আত-তাহরীম

AtTahrim

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


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

1. হহ নবী, আল্লাহ আপনার 1. O Prophet, why do
জমনে যা হালাল করমিন, you make unlawful
আপসন আপনার স্ত্রীমদরমক that which Allah has
খুশী করার জমনে তা made lawful for you.
সনমজর
জমনে
হারাম Seeking to please your
wives. And Allah is All
কমরমিন হকন? আল্লাহ
Forgiving, All Merciful.

ِاّٰلل
َِّ ِ ب ل
م ُُّتَّ ِر ُّم َّم ِا ٰۤا ََّّح َّل ُّه
ُّ ِ َّيٰٰۤاَّيُّهَّا الن
ِ َّ ات ا َّۡز َّوا ِج
ك
ِۡ ِ َّ ـك تَّبۡت
ِ َّ َّ ل
َّ غ َّم ۡر َّض
ِ ِِِ م
ٌِ ۡ اّٰلل َّغ ُّف ۡو ٌر َّر ِحي
ُِّ َِّو ه

2. আল্লাহ হতামামদর জমনে 2. Allah has ordained
you absolution
কিম
হেমক
অবেহসত for
লামের উপায় সনর্ধ ারণ from your oaths. And
Allah is your protector,
কমর সদময়মিন। আল্লাহ
and He is the All
হতামামদর মাসলক। সতসন Knowing, the All Wise.

ُِّ قَّ ۡد فَّ َّر َّض ه
َّاّٰلل لـ َّ ُّك ۡم َّ ُِتل َّ ِة
م َِّو ُّه َّو
ِۡ اّٰلل َّم ۡولٰٮ ُّك
ُِّ م َِّو ه
ِۡ ا َّۡۡيَّانِ ُّك
ِ ِِِم
ُِّ ۡ م ا ۡۡل َّ ِكي
ُِّ ۡ الۡعَّلِي

ক্ষমাশীল, দয়াময়।

িবধ জ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

3. যখন নবী তাাঁর একজন 3. And when the
স্ত্রীর কামি একটি কো Prophet had confided
হ াপমন বলমলন, অতঃপর to one of his wives a
স্ত্রী যখন তা বমল সদল এবং matter. Then, when she
আল্লাহ নবীমক তা জাসনময় disclosed it (to other),
and Allah informed it
সদমলন, তখন নবী হি
to
him
(of
the
সবষময় স্ত্রীমক সকিু বলমলন
disclosure). He made
এবং সকিু বলমলন না। নবী known (to the wife) part
যখন তা স্ত্রীমক বলমলন, of it and overlooked

ب اِ ٰٰل ب َّ ۡع ِض ا َّۡز َّوا ِج ٖه
ُِّ ِ ََِّّواِ ِۡذ ا َّ َّس َّر الن
َّح ِديۡثًا فَّل َّ ََّّا نَّـبَّا َّ ۡت بِ ٖه َِّوا َّ ۡظهَّ َّر ُّه
ف ب َّ ۡع َّض ٗه َِّوا َّ ۡع َّر َّض
ِ َّ اّٰلل عَّلَّي ۡ ِه عَّ َّر
ُّ ه
عَّ ۡ ۢۡن ب َّ ۡعضِ فَّل َّ ََّّا نَّـبَّا َّ َّها بِ ٖه قَّال َّ ۡت
ال نَّـبَّا َّ ِ ِن َّالۡعَّلِي ۡ ُّم
َِّ َّك هٰ َّذا ق
َّ َّ َّم ۡن اَّنۡۢۡبَّا

তখন স্ত্রী বলমলনঃ হক
আপনামক
এ
িম্পমকধ
অবসহত
করল?
নবী
বলমলন,
সযসন
িবধ জ্ঞ,
ওয়াসকফহাল,
সতসন
আমামক অবসহত কমরমিন।
হতামামদর অন্তর
অনোময়র
সদমক
ঝাঁু মক
পম়েমি বমল যসদ হতামরা
উেময় তওবা কর, তমব

4.

োল কো। আর যসদ নবীর
সবরুমে
এমক
অপরমক
িাহাযে কর, তমব হজমন
হরখ আল্লাহ সজবরাঈল এবং
িৎকমধ পরায়ণ
মুসমন ণ
তাাঁর িহায়।
হফমরশতা ণও

উপরন্তুত
তাাঁর

part of it. So when he
told her about it
(disclosure), she said:
“Who informed you of
this.” He said: “I was
informed by the All
Knower,
the
All
Aware.”
4. If you both (wives)
repent to Allah, for
indeed your hearts
have deviated. And if
you supported each
other against him, then
indeed Allah, He is his
Protector, and Gabriel,
and
the
righteous
believers,
and
the
angels furthermore are
(his) helpers.

িাহাযেকারী।
যসদ নবী হতামামদর
িকলমক পসরতো কমরন,
তমব
িম্ভবতঃ
তাাঁর
পালনকতধা তাাঁমক পসরবমতধ
সদমবন হতামামদর চাইমত
উত্তম স্ত্রী, যারা হমব
আজ্ঞাবহ,
ঈমানদার,
নামাযী
তওবাকাসরণী,
এবাদতকাসরণী, হরাযাদার,

5.

5. It may be if he
divorces you, that his
Lord will give him
instead, wives better
than you, submissive,
believing,
obedient,
repentant, worshipping
inclined to fasting,
widows and virgins.

অকুমারী ও কুমারী।
মুসমন ণ,
সনমজমদরমক

6.

হতামরা 6. O you who believe,
এবং save yourselves and

ِ ِِِی
ُِّ ْ ِا ِۡل َّب

ِ اِ ۡن تَّتُّوب َّ ِا ٰۤ اِ َّٰل ه
ِاّٰلل فَّقَّ ۡد َّصغ َّ ۡت
ۡ
ُّقل ُّ ۡو ُّب ُّك ََّّا َِّواِ ۡن تَّ ٰظهَّ َّرا عَّلَّي ۡ ِه فَّاِ َِّن
ِ ۡبي ُّل ِوص
اِل
ه
ُّ ٰ اّٰللَّ ُّه َِّو َّم ۡول
ُّ َّ َّ ۡ ِ ۡ ٮه َِّو ِج
ك
َِّ ۡ اۡلۡ ُّ ۡؤ ِم ِن
َّ ِ ي َِّواۡلۡ َّلٰٰٓٮِ َّك ُِّة ب َّ ۡع َّد ذٰل
ِ ٌِِِی
ِ ۡ َّظ ِه
ن ا َّۡن يُّب ۡ ِدل َّ ٰٗۤه
ِ َّ عَّ ٰٰس َّربُّ ٰٗۤه اِ ۡن َّطلَّقَّ ُّك
اجا َّخ ۡیًا ِمنۡ ُّك َّن ُّم ۡسلِ َّٰت
ً ا َِّۡز َّو
ُّم ۡؤ ِمنٰت ق ٰ ِنتٰت تٰٰٓٮِبٰت عٰبِدٰت
ِ ِ ارا
ً َّٰٰٓسٮ ِٰحت ث َِّيبٰت َِّوا َّبۡك

ن ا ٰ َّمنُّ ۡوا ُّق ۡوٰۤا اَّن ۡ ُّف َّس ُّك ۡم
َِّ ۡ يٰٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذي

হতামামদর
পসরবারপসরজনমক হিই অসি হেমক
রক্ষা কর, যার ইন্ধন হমব
মানুষ ও প্রস্তর, যামত
সনময়াসজত আমি পাষাণ
হৃদয়,
কম ারস্বোব

your families from a
Fire whose fuel shall
be people and stones,
over which shall be
angels, fierce, stern,
they do not disobey
Allah in what he
হফমরশতা ণ।
তারা commanded them and
আল্লাহ তা’আলা যা আমদশ do what they are
কমরন, তা অমানে কমর না commanded.

ِاس
ًَّ َِّوا َّ ۡهلِي ۡ ُّك ۡم ن
ُّ َّارا َّو ُّق ۡو ُّد َّها الن
ل ٌظ
ِ َّ ار ُّة عَّلَّيۡهَّا َّملٰٰٓٮِ َّك ٌة ِغ
َّ َِّوا ۡۡلِ َّج
اّٰللَّ َّم ِا ٰۤا َّ َّم َّر ُّه ۡم
ِش َّد ٌِاد َّّل ي َّ ۡع ُّص ۡو َِّن ه
ِ َِِِِّوي َّ ۡفعَّل ُّ ۡو َّن َّما يُّ ۡؤ َّم ُّر ۡو َِّن

এবং যা করমত আমদশ করা
হয়, তাই কমর।

O you who
হহ কামফর িম্প্রদায়, 7.
হতামরা আজ ওযর হপশ disbelieve, do not make
7.

কমরা না। হতামামদরমক excuses this day. You
are
only
being
তারই প্রসতফল হদয়া হমব,
যা হতামরা করমত।
মুসমন ণ! হতামরা
আল্লাহ তা’আলার কামি
তওবা
কর-আন্তসরক

8.

তওবা। আশা করা যায়,
হতামামদর
পালনকতধা
হতামামদর মন্দ কমধ িমূহ
হমাচন কমর হদমবন এবং
হতামামদরমক
দাসখল
করমবন জান্নামত, যার
তলমদমশ নদী প্রবাসহত।
হিসদন আল্লাহ নবী এবং
তাাঁর সবশ্বািী িহচরমদরমক
অপদস্থ
করমবন
না।
তামদর নূর তামদর িামমন
ও
ডানসদমক
িু ম ািু টি

recompensed for what
you used to do.
8. O you who believe,
repent to Allah, a
sincere repentance. It
may
be that your
Lord will remove from
you your evils deeds,
and admit you into
Gardens underneath
which rivers will be
flowing. On the Day
when Allah will not
humiliate the Prophet
and those who have
believed with him.
Their light shall be
running before them
and on their right, they

ن كَّ َّف ُّر ۡوا َّ ِّل تَّ ۡع ِت َّ ِذ ُّروا
َِّ ۡ يٰٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذي
ِۡ ُّالۡي َّ ۡو َِّم اِ َّّنَّا ُّ ُۡت َّز ۡو َّن مَّا ُّك نۡت
م
ِ ِِِتَّ ۡع ََّّل ُّ ۡو َِّن

ِ يٰۤاَّيُّهَّا ال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُّوا ُّتو ُّبوٰۤا اِ َّٰل ه
اّٰلل
ٰ
ۡ ۡ ۡ
تَّ ۡوبَّةً ن َّ ُّص ۡو ًحاؕ عَّ ٰٰس َّربُّ ُّك ۡم ا َِّۡن
ي ُّ َّك ِف َِّر عَّنۡ ُّك ۡم َّسيِاٰتِ ُّك ۡم
َِّويُّ ۡد ِخلَّـ ُّك ۡم َّجنهت َّ ُۡت ِر ۡى ِم ۡن
اّٰلل
َّ ُۡتتِهَّا ۡاّل َّ ۡۡن ٰ ُّ ُۙر ي َّ ۡو َّم َّ ِّل ُّ ِيۡ ِزى ُّه
ب َِّوال َّ ِذي ۡ َّن ا ٰ َّمنُّ ۡوا َّمعَّ ِٗه ن ُّ ۡو ُّر ُّه ۡم
َّ ِ َّالن
يس
ِ ِ َّ ي ا َّي ۡ ِدي ۡ ِه ۡم َِّوبِا َّ ۡۡي
ِۡ اۡن
م
َّ ۡ َّ َّ ۡ ٰٰع ب
ي َّ ُّق ۡول ُّ ۡو َّن َّربَّن َّ ِا ٰۤ ا ۡ َِّۡت ۡم لَّـنَّا ن ُّ ِۡو َّرنَّا

করমব। তারা বলমবঃ হহ
আমামদর
পালনকতধা,
আমামদর নূরমক পূণধ কমর
সদন এবং আমামদরমক ক্ষমা
করুন।
সনশ্চয় আপসন
িবসকিু র
উপর
িবধ

will say: “O our Lord,
perfect for us our light
and forgive us. Indeed,
You have power over
all things.”

َشء
َّۡ ك ع َّ ٰٰل كُّ ِل
َّ َّ َِّوا ۡغ ِف ۡر لَّـنَّا اِن
ِ ِِِقَّ ِدي ۡ ٌِر

শসিমান।

O Prophet, strive
হহ নবী! কামফর ও 9.
মুনাসফকমদর
সবরুমে against the disbelievers
হজহাদ করুন এবং তামদর and the hypocrites, and
9.

be stern against them.
And their abode is
ঠিকানা জাহান্নাম। হি া Hell, and an evil
destination it is.
কতই না সনকৃষ্ট স্থান।
প্রসত কম ার হহান। তামদর

আল্লাহ তা’আলা 10. Allah sets forth an
কামফরমদর জমনে নূহ-পত্নী example for those who
ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বণধ না disbelieve, the wife of

10.

কমরমিন।
তারা
সিল
আমার দুই র্মধ পরায়ণ
বান্দার
তারা

মৃ হ।
অতঃপর
তামদর
িামে

সবশ্বািঘাতকতা
করল।
ফমল নূহ ও লূত তামদরমক
আল্লাহ তা’আলার কবল
হেমক রক্ষা করমত পারল
না এবং তামদরমক বলা হলঃ
জাহান্নামীমদর
িামে

Noah and the wife of
Lot. They were under
two servants among
Our righteous servants,
but they betrayed them
(husbands), so they
could not avail them
anything against Allah.
And it was said:
“Enter the Fire along
with those who enter.”

জাহান্নামম চমল যাও।

And Allah sets
আল্লাহ তা’আলা 11.
মুসমনমদর জমনে হফরাউন- forth an example for
পত্নীর
দৃষ্টান্ত
বণধ না those who believe, the
11.

ِار
َّ ال ۡ ُّك َّف
ِۡ عَّلَّي ۡ ِه
م
َِّوبِ ِئۡ َّس

بِ َّجا ِه ِد
ُّ ِ َّيٰٰۤاَّيُّهَّا الن
ِ ۡ ُّ ي َِّواغۡل
ظ
َِّ ۡ َِِّواۡلۡ ُّن ٰ ِفق
ُِّ َّم َّجهَّن
م
ِۡ ٮه
ُّ َِّٰو َّماۡو
ِ ِِِ ی
ُِّ ۡ اۡلۡ َّ ِص

ل لِـل َّ ِذي ۡ َّن كَّ َّف ُّروا
ِ ً َّ اّٰلل َّمث
ِ َّ َّض َّر
ُّ ب ه

ا ۡم َّرا ََّّت ن ُّ ۡوح َّو ا ۡم َّرا ََّّت ل ُّ ۡوطِ كَّانَّـتَّا
ِ ۡ َّ ت عَّب ۡ َّدي ۡ ِن ِم ۡن ِعبَّا ِدنَّا َّص ِاۡل
ـي
َّ َّ ُۡت
َِّ فَّ َّخانَّت ٰ ُّه ََِّّا فَّل َّ ۡم يُّغ ۡ ِنيَّا عَّنۡ ُّه ََّّا ِم
ن
ِه
ار َّم َّع
َِّ َّل ۡاد ُّخ َّل الن
ِ َّ ۡ اّٰلل َّشي ۡ ـًـا َِّوقِي
ِ ِ ي
َِّ ۡ ِالدَّا ِخل
ن ا ٰ َّمنُّ ۡوا
َِّ ۡ اّٰلل َّمث َّ ًل لِـل َّ ِذي
ُِّ َِّو َّض َّر َّب ه
ِ ِ َّت فِ ۡرعَّ ۡو َِّن اِ ِۡذ قَّال َّ ۡت َّر
ب
ِ َّ ا ۡم َّرا

কমরমিন। হি বললঃ হহ
আমার
পালনকতধা!
আপনার িসন্নকম জান্নামত
আমার জমনে একটি
হ
ৃ
সনমধ াণ করুন, আমামক
হফরাউন ও তার দুস্কমধ
হেমক উোর করুন এবং
আমামক যামলম িম্প্রদায়

wife of Pharaoh, when
she said: “My Lord,
build for me, in Your
presence, a house in
Paradise, and save me
from Pharaoh and his
deeds and save me
from the wrongdoing
folks.”

হেমক মুসি সদন।

And Mary, the
আর দৃষ্টান্ত বণধ না 12.
কমরমিন
এমরান-তনয়া daughter of Imran who
guarded
her
মসরয়মমর, হয তার িতীত্ব had
12.

বজায় হরমখসিল। অতঃপর
আসম তার মমর্ে আমার
পক্ষ হেমক জীবন ফাঁ ু মক
সদময়সিলাম এবং হি তার
পালনকতধার
বানী
ও
সকতাবমক িমতে পসরণত
কমরসিল। হি সিল সবনয়
প্রকাশকারীনীমদর একজন।

chastity.
So
We
breathed
into
her
(body) of Our Spirit,
and she testified to the
words of her Lord and
His scriptures, and she
was of the obedient.

ِۡ ك بَّيۡتًا ِِف ا ۡۡلَّـنَّ ِِة َِّو َّن
ِِن
َّ ابۡ ِن ِ ِٰلۡ ِعنۡ َّد
ِن ِم َّن
ِۡ ِ ِم ۡن فِ ِۡرعَّ ۡو َِّن َِّوعَّ ََّّلِ ِٖه َِّو َّن
ِ ِِِي
ُۙ َّ ۡ َِّ ِالظل
الۡقَّ ۡو ِم ه

ِۡ ِ َّ ت ِع َّۡ ٰر َّن ال
ِ َّ َّ َِّو َّم ۡري َّ َّم ابۡن
ٰۤ ت
ا َّۡح َّصن َّ ۡت فَّ ۡر َّجهَّا فَّن َّ َّف ۡخنَّا فِي ۡ ِه
ت بِكَّلِ َّٰ ِت
ِ ۡ َِّم ۡن ُّر ۡو ِحنَّا َِّو َّص َّدق
ت ِم َّن
ِ ۡ َّ َّربِهَّا َِّو ُّكتُّبِ ِٖه َِّوكَّان
ي
َِّ ۡ ِالۡق ٰ ِنت

