আল হুজরাত

AlHujrat

পরম করুণাময় ও অসিম In the name of Allah,
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু Most Gracious, Most
Merciful.
করসি
মুসমনগণ! ততামরা
আল্লাহ ও রিূমলর িামমন
অগ্রণী হময়া না এবং
আল্লাহমক ভয় কর। সনশ্চয়
আল্লাহ িবসকিু শুমনন ও
জামনন।

1.

মুসমনগণ! ততামরা
নবীর কন্ঠস্বমরর উপর
ততামামদর কন্ঠস্বর উঁচু
কমরা না এবং ততামরা এমক
অপমরর
িামে
তেরূপ
উঁচুস্বমর কো বল, তাঁর
িামে তিরূপ উঁচুস্বমর কো
বমলা না। এমত ততামামদর
কমম সনস্ফল হময় োমব এবং
ততামরা তেরও পামব না।

2.

1. O you who believe,
do not put (yourselves)
before Allah and His
Messenger, and fear
Allah. Indeed, Allah is
All
Hearing
All
knowing.
2. O you who believe,
do not raise your
voices above the voice
of the Prophet, nor
speak aloud to him
in talk as you speak
aloud to one another,
lest your deeds may be
rendered vain while
you perceive not.

3. োরা আল্লাহর রিূমলর 3. Indeed, those who
িামমন সনমজমদর কন্ঠস্বর lower their voices in
the presence of Allah’s
নীচু কমর, আল্লাহ তামদর
Messenger, they are
অন্তরমক সিষ্টাচামরর জমনে the ones whose hearts
তিাসিত কমরমিন। তামদর Allah has tested for
জমনে রময়মি ক্ষমা ও righteousness. For them
is forgiveness and a
মহাপুরস্কার।
great reward.
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ِ
ِ
ۡي
َّ ۡ َّيٰٰۤاَّيُّهَّا الَّذيۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوا ََّل ُّتقَّد ُّم ۡوا ب
ِ ي َّ َّد ِى ه
َّ َّ ِاّٰللَّ ا
ِ اّٰلل َّو َّر ُّس ۡولِهِ َّو ا َّت ُّقوا ه
ِ َّ اّٰلل
ِ ِ ِ َِسيۡعِ عَّلِيۡم
َّ ه
يٰٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوا ََّل تَّ ۡرفَّ ُّع ۡوٰۤا
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ِ ِ ا َّ ۡص َّواتَّ ُّك ۡم فَّ ۡو َّق َّص ۡو ِت الن
َّ َۡتهَّ ُّر ۡوا ل َّ ٗه بِالۡقَّ ۡو ِل َّك َّج ۡه ِر
بَّ ۡع ِض ُّك ۡم لِب َّ ۡعضِ ا َِّۡ َّ َّ َۡتب َّ َّط
َّ َِّ م َِّو اَّنۡـتُّ ۡم ََّل تَّ ۡش ُّع ُّر ۡو
ِۡ ا َّۡع َّمال ُّ ُّك
ِ ِ ِ 
اِ َّ َّ ال َّ ِذيۡ َّن يَّغُّ ُّض ۡو َّ َّ ا َّ ۡص َّواَتَّ ُّ ۡم
ِ ِعنۡ َّد رسو ِل ه
ِك ال َّ ِذيۡ َّن
َّ ٰٓاّٰلل اُّول ٰٮ
ۡ ُّ َّ
مت ح
اّٰلل ُّقل ُّ ۡوبَّ ُّه ۡم لِلتَّ ۡقوٰى ََّ ُّ ۡم
ُّ ا ۡ َّ َّ َّن ه
ِ ِ ِ َِّمغۡ ِف َّرة َّوا َّ ۡجر َّع ِظيۡم

Indeed, those who
4. োরা প্রাচীমরর আডাল 4.
তেমক আপনামক উচু স্বমর call you from behind
ডামক, তামদর অসিকাংিই the apartments, most
of them have no sense.
অবুঝ।
েসদ তারা আপনার
তবর হময় তামদর কামি
আিা পেম ন্ত িবর করত,
তমব তা-ই তামদর জমনে
মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ
ক্ষমািীল, পরম দয়ালু।

5.

মুসমনগণ! েসদ তকান
পাপাচারী বেসি ততামামদর
কামি তকান িংবাদ আনয়ন
কমর, তমব ততামরা পরীক্ষা
কমর
তদখমব,
োমত
অজ্ঞতাবিতঃ ততামরা তকান
িম্প্রদাময়র
ক্ষসতিািমন
প্রবৃত্ত না হও এবং পমর
সনমজমদর কৃতকমমম র জমনে
অনুতপ্ত না হও।

6.

ততামরা তজমন রাখ
ততামামদর মমিে আল্লাহর
রিূল রময়মিন। সতসন েসদ
অমনক সবষময় ততামামদর
আবদার তমমন তনন, তমব
ততামরাই কষ্ট পামব। সকন্তু
আল্লাহ ততামামদর অন্তমর
ঈমামনর মহব্বত িৃসষ্ট কমর
সদময়মিন
এবং
তা
হৃদয়গ্রাহী কমর সদময়মিন।
পক্ষান্তমর কুফর, পাপাচার
ও নাফরমানীর প্রসত ঘৃণা
িৃসষ্ট কমর সদময়মিন। তারাই
িৎপে অবলম্বনকারী।

7.

5.
And if they had
patience until you
could come out to them,
it would have been
better for them. And
Allah is All Forgiving,
All Merciful.
6. O you who believe,
if
a
disobedient
(person) comes to you
with a news, so
investigate, lest you
harm a people in
ignorance, then you
become regretful over
what you have done.
7. And know that the
Messenger of Allah is
among you. If he were
to obey you in most of
the matter, you would
be in difficulty. But
Allah has endeared the
faith to you, and made
it pleasing in your
hearts, and has made
hateful to you disbelief,
and wrongdoing, and
disobedience. It is those
who are rightly guided.
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ِ
اّٰلل
ِۡ ُّ ََّ ا َّ َّخ ۡۡيًا
م َّو ُّه
َّ َّالَّي ۡ ِه ۡم لـ َّك
ِ ِ ِ َِّغ ُّف ۡور َّر ِحيۡم

يٰٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوٰۤا اِ ۡ َّ َّجٓاءَّ ُّك ۡم
فَّا ِسقِ ِۢ بِنَّبَّا فَّتَّبَّيَّنُّ ۡوٰۤا ا َّۡ َّ ُّت ِصيۡب ُّ ۡوا
قَّ ۡومًا ِۢ ِِبَّهَّالَّة فَّتُّ ۡصبِ ُّح ۡوا ع َّ ٰٰل َّما
ِ ِ ِ ۡي
َِّ ۡ فَّعَّلۡتُّ ۡم ن ٰ ِد ِم

ِ واعۡلَّموٰۤا ا ََّّ َّ فِي ُّكم رسو َّل ه
اّٰلل ل َّ ۡو
ۡ ُّ َّ ۡ ۡ ۡ ُّ َّ
م ِِفۡ َّكثِ ۡۡي ِم َّن ۡاَل َّ ۡم ِر
ِۡ يُّ ِطي ۡ ُّع ُّك
ِ ٰ م ولـ
ِ
ك
ب اِلَّي ۡ ُّك ُّم
ن
َّ
ََّّ اّٰللَّ َّحب
ه
َّ ِۡ ُّلَّعَّنت
ا َّ َّوزَّيَّن َّ ٗه ِِفۡ ُّقل ُّ ۡوبِ ُّك ۡم َّوك ََّّر َّه
َّ َّۡاَلِ ۡۡي
اِلَّي ۡ ُّك ُّم ال ۡ ُّك ۡف َّر َّوال ۡ ُّف ُّس ۡو َّق
ِك ُّه ُّم
َِّ َّ َّوالۡعِ ۡصي
َّ ٰٓا َّ اُّول ٰٮ
ِ ِ ِ  َّ َۙ َّ ال هر ِش ُّد ۡو

এো আল্লাহর কৃপা ও 8. A bounty from Allah
সনয়ামতঃ আল্লাহ িবম জ্ঞ and a favor. And Allah
is All Knowing, All
প্রজ্ঞাময়।

8.

9. েসদ মুসমনমদর দুই দল

েুমে সলপ্ত হময় পমড, তমব
ততামরা
তামদর
মমিে
মীমাংিা
কমর
সদমব।
অতঃপর
েসদ
তামদর
একদল অপর দমলর উপর
চডাও হয়, তমব ততামরা
আক্রমণকারী দমলর সবরুমে
েুে করমব; তে পেম ন্ত না
তারা আল্লাহর সনমদম মির
সদমক সফমর আমি। েসদ
সফমর আমি, তমব ততামরা
তামদর মমিে নোয়ানুগ
পন্থায় মীমাংিা কমর সদমব
এবং
ইনিাফ
করমব।
সনশ্চয়
আল্লাহ
ইনিাফকারীমদরমক পিন্দ
কমরন।

Wise.
9. And if two factions
among the believers
should fight, then make
peace between them
both. Then if one of
them rebels against the
other, then fight against
the one that rebels
until it complies to the
command of Allah.
Then if it complies,
then
make
peace
between them with
justice,
and
be
equitable.
Indeed,
Allah loves those who
are equitable.

10. মুসমনরা ততা পরস্পর 10.
Indeed, the
ভাই-ভাই।
অতএব, believers are brothers,
ততামরা ততামামদর দুই so make peace between
ভাইময়র মমিে মীমাংিা your brethren, and
করমব এবং আল্লাহমক ভয় fear Allah that you
করমব-োমত
ততামরা may receive mercy.
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

11. মুসমনগণ, তকউ তেন 11. O you who believe,
অপর কাউমক উপহাি না neither should
men
কমর।
তকননা,
তি mock other men, it
উপহািকারী অমপক্ষা উত্তম may be that these are
হমত পামর এবং তকান নারী better than they, nor
অপর
নারীমকও
তেন (should) women (mock)
উপহাি না কমর। তকননা, other women, it may be
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َّ ۡ ِاقۡتَّتَّل ُّ ۡوا فَّا َّ ۡصلِ ُّح ۡوا بَّيۡن َّ ُّه َّما فَّا
ِبَّغ َّ ۡت ا
ٮه َّما عَّٰلَّ ۡاَلُّ ۡخ ٰرى
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ۡ
ُّ
ِۡ غ َّح هّٰت ت
ِ َّ فَّقَّاتِلُّوا ال
َّفٰٓءَّ اِ ٰٰٰٓل
ِۡ ِ ۡ ّٰت تَّب
ۡ
ِ ا َّ ۡم ِر ه
اّٰللِ فَّاِ ۡ َّ فَّٓاءَّ ۡت فَّا َّ ۡصلِ ُّح ۡوا
َّ َّ ِبَّيۡن َّ ُّه َّما بِالۡعَّ ِۡد ِل َّواَّقۡ ِس ُّط ۡوا ِۢ ا
ِ ِ ِ ۡي
َِّ ۡ ب اۡلۡ ُّ ۡق ِس ِط
ُّ ِ اّٰللَّ ُُّي
ه
اِ َّّنَّا اۡلۡ ُّ ۡؤ ِمنُّ ۡو َِّ َّ اِ ۡخ َّوةِ فَّا َّ ۡصلِ ُّح ۡوا
ِ م َِّو اتَّ ُّقوا ه
ِۡ ۡي ا َّ َّخ َّويۡ ُّك
َّ ۡ َّب
َّاّٰلل
ِ ِ ِ  َّ َِّ ۡح ۡو
ُّ َّ لَّعَّل َّ ُّك ۡم ُّت ۡر
يٰٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوا ََّل ي َّ ۡس َّخ ۡر قَّ ۡوم
ِم ۡن قَّ ۡوم عَّ ٰٰٰٓس ا َّۡ َّ يَّ ُّك ۡون ُّ ۡوا َّخ ۡۡيًا
ِمنۡ ُّه ۡم َّو ََّل نِ َّسٓاء ِم ۡن ِن َّسٓاء عَّ ٰٰٰٓس
ن َّو ََّل تَّل ۡ ِم ُُّ ۡوٰۤا
ِ َّ ا َّۡ َّ يَّ ُّك َّن َّخ ۡۡيًا ِمنۡ ُّه

তি উপহািকাসরণী অমপক্ষা
তেষ্ঠ হমত পামর। ততামরা
এমক
অপমরর
প্রসত
তদাষামরাপ কমরা না এবং
এমক অপরমক মন্দ নামম
তডমকা না। তকউ সবশ্বাি
স্থাপন করমল তামদর মন্দ
নামম ডাকা তগানাহ। োরা
এমহন কাজ তেমক তওবা না
কমর তারাই োমলম।
মুসমনগণ, ততামরা
অমনক িারণা তেমক তবঁমচ
োক। সনশ্চয় কতক িারণা
তগানাহ। এবং তগাপনীয়
সবষয় িন্ধান কমরা না।
ততামামদর তকউ তেন কারও
পশ্চামত সনন্দা না কমর।
ততামামদর তকউ সক তারা
মৃত ভ্রাতার মাংি ভক্ষণ
করা পিন্দ করমব? বস্তুতঃ
ততামরা ততা এমক ঘৃণাই
কর। আল্লাহমক ভয় কর।
সনশ্চয়
আল্লাহ
তওবা
কবুলকারী, পরম দয়ালু।

that these are better
than they. And do not
insult one another
among yourselves, nor
call one another by
nicknames. Bad is the
name of disobedience
after faith. And whoever
does not repent, then it
is those who are the
wrongdoers.
12. O you who believe,
avoid
much
of
suspicion, indeed some
suspicions are sins.
And do not spy, nor
should any one of you
backbite the other.
Would any among you
like to eat the flesh of
his dead brother, you
would hate it. And
fear Allah.
Indeed,
Allah is Acceptor of
repentance,
All
Merciful.

তহ মানব, আসম
ততামামদরমক এক পুরুষ ও
এক নারী তেমক িৃসষ্ট
কমরসি এবং ততামামদরমক
সবসভন্ন জাসত ও তগামে
সবভি
কমরসি,
োমত
ততামরা পরস্পমর পসরসচসত
হও। সনশ্চয় আল্লাহর কামি
তি-ই িবম াসিক িম্ভ্রান্ত তে

13.
O mankind,
indeed We created you
from male and female,
and We made you into
nations and tribes so
that you may recognize
one another. Indeed,
the most noble among
you with Allah is the

12.

13.

ِ َّاَّن ۡ ُّف َّس ُّك ۡم َّو ََّل تَّنَّابَّ ُُّ ۡوا بِ ۡاَلَّلۡق
ِاب
ۡس ِاَل ۡس ُّم ال ۡ ُّف ُّس ۡو ُّ ِق بَّ ۡع َِّد
ِ َّ بِئ
ِ َّ ٰٓب فَّاُّول ٰٮ
ِك
ِِ َّۡاَلِ ۡۡي
ۡ ُّا َّ ِۢ َِّو َّم ۡن ل َّ ۡم يَّت
ِ ِ ِ َّ َِّ ُّه ُّم ا هلظلِ ُّم ۡو
يٰٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُّوا ا ۡجتَّ ِنب ُّ ۡوا كَّثِ ۡۡيًا
ِن ا
َّ ِم َّن ا
ع
ب
لظ
ِ
ِن اِثۡم
ِ ِ ض ا َّلظ
ِ
َّ 
ِ
َّ
َّ
ۡ
َّ
ب بَّ ۡع ُّض ُّك ۡم
ْ ََّّو ََّل ََّتَّ َّس ُّس ۡوا َّو ََّل يَّغۡت
ب ا ََّّح ُّد ُّك ۡم ا َّۡ َّ يَّاۡكُّ َّل
ُّ ِ بَّ ۡع ًضا ِا َِّ ُُّي
َّۡل ۡ َّم اَّ ِخي ۡ ِه َّميۡتًا فَّ َّك ِر ۡهتُّ ُّم ۡو ُِّه
اّٰللَّ تَّ َّواب
ِ َّواتَّ ُّقوا ه
اّٰللَّ اِ َّ َّ ه
ِ ِ ِ َِّر ِحيۡم
اس اِنَّا َّخل َّ ۡقن ٰ ُّك ۡم ِم ۡن
ُّ َّيٰٰۤاَّيُّهَّا الن
ذَّكَّر َّواُّنۡثٰى َّو َّجعَّلۡن ٰ ُّك ۡم ُّش ُّع ۡوبًا
ِ
ار ُّف ۡوا اِ َّ َّ اَّك َّۡر َّم ُّك ۡم
ََّّ َّوقَّب َّ ِٓاٮ َّل لتَّع
ِ ِعنۡ َّد ه
اّٰللَّ عَّلِيۡم
ِۡ اّٰلل ا َّ ۡتقٰٮ ُّك
م اِ َّ َّ ه
ِ ِ ِ ۡي
ِ ۡ َِّخب

িবম াসিক
পরমহেগার। most righteous of you.
সনশ্চয়
আল্লাহ
িবম জ্ঞ, Indeed, Allah is All
knowing, All Aware.
িবসকিু র খবর রামখন।

14.

মরুবািীরা বমলঃ
আমরা
সবশ্বাি
স্থাপন
কমরসি। বলুনঃ ততামরা
সবশ্বাি স্থাপন করসন; বরং
বল, আমরা বিেতা স্বীকার
কমরসি। এখনও ততামামদর
অন্তমর সবশ্বাি জমেসন। েসদ
ততামরা আল্লাহ ও তাঁর
রিূমলর আনুগতে কর, তমব
ততামামদর কমম সবন্দুমােও
সনস্ফল করা হমব না।
সনশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমািীল,
পরম তমমহরবান।

14. The bedouins say:
“We believe.” Say:
“You have not believed,
rather say, we have
submitted. And faith
has not yet entered
your hearts. And if you
obey Allah and His
Messenger, He will not
deprive you anything
from
your
deeds.
Indeed, Allah is All
Forgiving,
Most
Merciful.”

তারাই মুসমন, োরা
আল্লাহ ও তাঁর রিূমলর প্রসত
ঈমান আনার পর িমন্দহ
তপাষণ কমর না এবং
আল্লাহর পমে প্রাণ ও িনিম্পদ দ্বারা তজহাদ কমর।
তারাই িতেসনষ্ঠ।

15. The believers are
only those who believe
in Allah and
His
Messenger, and then do
not doubt, and strive
with their wealth and
their lives for the cause ِ
of Allah. It is those
who are the truthful.
16.
Say: “Are you
informing Allah of
your
faith. While
Allah knows whatever
is in the heavens and
whatever is on the
earth. And Allah is
Aware of all things.”

15.

বলুনঃ ততামরা সক
ততামামদর িমম পরায়ণতা
িম্পমকম আল্লাহমক অবসহত
করি?
অেচ
আল্লাহ
জামনন ো সকিু আমি
ভূমন্ডমল এবং ো সকিু
আমি নমভামন্ডমল। আল্লাহ
িবম সবষময় িমেক জ্ঞাত।

16.

قَّال َّ ِت ۡاَل َّ ۡع
اب ا ٰ َّمنَّا ِۢ ُّقل ل َّ ۡم
ر
َّ
ُّ
ُّت ۡؤ ِمنُّ ۡوا َّولـ ٰ ِك ۡن ُّق ۡول ُّ ۡوٰۤا ا َّۡسل َّ ۡمنَّا َّو َّۡلَّا
ِي َّ ۡد ُّخ ِل ۡاَل
َّ ۡ ِم َّوا
ِۡ ا َّ ِِفۡ ُّقل ُّ ۡوبِ ُّك
ۡي
ۡ
َّ
ُّ
ِ
اّٰللَّ َّو َّر ُّس ۡول َّ ٗه ََّل يَّلِتۡ ُّك ۡم
ُّتطي ۡ ُّعوا ه
ِ
ِ
اّٰلل
م ۡن ا َّۡع َّمال ُّك ۡم َّشي ۡ ًًٔــا اِ َّ َّ َّه
ِ ِ َِّغ ُّف ۡورِ َّر ِحيۡم
ِ اِ َّّنا اۡلۡ ۡؤ ِمنُّو َّ ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُّوا بِ ه
اّٰلل
ۡ
َّ ۡ ُّ َّ
َّو َّر ُّس ۡولِه ُّث َّم ل َّ ۡم ي َّ ۡرتَّا ُّب ۡوا َّو ٰجهَّ ُّد ۡوا
ِ ِ بِا َّ ۡم َّو
اَ ۡم َّواَّن ۡ ُّف ِس ِه ۡم ِِفۡ َّس ِبي ۡ ِل
ِه
ِ ِ َّ َِّ الص ِد ُّق ۡو
َّ ٰٓاّٰلل اُّول ٰٮ
ِك ُّه ُّم ه
ُِّق ۡل ا َّ ُّتعل
ِ
ِ
م
ِ
اّٰلل
و
م
ك
ن
ي
د
ب
اّٰلل
َّ 
و
ُّ
ُّ َّ ُّ ۡ َّ ه َّ ۡ ۡ َّ ه
لس ٰموٰ ِت َّو َّما ِِف
َّ ي َّ ۡعل َّ ُّم َّما ِِف ا
َشء
ِ ِ ۡاَل َّ ۡر
ۡ َّ اّٰلل بِ ُّك ِل
ُّ ض َّو ه
ِ ِ ِ ِعَّلِيۡم

17. তারা মুিলমান হময় 17. They consider it a
আপনামক িনে কমরমি মমন favor to you that they
কমর।
বলুন,
ততামরা have accepted Islam.
মুিলমান হময় আমামক Say: “Do not consider
িনে কমরি মমন কমরা না। your Islam as a favor
বরং আল্লাহ ঈমামনর পমে to me. But Allah has
পসরচাসলত
কমর done favor upon you
ততামামদরমক
িনে that He has guided you
কমরমিন, েসদ ততামরা to the faith, if you are
truthful.”
িতেসনষ্ঠ হময় োক।
18. আল্লাহ নমভামন্ডল ও 18. Indeed, Allah knows
ভূমন্ডমলর অদৃিে সবষয় the unseen of the
জামনন, ততামরা ো কর heavens and the earth.
And Allah is the All
আল্লাহ তা তদমখন।
Seer of what you do.

ك ا َّۡ َّ ا َّ ۡسل َّ ُّم ۡوا ُّقل ََّل
َّ ۡ َّ ُّۡينُّ ۡو َّ َّ عَّلَّي
اّٰلل َّ ُّۡي ُّن
ِۡ ََّتُّنُّ ۡوا عَّٰلَّ َّ اِ ۡس َّال َّم ُّك
م بَّ ِل ُّه
ِ ۡ ِ عَّلَّي ُّك ۡم ا َّۡ َّ َّهدٰٮ ُّك ۡم ل
ِ َّال ۡۡي
َّ ۡ ِا َّ ا
ۡ
ِ ِ ِ  ۡي
َِّ ۡ ُِّك نۡتُّ ۡم ٰص ِدق
لس ٰموٰ ِت
َّ ب ا
اِ َّ َّ ه
َّ ۡ اّٰللَّ ي َّ ۡعل َّ ُّم َّغي
اّٰلل بَّ ِص ۡۡي َِِّا
ِ ِ َّو ۡاَل َّ ۡر
ُّ ض َّو ه
َّ 
َِّ تَّ ۡع َّمل ُّ ۡو

