
 

আছ-ছফ AsSaff       

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসছ 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  নমভামন্ডমল ও ভূমন্ডমল 
যা সকছু আমছ, িবই 
আল্লাহর পসবত্রতা ঘ াষণা 
কমর। সতসন পরাক্রান্ত 
প্রজ্ঞাবান। 

1. Glorifies to Allah 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth.  And 

He is the All Mighty, 

the All Wise.  

ِِب َّحَّ سَِّ مٰوِٰت  ِفِمَّا  ّٰلِله  ِفِمَّا وَِّالس َّ
َِّكيُۡمِ الۡعَِّزيۡزُُِهوَّ  وَِّاۡۡلَّۡرِضِ ِِ  اۡۡل

2.  মুসমনগণ! ঘতামরা যা 
কর না, তা ঘকন বল? 

2. O you who believe, 

why do you say that 

which you do not do.  

ِ ٰ َّي ُهَّا ي  مَّاتَُّقۡولُۡونَّ  لِمَِّاٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّا
ِِِ تَّۡفعَّلُۡونَِّۡلَّ 

3.  ঘতামরা যা কর না, তা 
বলা আল্লাহর কামছ খুবই 
অিমন্তাষজনক। 

3. Most hateful it is in 

the sight of Allah that 

you should say that 

which you do not do.  

ِ ِعنۡدَّ مَّۡقتًا كَُُّبَّ ِ مَّا تَُّقۡولُۡوا اَّۡن اّٰلله
ِ ِِ تَّۡفعَّلُۡونَِّ ۡلَّ

4.  আল্লাহ তামদরমক 
ভালবামিন, যারা তাাঁর 
পমে িাসরবদ্ধভামব লডাই 
কমর, ঘযন তারা 
িীিাগালামনা প্রাচীর। 

4.  Indeed, Allah loves 

those who fight in His 

way in ranks as though 

they were a structure 

joined firmly. 

َِّن َّ اِِ ُ  اّٰلله  ِفِۡيُقَّاتِلُۡونَّ  ال َِّذيۡنَُُِّيِب 
ِبيۡلِٖه  ف ًاسَّ ُۡم  صَّ َّّن َّ َّا َّان ِك نۡي  بُ
ِ ِِ م َّۡرُصۡوص 

5.  স্মরণ কর, যখন মূিা 
(আঃ) তাাঁর িম্প্রদায়মক 
বললঃ ঘহ আমার িম্প্রদায়, 

ঘতামরা ঘকন আমামক কষ্ট 
দাও, অেচ ঘতামরা জান 

5.   And  when  Moses  

said  to his  people:  “O  

my  people, why do you 

hurt me, and you  

certainly  know  that  I 

لِمَّ  يٰقَّۡومِِلِقَّۡوِمٖه  ُمۡوٰسِقَّالَّ  ذِۡاِِوَِّ
َِّنِۡ َُّمۡونَّ  قَّدوَِّ ُتۡؤُذۡون ِۡت َّعۡل ُسۡوُل  اَّن ِ رَّ

ِِ َّيُۡكۡمؕۡ  اّٰلله ااِل َّم َّ ُ  اَّزَّاغَِّزَّاُغۡو ا  فَّل اّٰلله



ঘয, আসম ঘতামামদর কামছ 
আল্লাহর রিলূ। অতঃপর 
তারা যখন বক্রতা 
অবলম্বন করল, তখন 
আল্লাহ তামদর অন্তরমক বক্র 
কমর সদমলন। আল্লাহ 
পাপাচারী িম্প্রদায়মক 
পেপ্রদর্শন কমরন না। 

am  indeed  Allah’s 

messenger to you.” So, 

when they went astray, 

Allah caused their 

hearts to become 

astray. And Allah does 

not guide the 

disobedient people.  

ُِ وَُِّقلُۡوبَُّهۡمِ الۡقَّۡومَّ  يَّهِۡدىۡلَّ  اّٰلله
ِ الۡفِٰسقِۡيَِّ

6.  স্মরণ কর, যখন 
মসরয়ম-তনয় ঈিা (আঃ) 
বললঃ ঘহ বনী ইিরাইল! 
আসম ঘতামামদর কামছ 
আল্লাহর ঘপ্রসরত রিলূ, 

আমার পবূশবতী তওরামতর 
আসম িতযায়নকারী এবং 
আসম এমন একজন রিমূলর 
িিুংবাদদাতা, সযসন আমার 
পমর আগমন করমবন। 
তাাঁর নাম আহমদ। 
অতঃপর যখন ঘি স্পষ্ট 
প্রমাণাসদ সনময় আগমন 
করল, তখন তারা বললঃ এ 
ঘতা এক প্রকার্য যাদ।ু 

6.    And when Jesus, 

son of Mary, said: “O 

children of Israel, 

indeed I am the 

messenger of Allah to 

you, confirming that 

which was (revealed) 

before me of the Torah, 

and giving the good 

news of a messenger 

who shall come after 

me, whose name shall 

be Ahmad.” Then when 

he came to them with 

clear signs, they said: 

“This is plain magic.” 

ِقَّالَّ  اِذِۡوَِّ َِّنۡ   يَّمَِّمَّۡرِابُۡن  عِيۡسَّ يٰب
ِ ۡ  اِۡسرٓاِءيۡلَّ ُسۡولُِاِن ِ ِ  رَّ َّيُۡكۡمِاّٰلله  اِل
قًا  د ِ َّام ُصَّ َّدَّى َّ  ّل ِ الت َّۡوٰرٮِة  نَِّمِِبَّۡيَّ ي

ًرًۢا وَِّ َّش ِ ُِمب ُسۡول  ۡ  بِرَّ  ِمۡنًۢ بَّۡعِدىي َّاِِۡت
ا اَّۡۡحَّدُِاۡۡسُه    َّم َّ ٓاءَُّهۡمِ فَّل  جَّ

َّي ِنِٰت  ا  قَّالُۡوابِالۡب  ِسۡحر ِهٰذَّ
ِ م ُبِۡيِ 

7.  ঘয বযসি ইিলামমর 
সদমক আহুত হময়ও আল্লাহ 
িম্পমকশ  সমেযা বমল; তার 
চাইমত অসিক যামলম আর 
ঘক? আল্লাহ যামলম 
িম্প্রদায়মক পে প্রদর্শন 
কমরন না। 

7.  And who could be 

more unjust than he 

who invents a lie 

against Allah and he is 

being invited towards 

AlIslam. And Allah 

does not guide 

wrongdoing people.  

َُّمِمَّۡن وَِّ ٰىِم َِّن  اَّۡظل ِِعََّلَّ  افَۡتَّ  اّٰلله
ُِهوَّ وَِّالۡكَِّذبَّ  ِاَِلَّ  يُۡدٰعٓ  مِِاۡۡلِۡسلَّ

ُِوَِّ َّهِۡدى ۡلَّ  اّٰلله  الۡقَّۡومَِّي
لِِمۡيَِّ ِ الظه



8.  তারা মুমখর ফুাঁ ৎকামর 
আল্লাহর আমলা সনসভময় 
সদমত চায়। আল্লাহ তাাঁর 
আমলামক পণূশরূমপ সবকসর্ত 
করমবন যসদও কামফররা 
তা অপছন্দ কমর। 

8.     They  seek  to put  

out  the light  of Allah  

with their mouths, and 

Allah will perfect His 

light, however much 

the disbelievers may 

dislike.  

ِِنُۡورَّ  لِيُۡطِفُٔـُۡوايُِريُۡدۡونَّ   اّٰلله
َّفۡوَّاِهِهْم  ُ وَِّبِا َّوِۡنُۡوِرٖه  ُمتِم ُِاّٰلله ل  وَّ

ِ الۡكِٰفُرۡونَِّكَِّرهَّ 

9.  সতসন তাাঁর রিলূমক পে 
সনমদশ র্ ও িতযিমশ সনময় 
ঘপ্ররণ কমরমছন, যামত এমক 
িবিমমশর উপর প্রবল কমর 
ঘদন যসদও মুর্সরকরা তা 
অপছন্দ কমর। 

9.   He it is who has 

sent His Messenger 

with guidance and the 

religion of truth that 

He may manifest it 

over all religions, 

however much the 

idolaters may dislike.  

لَّ ۡى  ال َّذِِوَّ هُِ َّه  اَّۡرسَّ ُسۡول بِاۡۡلُدٰى رَّ
ِ ِديِۡن وَِّ َّـق  ه  اۡۡل ِلِيُۡظِهرَّ يِۡن  عََّلَّ الد ِ

َّۡو  كُل ِهِٖ ل ِ اّۡلُۡشِرُكۡونَِّكَِّرهَّ وَّ

10.  মুসমনগণ, আসম সক 
ঘতামামদরমক এমন এক 
বাসনমজযর িন্ধান সদব, যা 
ঘতামামদরমক যন্ত্রণাদায়ক 
র্াসি ঘেমক মুসি ঘদমব? 

10.    O  you  who  

believe,  shall  I  tell  

you  of  a  bargain that 

will save you from a 

painful punishment.  

َّي ُهَّا  ٰ ا َُّدل ُُكۡم  هَّۡلِاٰمَّنُۡوا ِذيۡنَّ ال َِّي ا
ة  عََّٰل  ِم ِۡن تُنِۡجيُۡكۡم ِِتَّارَّ  عَّذَّاب 
ِ َّلِيۡم  ِ ا

11.  তা এই ঘয, ঘতামরা 
আল্লাহ ও তাাঁর রিমূলর প্রসত 
সবশ্বাি স্থাপন করমব এবং 
আল্লাহর পমে সনমজমদর 
িন-িম্পদ ও জীবনপণ 
কমর ঘজহাদ করমব। এটাই 
ঘতামামদর জমনয উত্তম; 

যসদ ঘতামরা ঘবাঝ। 

11. You should believe 

in Allah and His 

Messenger, and should 

strive in the cause of 

Allah with your wealth 

and your lives.  That is 

better for you if you 

only knew.  

ُِِتۡؤمِنُۡونَّ ِ ُسۡولِهِٖوَِّ بِاّٰلله  رَّ
ِبيِۡلِِفۡ  ُِتَّاِهُدۡونَِّوَِّ ِ  سَّ اّٰلله

َّۡموَّالُِكۡمِ  ذٰلُِكۡم اَّنُۡفِسُكۡمِوَِّ بِا
ۡي ِ َۙ اِۡنِل َّـُكۡم  خَّ َُّمۡونَّ ِ ُكنۡتُۡم تَّعۡل

12.  সতসন ঘতামামদর 
পাপরাসর্ ক্ষমা করমবন 
এবং এমন জান্নামত দাসখল 
করমবন, যার পাদমদমর্ নদী 
প্রবাসহত এবং বিবামির 

12. He will forgive for 

you   your    sins    and   

admit you into gardens 

underneath which 

rivers flow, and   

َِّ َّـُكۡم غِۡفۡر ي يُۡدِخلُۡكۡم وَُِّذنُۡوبَُّكۡم ل
ِۡرۡى جَّنهت   ۡتِهَّا ِتَّ َّّۡنُٰر ِمۡن َتَّ اۡۡل

َّةًِمَّٰسِكنَّ وَِّ ي ِب  عَّۡدن ِجَّنهِت ِفۡ  طَّ



জান্নামত উত্তম বািগমৃহ। 
এটা মহািাফলয। 

excellent abodes in   

Gardens of Eternity. 

That is the great 

success.  

ِِِ الۡعَِّظيُۡمَۙلۡفَّۡوُز اذٰلِكَّ 

13.  এবং আরও একটি 
অনুগ্রহ সদমবন, যা ঘতামরা 
পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ 
ঘেমক িাহাযয এবং আিন্ন 
সবজয়। মুসমনমদরমক এর 
িিুংবাদ দান করুন। 

13.  And another 

(favor) that you love, 

help from Allah and a 

near victory. And give 

good news to the 

believers.  

َّا اُۡخٰرىوَِّ ِ َُتِب ُۡوّنَّ َّۡصر  ِِم ِنَّ  ن  اّٰلله
ِ فَّتۡحِ وَِّ ِر وَِّ قَِّريۡب  ِِ اّۡلُۡؤمِِنۡيَِّبَّش ِ

14.  মুসমনগণ, ঘতামরা 
আল্লাহর িাহাযযকারী হময় 
যাও, ঘযমন ঈিা ইবমন-
মসরয়ম তার সর্ষযবগশমক 
বমলসছল, আল্লাহর পমে ঘক 
আমার িাহাযযকারী হমব? 

সর্ষযবগশ বমলসছলঃ আমরা 
আল্লাহর পমে িাহাযযকারী। 
অতঃপর বনী-ইিরাঈমলর 
একদল সবশ্বাি স্থাপন করল 
এবং একদল কামফর হময় 
ঘগল। যারা সবশ্বাি স্থাপন 
কমরসছল, আসম তামদরমক 
তামদর র্ত্রুমদর 
ঘমাকামবলায় র্সি 
ঘযাগালাম, ফমল তারা 
সবজয়ী হল। 

14.    O   you   who   

believe, be helpers of 

Allah, as Jesus, son of   

Mary, said to the 

disciples: “Who will be 

my helpers towards 

Allah.” The disciples 

said: “We are helpers 

of Allah.” Then, a 

faction of the children 

of Israel believed and   

a faction disbelieved. 

So We supported those 

who believed against 

their enemy, and they 

became dominant.  

ِ ٰ َّي ُهَّا ي ارَّ  ُكۡونُۡو ااٰمَّنُۡوا  ال َِّذيۡنَِّا اَّنۡصَّ
ِِ ا  اّٰلله َّمَّ  ابُۡنِعِيۡسَّ  قَّالَِّكَّمَّ مَّۡري

نَِّ واِري ٖ اِرۡىِ مَّۡن  لِلۡحَّ ِِاَِلَّ  اَّنۡصَّ  اّٰلله
َِّقَّالَّ  ُۡن  ـوَّاِري ُۡونَِّاۡۡل ارَُِنَّ ِِ اَّنۡصَّ  اّٰلله

ٓاٮ ِفَّة   فَّاٰمَّنَّۡتِ ِبَِّنۡ   م ِۡنًِۢط َّ    اِۡسرٓاِءيۡلَّ
ۡتِوَّ  ٓاٮ ِفَّةِ     كَّفَّرَّ َّاِ  ِِط َّ َّي َّۡدن     ۚ   فَّا

ِهۡمِعََّٰل     اٰمَّنُۡواال َِّذيۡنَّ       عَُّدو ِ
َُّحوِۡ َّۡصب  ِِِ ا ٰظِهِريۡنَِّفَّا

     
 


