْوَِل،ْأ ُْولُوا

)স্ত্রী( য়ারা

َما

لَ ْو ََل

মহদ না ;হওন নয়

ভয় ূ ঘও ব্দ
ূ নফে
নয
ভয় ,ওার ;

ْأى ٌل
ِآؿ

মঔন

أَََل
نِ ْع َم
ِ
س
َ بْئ
بِْئ َس َما

অতঃয

মঔন

ু তযাাং ,অতঃয
অহধওন্তু --,ফযাং ,হওন্তু
হনওনট ,ানথ

قَػْب َل
بَػ ْع َد
ِ
ي
َ ْح
إِ ْذ

إِ َذا
َُُّث

ؼ
َ
بَ ْل
 لَ ُد ْف، لَ َدى،ِعْن َد

অফযয়

অফযয় +

ِِبَا
َع َّما

476

ানথ ,নত ,দ্রৃাযা

ِ
ب

ম্পনওে ,নত

َع ْن

হম হফলনয়
হমরূ
হম ওাযনণ
মা নত
ম্বনন্ধ
য়......না য় ...
হম
ভূ রত
হমন
মঔনই

হিয়ায উকে
হিয়া ঙ্ঘহিত নচ্ছ অনথে
অফযই নফ অনথে
হনওট বহফলযনতয চনয
বহফলযনতয চনয
হনহশ্চত নফ অনথে
প্রওৃতনে
প্রওৃতনে ,হনশ্চয়

ِ
يما
َف

ভনধয

ِِف

َك َما
لِ َما
تَّاِٟ

হমভন ,ভত

َؾ
 َؿ،ِؿ

أ ََّما
إِ َّما

হদনও

চনয
নত

ওভ

تَا٣ََّأ
تَا٣َِّإ

মতেণ না
উনয

تَا٣َََّكأ
ُكلَّ َما
)فِ ْع ٌل+( قَ ْد

)ٌضا ِرع
َ  ُم+( قَ ْد
)فِ ْع ٌل+( س
َ
)فِ ْع ٌل+( ؼ
َ َس ْو
 َّف+فِ ْع ٌل+َؿ
)فِ ْع ٌل+( لََق ْد
َؿ
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ানথ
এফাং , ওভ

ওহতয় অফযয়

ِم ْن
إِ ََل

ت
َ
َح ًَّت
َعلَى

َم َع
َو

হনশ্চয়ই ,প্রওৃতনে

إِ َّف

হম

َّ أ
َف

হমন

َّ َكأ
َف
ِ ( لَ ِك َّن
)لك ْن

হওন্তু ,মাা উও
ম্ভফত ,য়নতা
হম
মহদ

لَ َع َّل
أَ ْف
إِ ْف

অভাহওা অনথে হিয়া
)প্রশ্ন( অথফা
অথফা
হওঙু ,ওতও
প্রনতযনও ;ভস্ত

) ْؿ (أ ٍىمهر،ِؿ
اَْـ
اَْو

ض
ٌ بَػ ْع
ُك ُّل
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হওফরভাত্র
য়ত
মঔন ,এঔন নয়
মহদ
হ !

إِيَّا
َع َسى
لَ َّما

لَ ْو
 يَاأَيػُّ َها،يَا

হযহষ্ট-১২। ওাঙাওাহঙ উচ্চাহযত ব্দ ভূ 

آثَػَر
أ َْعثَػَر
َجٌر
أْ

أَْزٌر
أ َْدرى
أ َْرَدى
َح َّل
أَ
أ ََى َّل

أَ ْشَرَؾ

أَ ْشَر َؽ
ِ
ف
آس ٌ

ع ِ
ف
اص ٌ
َ
أ ََم ٌل
َع َم ٌل
بَػّّر
بَػّّر
بَ َسَر
صٌر
بَ َ

প্রাধানয হদয়া
অফহত ওযা
ুযস্কায
হক্ত
অফহত ওযা
ধ্বাং ওযা
তফধ ওযা
উৎকে ওযা
অাংীস্থান
ওযা
আনরাহওত
য়া
দু ঃহঔত
তুপান
আা
ওাচ
স্থর
ৎ, ুণযফান
ভুঔ ফাওাননা
দৃ হষ্ট, হঘাঔ

ا٘تَيَا َة ُّ
الدنْػيَا
َوآثػََر ْ
ِ
ك أ َْعثَػ ْرنَا َعلَْي ِه ْم لِيَػ ْعلَ ُموا أ َّ
َف َو ْع َد اللَّ ِو َح ّّق
َوَك ََٰذل َ
َٛتم أَجر َغيػر ٟتَْنُ ٍ
وف
ُْ ْ ٌ ْ ُ
ا ْش ُد ْد بِِو أ َْزِري
قُل لَّْو َشاءَ اللَّوُ َما تَػلَ ْوتُوُ َعلَْي ُك ْم َوََل أ َْد َرا ُكم بِِو
دت لَتُػ ْرِدي ِن
قَ َاؿ تَاللَّ ِو إِف كِ َّ
وُِ٦ت ُّل َٛتم الطَّيّْب ِ
ات
َ ُُ َ
َوَما أ ُِى َّل بِِو لِغَ ِْْي اللَّ ِو
إَِّ٣تَا أَ ْشَرَؾ آبَ ُاؤنَا ِمن قَػْب ُل
ِ
ض بِنُوِر َربّْػ َها
َوأَ ْشَرقَت ْاْل َْر ُ
ضبَا َف أ َِس ًفا
وس َٰى إِ َ ََٰل قَػ ْوِم ِو َغ ْ
فَػَر َج َع ُم َ
جاءتْػها ِريح ع ِ
ف
اص ٌ
َََ ٌ َ
ؼ يَػ ْعلَ ُمو َف
َويػُْل ِه ِه ُم ْاْل ََم ُل فَ َس ْو َ
ِ
ِ
َح َس َن َع َم ًَل
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
إنَّا ََل نُض ُ
َويَػ ْعلَ ُم َما ِِف الْبَػّْر َوالْبَ ْح ِر
إِ َّف ْاْلَبْػَر َار يَ ْشَربُو َف
س َوبَ َسَر
ُُثَّ َعبَ َ
ِ
صر َكَّرتَػ ْ ِ
ي
ُُثَّ ْارج ِع الْبَ َ َ
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اب
تَ َ
اب
طَ َ

ت
ثَػبَّ َ
ط
ثَػبَّ َ
اب
ثػَ َو ٌ

اب
ص َو ٌ
َ
َج َح َد
اى َد
َج َ
َجا ِريَةٌ
َجا ِر َحةٌ
ِح ْجٌر
َح َجٌر

َى َجَر
َج َّن
ظَ َّن
ِ
ي
َجن ٌ
ِ
ي
ضن ٌ
َ
ب
َح ّّ
ب
ُح ّّ

হপনয আা
ঙে য়া
দৃ ঢ় ওযা
হফযত যাঔা
প্রহতদান
হিও, তয
অস্বীওায
াংগ্রাভ ওযা
প্রফাভান
হওাযী প্রাণী
জ্ঞান
াথয
দূ নয থাওা
আচ্ছন্ন ওযা
ধাযণা ওযা
ভ্রূণ
ওৃণ
ফীচ
বানরাফাা

فَمن تَ ِ ِ ِ ِ
َصلَ َح
اب من بَػ ْعد ظُْلمو َوأ ْ
َ َ
ِ
اب لَ ُكم
فَانك ُحوا َما طَ َ
ت أَقْ َد َام ُك ْم
نص ْرُك ْم َويػُثَبّْ ْ
نص ُروا اللَّوَ يَ ُ
إِف تَ ُ
َوَٰلَ ِكن َك ِرَه اللَّوُ انبِ َعاثَػ ُه ْم فَػثَبَّطَ ُه ْم
ِ
ت ُم ْرتَػ َف ًقا
اب َو َح ُسنَ ْ
ن ْع َم الثػ ََّو ُ
الر ْ َٰ
ص َوابًا
ََّل يَػتَ َكلَّ ُمو َف إََِّل َم ْن أ َِذ َف لَوُ َّ
ٔتَ ُن َوقَ َاؿ َ
اد جح ُدوا بِآي ِ
ات َرِّْبِ ْم
َوتِْل َ
َ
ك َع ٌ َ َ
ومن جاى َد فَِإَّ٣تَا ُ٥ت ِ
اى ُد لِنَػ ْف ِس ِو
ََ َ َ
َ
ِ
ي َجا ِريَةٌ
ف َيها َع ٌْ
اٗتََوارِِح
َوَما َعلَّ ْمتُم ّْم َن ْ
ِ
ك قَ َس ٌم لّْ ِذي ِح ْج ٍر
َى ْل ِِف ََٰذل َ
ا٘تَ َجَر
اؾ ْ
صَ
ْ
اض ِرب بّْػ َع َ
الر ْجَز فَ ْاى ُج ْر
َو ُّ
فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل
إِنَّوُ ظَ َّن أَف لَّن َ٦تُ َور
وإِ ْذ أَنتُم أ َِجنَّةٌ ِِف بطُ ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم
ُ
َ ْ
ضنِ ٍ
وَما ُىو َعلَى الْغَْي ِ
ي
ب بِ َ
َ َ
فَأَنبَْتػنَا فِ َيها َحبِّا
ب الش ِ ِ
ُزيّْ َن لِلن ِ
ّْس ِاء
َّاس ُح ُّ َ
َّه َوات م َن الن َ
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َح َاد
َى َاد
حِ
صْيػٌر
َ
َح ِسْيػٌر
ب
َح ْر ٌ
ب
َىَر ٌ
َخبَا
اب
َخ َ
ٕتٌُْر
ٕتٌَْر
َد َّؿ

ض َّل
َ
َذ َاد
َز َاد

غ
َرا َ
غ
َزا َ
ب
َرَى ٌ
َرَى ٌق
ِ
ب
َرك َ

হফনযাহধতা
ইয়াহুহদ য়া
হচরঔানা
হযশ্রান্ত
মু ে
রায়ন
হননব মায়া
ফযথে য়া
িনা
ভদ
হননদে ওযা
থভ্রষ্ট য়া
আটনও যাঔা
ফাহিনয় হদয়া
ছাহনয় যা
ফি ওযা
বয়, ভী
আত্ম অাংওায
ঘিা

َم ْن َح َّاد اللَّوَ َوَر ُسولَوُ
َّ ِ
ادوا إِف َز َع ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم أ َْولِيَاءُ لِلَّ ِو
ين َى ُ
قُ ْل يَا أَيػُّ َها الذ َ
وجع ْلنَا جهنَّم لِْل َكافِ ِرين ح ِ
ص ًْيا
َ َ
َ ََ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ب إِلَْي َ
ك الْبَ َ
يَن َقل ْ
ص ُر َخاسئًا َوُى َو َحسْيٌ
فَِإف ََّل تَػ ْفعلُوا فَأْ َذنُوا ِِبَر ٍ
ب ّْم َن اللَّ ِو
ْ َ
ْ
َولَن نػ ُّْع ِجَزهُ َىَربًا
اى ْم َسعِ ًْيا
ُكلَّ َما َخبَ ْ
ت ِزْدنَ ُ
اىا
اب َمن َد َّس َ
َوقَ ْد َخ َ
ض ِربْ َن َِبُ ُم ِرِى َّن َعلَ َٰى ُجيُوِبِِ َّن
َولْيَ ْ
ََّلْ يَػتَػغَيَّػ ْر طَ ْع ُموُ َوأَنْػ َه ٌار ّْم ْن ٕتَْ ٍر
َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَ َٰى َمن يَ ْك ُفلُوُ
ِ
ي
َولََق ْد َ
ض َّل قَػْبػلَ ُه ْم أَ ْكثَػ ُر ْاْل ََّول َ
وو َج َد ِمن ُدوِنِِم ْامرأَتَػ ْ ِ
ود ِاف
ي تَ ُذ َ
ََ
ُ َ
ضا
فَػَز َاد ُى ُم اللَّوُ َمَر ً
فَػرا َ ِ
ضربًا بِالْيَ ِم ِ
ي
غ َعلَْيه ْم َ ْ
َ

ص ُر َوَما طَغَ َٰى
َما َزا َ
غ الْبَ َ
َويَ ْدعُونَػنَا َر َغبًا َوَرَىبًا
وى ْم َرَى ًقا
فَػَز ُاد ُ
الس ِفينَ ِة
فَانطَلَ َقا َح َّ ًَٰت إِ َذا َركِبَا ِِف َّ
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ب
َرقَ َ
َرِح ٌم
َرِحْي ٌم
َرِج ٌل

َر ُج ٌل
ِس ْحٌر
َس َحٌر
ص َهَر
َ
َس َفٌر
ِس ْفٌر
ص َار
َ

َس َار
صافِنَةٌ
َ
ِ
َسفْيػنَوٌ
ِصّّر
ِسّّر
ص ِديْ ٌد
َ
َس ِديْ ٌد
َش َفا

হঔয়ার ওযা
কবে
ুদয়ার
দাহতও
হরাও
ুমাদ
হল যাত
কনর মায়া
পয
ফই
হাল ভানাননা
ভ্রভণ ওযা
হখািা
হনৌওা
ছি
হকান
ুোঁচ
মথামথ
হওনাযা

ب قَػ ْوَِل
َوََلْ تَػ ْرقُ ْ
َويَػ ْعلَ ُم َما ِِف ْاْل َْر َح ِاـ
الر ْ َٰ
الرِحي ِم
ٔتَ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
وأَجلِب علَي ِهم َِبيلِ ِ ِ
ك
ك َوَرجل َ
َ ْ ْ َ ْ َْ َ
َوقَ َاؿ َر ُج ٌل ُّم ْؤِم ٌن ّْم ْن ِآؿ فِْر َع ْو َف
ِ
ي
َوقَالُوا إِ ْف ََٰى َذا إََِّل س ْحٌر ُّمبِ ٌ
إََِّل َ ٍ
اىم بِ َس َح ٍر
آؿ لُوط َّ٠تَّْيػنَ ُ
ود
ص َه ُر بِِو َما ِِف بُطُوِنِِ ْم َو ْ
اٗتُلُ ُ
يُ ْ
ض َٰى أ َْو َعلَ َٰى َس َف ٍر
َوإِف ُكنتُم َّم ْر َ
بِأَيْ ِدي َس َفرةٍ
َ
ك
ص ْرُى َّن إِلَْي َ
فَ ُخ ْذ أ َْربَػ َعةً ّْم َن الطَِّْْي فَ ُ
َج َل َو َس َار بِأ َْىلِ ِو
فَػلَ َّما قَ َ
وسى ْاْل َ
ض َٰى ُم َ
الصافِنَات ِْ
ِ ِ
اد
اٗتيَ ُ
ض َعلَْيو بِالْ َعش ّْي َّ ُ
إِ ْذ عُ ِر َ
ِ ٍ
صبًا
يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َسفينَة َغ ْ
يح فِ َيها ِصّّر
َك َمثَ ِل ِر ٍ
ِ
اى ْم ِسِّرا َو َع ََلنِيَةً
َوأَن َف ُقوا ٟتَّا َرَزقْػنَ ُ
ّْمن ورائِِو جهنَّم ويس َقى ِمن َّم ٍاء ص ِد ٍ
يد
َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َٰ
َ
يدا
َوقُولُوا قَػ ْوًَل َس ِد ً
وُكنتُ ْم َعلَ َٰى َش َفا ُح ْفرةٍ
َ
َ
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َش َفى

ث
َعبَ ٌ
س
َعبَ َ
أَ َعا َف
َعنَا

ب
َعَز َ
ب
َع َج ٌ
ب
َع َذا ٌ
َع َسى

صى
َع َ

صا
َع َ
ِع ْج ٌل
َع ِج َل
َوِج َل
قَػ َفا

َك َفى
كِ ْس َوةٌ
قَ ْس َوةٌ
َك ّّل

ু স্থ ওযা
অনথেও ওাচ
ভ্রূ ওুহিত
ওযা
াাময ওযা
অফনহভত
আিানর মায়া
হফস্ভয়ওয
াহস্ত
য়ত
অফাধযতা ওযা
রাহি
ফাঙু য
তািাতাহি ওযা
বয় ায়া
হঙনন িা
মনথষ্ট
হাাও
ওহিনতা
হফাছা

ت فَػ ُهو يَ ْش ِف ِ
ي
َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ َ
أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّ٣تَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا
س َوتَػ َوَّ ََٰل
َعبَ َ
ِ
آخ ُرو َف
َوأ َ
َعانَوُ َعلَْيو قَػ ْوٌـ َ
وعنَ ِ
ت الْ ُو ُجوهُ لِْل َح ّْي الْ َقيُّ ِوـ
ََ
اؿ َذ َّرةٍ
ب َعْنوُ ِمثْػ َق ُ
ََل يَػ ْع ُز ُ
ِ
ب قَػ ْوُٛتُ ْم
َوإف تَػ ْع َج ْ
ب فَػ َع َج ٌ
وع َّذ َّ ِ
ين َك َف ُروا
ََ َ
ب الذ َ
السبِ ِيل
َع َس َٰى َرِّّْب أَف يَػ ْه ِديَِِن َس َواءَ َّ
وؿ
الر ُس َ
ص َٰى فِْر َع ْو ُف َّ
فَػ َع َ
ا٘تَ َجَر
اؾ ْ
صَ
فَػ ُق ْلنَا ْ
اض ِرب بػّْ َع َ
ُُثَّ َّاِتَ ْذ ُّتُ الْعِ ْج َل ِمن بَػ ْع ِد ِه
وع ِج ْلت إِلَيك ر ّْ ِ
ض َٰى
ب لتَػ ْر َ
ََ ُ ْ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ت قُػلُوبػُ ُه ْم
ين إِ َذا ذُكَر اللَّوُ َوجلَ ْ
الذ َ
ك بِِو ِع ْل ٌم
س لَ َ
َوََل تَػ ْق ُ
ف َما لَْي َ
يدا
َك َف َٰى بِِو َش ِه ً
َما تُطْعِ ُمو َف أ َْىلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َوتُػ ُه ْم
فَ ِه َي َك ْ
َش ُّد قَ ْس َوةً
ا٘تِ َج َارةِ أ َْو أ َ
ٍ
ََل يَػ ْق ِد ُر َعلَ َٰى َش ْيء َوُى َو َكلّّ
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ُك ّّل
س
لَبَ َ
ث
لَبِ َ
ِم ْريَةٌ
ِمَّرةٌ
َم ِري ٌد
ض
َم ِريْ ٌ

َْٝت ُج ْوٌر
َم ْه ُج ْوٌر
َْٝتظُْوٌر
ور
َْٝت ُذ ٌ
نَػتَ َق
نَطَ َق
ِ
ب
نَاك ٌ
ِ
يب
نَق ٌ
ِ
نَقْيٌ
ِ
نَكْيٌ
َ١تََر
نَػ َهَر

ফ
নে
অফস্থান ওযা
নে
হক্ত
হফনোী
অু স্থ
ফাধাপ্রাপ্ত
হযতযাচয
হনহলে
বীহতপ্রদ
উনয িাননা
ফরা
থভ্রষ্ট
দরহত
হফেু হযভাণ
াহস্ত
ওুযফানী ওযা
প্রফা

الرسل فَح َّق ِع َق ِ
اب
إِف ُكلّّ إََِّل َك َّذ َ
ب ُّ ُ َ َ
َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِهم َّما يَػ ْلبِ ُسو َف
ث ِِف بَطْنِ ِو إِ َ ََٰل يَػ ْوِـ يػُْبػ َعثُو َف
لَلَبِ َ
َّه ْم ِِف ِم ْريٍَة ّْمن لَّْق ِاء َرِّْبِ ْم
أَََل إِنػ ُ
ِ
استَػ َو َٰى
ذُو مَّرةٍ فَ ْ
اف َّم ِر ٍ
ويػتَّبِع ُك َّل َشيطَ ٍ
يد
ْ
ََ ُ
َوََل َعلَى الْ َم ِر ِ
ج
يض َحَر ٌ
َويَػ ُقولُو َف ِح ْجًرا َّْٝت ُج ًورا
َّاِتَ ُذوا ََٰى َذا الْ ُق ْرآ َف َم ْه ُج ًورا
ك َْٝتظُ ًورا
َوَما َكا َف َعطَاءُ َربّْ َ
ك َكا َف َْٝت ُذ ًورا
اب َربّْ َ
إِ َّف َع َذ َ
اٗتَبَ َل فَػ ْوقَػ ُه ْم َكأَنَّوُ ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَّوُ َواقِ ٌع
َوإِ ْذ نَػتَػ ْقنَا ْ
وما ي ِ
نط ُق َع ِن ا ْٛتََو َٰى
ََ َ
الصر ِ
اط لَنَاكِبُو َف
َع ِن ّْ َ
َوبَػ َعثْػنَا ِمْنػ ُه ُم اثْػ َ ِْن َع َشَر نَِقيبًا
ِ َّ
َّاس نَِق ًْيا
فَإذًا َل يػُ ْؤتُو َف الن َ
ف َكا َف نَ ِك ِْي
فَ َكْي َ
فَ ِ
ك َو ْا١تَْر
ص ّْل لَربّْ َ
َ
إِ َّف الْمت َِّقي ِِف جن ٍ
َّات َونَػ َه ٍر
ُ َ َ
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َوابِ ٌل
َوبِْي ٌل

প্রফর ফৃ হষ্ট
বীলণ াহস্ত

ت أُ ُكلَ َها ِض ْع َف ْ ِ
ي
َصابَػ َها َوابِ ٌل فَآتَ ْ
أَ
َخ ًذا َوبِ ًيَل
الر ُس َ
ص َٰى فِْر َع ْو ُف َّ
َخ ْذنَاهُ أ ْ
وؿ فَأ َ
فَػ َع َ
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