
 

আল জমুুআহ  AlJuma       

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  রাজযাসিপসি, পসিত্র, 

পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহর পসিত্রিা ঘ াষণা 
কমর, যা সকিু আমি 
নম ামন্ডমল ও যা সকিু 
আমি  ূমন্ডমল। 

1.    Glorifies to Allah 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth, the 

Sovereign, the Holy, the 

All Mighty, the All 

Wise.  

ِِفِ  وَّمَّا  مٰوِٰت  الس َّ ِِف  مَّا   ِ ّٰلِله ب ُِح  يُسَّ
ا َّلِِك  اۡۡل الۡعَِّزيِۡز اۡۡلَّۡرِض  ۡوِس  ُ لُۡقد 

َِّكيِۡمِ  ِِِ اۡۡل

2.  সিসনই সনরক্ষরমদর মিয 
ঘেমক একজন রিূল ঘপ্ররণ 
কমরমিন, সযসন িামদর 
কামি পাঠ কমরন িার 
আয়ািিমূহ, িামদরমক 
পসিত্র কমরন এিং সশক্ষা 
ঘদন সকিাি ও সহকমি। 
ইসিপমূিে িারা সিল ঘ ার 
পেভ্রষ্টিায় সলপ্ত। 

2.   He  it  is  who  has  

sent among  the  

unlettered  ones   a  

Messenger from among  

themselves, reciting   to  

them  His  verses,  and  

purifying   them, and 

teaching them  the  

Book and wisdom, 

whereas they  were  

before this indeed  in  

manifest error.  

بَّعَِّ ال َِّذۡى  ُسۡوۡلً ُهوَّ  رَّ  َّ اۡۡلُم ِّي ن ِِف  ثَّ 
اٰيٰتِهن  َّيِۡهۡم  عَّل َّتۡلُۡوا  ي م ِنُۡهۡم 
الِۡكتٰبَّ  وَّيُعَّل ُِمُهُم  يِۡهۡم  وَّيُزَّك ِ

ةَِّ ِوَّاۡۡلِۡكمَّ قَّبُۡل   ِمۡن  َّانُۡوا  ك وَّاِۡن 
ٍۙ لٍٰل م ُبِّۡيٍ َِِّفۡ ضَّ  ِ ل

3.  এই রিূল ঘপ্রসরি 
হময়মিন অনয আরও 
ঘলাকমদর জমনয, যারা 
এখনও িামদর িামে 
সমসলি হয়সন। সিসন 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 

3.  And  others  of them 

who have not yet   

joined with them.  And  

He is All Mighty, All  

Wise.  

بِِهۡمِِ ُقۡوا  َّلۡحَّ ي ۡلَّ َّا  مِنُۡهۡم  ِريۡنَّ  اٰخَّ  ِؕو َّ
َِّكيُۡمِ  ِِِ وَُّهوَّ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل



4.  এটা আল্লাহর কৃপা, 
যামক ইচ্ছা সিসন িা দান 
কমরন। আল্লাহ 
মহাকৃপাশীল। 

4.  That  is  the  bounty 

of Allah,  He bestows it 

to whom He wills.  And  

Allah  is the Owner of 

great bounty.  

ٓاءُِ ي َّشَّ مَّۡن  يُۡؤتِيِۡه   ِ اّٰلله فَّۡضُل   ِؕذٰلِكَّ 
ُ ُذۡو الۡفَّۡضِل الۡعَِّظيِۡمِ  ِِِ وَّاّٰلله

5.  যামদরমক িওরাি ঘদয়া 
হময়সিল, অিঃপর িারা 
িার অনুিরণ কমরসন, 

িামদর দষৃ্টান্ত ঘিই গািা, ঘয 
পসু্তক িহন কমর, যারা 
আল্লাহর আয়ািিমহূমক 
সমেযা িমল, িামদর দষৃ্টান্ত 
কি সনকৃষ্ট। আল্লাহ জামলম 
িম্প্রদায়মক পে প্রদশেন 
কমরন না। 

5. The example of those 

who were entrusted 

with  the  Torah,    then  

did  not  take (apply)   

it  is as the example of 

the donkey laden  with  

books. Wretched is the  

example  of  the  people  

who deny  the 

revelations of Allah. 

And Allah does not 

guide the wrongdoing 

people.  

ال َِّ َُّل  ُثم َّ مَّث الت َّۡوٰرٮةَّ  لُوا  ُۡح ِ ِذيۡنَّ 
اِر  اۡۡلِمَّ َِّل  ث كَّمَّ ا  ِۡملُۡوهَّ َيَّ َّۡم  ل

اَّۡسفَّاًرا ِۡمُل  الۡقَّۡوِم َِؕيَّ َُّل  مَّث بِئۡسَّ   
ِِ اّٰلله بِاٰيِٰت  بُۡوا  كَّذ َّ ۡلَّ ِؕال َِّذيۡنَّ   ُ وَّاّٰلله  
لِِمّۡيَِّ َّهِۡدى الۡقَّۡومَّ الظه  ِِِ ي

6.  িলুন ঘহ ইহুদীগণ, যসদ 
ঘিামরা দািী কর ঘয, 

ঘিামরাই আল্লাহর িনু্ধ-
অনয ঘকান মানি নয়, িমি 
ঘিামরা মৃিুয কামনা কর 
যসদ ঘিামরা িিযিাদী হও। 

6.   Say:  “O  you  who  

are Jews,  if  you  claim  

that  you  are favored 

of Allah,  excluding    

(all  other)  mankind,  

then  wish  for  death  

if  you  are  truthful.”  

اِۡن  ٰۤا  اُدۡو هَّ ال َِّذيۡنَّ  َّي ُهَّا  ٰۤا ٰ ي ُقۡل 
ِمۡن   ِ ّٰلِله َّٓاُء  اَّۡولِي اَّن َُّكۡم  زَّعَّۡمتُۡم 
اِۡن  َّۡوتَّ  اۡۡل فَّتَّمَّن َُّوا  الن َّاِس  ُدۡوِن 

 ِِِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِّۡيَِّ

7.  িারা সনমজমদর 
কৃিকমমের কারমণ কখনও 
মৃিুয কামনা করমি না। 
আল্লাহ জামলমমদর িম্পমকে  
িমযক অিগি আমিন। 

7.    And   they  will  

not  wish for it, ever, 

because of what their 

hands have sent before. 

And Allah is Aware of 

the wrongdoers.  

 مَّۡت قَّد َّ ِِبَّا  ًۢا  اَّبًَّد َّه ٰۤ  َّتَّمَّن َّۡون ي وَّۡلَّ 
ِ ِؕاَّيِۡديِۡهۡمِ ًۢ عَّلِيۡم   ُ وَّاّٰلله  

لِِمّۡيَِّ  ِ بِالظه

8.  িলুন, ঘিামরা ঘয মৃিুয 
ঘেমক পলায়নপর, ঘিই মিুৃয 
অিশযই ঘিামামদর 
মুখামুসখ হমি, অিঃপর 

8.    Say:   “Indeed,   

the death which you 

flee from, certainly, 

will meet you.  Then 

مِنُۡه  ۡونَّ  تَِّفر ُ ال َِّذۡى  َّۡوتَّ  اۡۡل اِن َّ  ُقۡل 
ُملٰقِيُۡكۡمِ ِفَّاِن َّه    ُِ د  ُترَّ اِٰٰل ُثم َّ  ۡونَّ 



ঘিামরা অদশৃয, দমৃশযর 
জ্ঞানী আল্লাহর কামি 
উপসিি হমি। সিসন 
ঘিামামদরমক জাসনময় 
সদমিন ঘিিি কমে, যা 
ঘিামরা করমি। 

you  will   be  returned  

to  the  Knower  of  the 

invisible and the 

visible,  then  He will 

inform  you  of what  

you  used  to  do.” 

ئُُكۡم  َّب ِ فَّيُن هَّادَِّة  وَّالش َّ َّيِۡب  الۡغ عٰلِِم 
لُۡونَِّ  ِ ِِبَّا ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ

9.  মুসমনগণ, জমুআর সদমন 
যখন নামামযর আযান 
ঘদয়া হয়, িখন ঘিামরা 
আল্লাহর স্মরমণর পামন ত্বরা 
কর এিং ঘিচামকনা িন্ধ 
কর। এটা ঘিামামদর জমনয 
উত্তম যসদ ঘিামরা িুঝ। 

9. O you who believe, 

when the call is made 

to the prayer on the day 

of Juma, then hasten to 

the remembrance of 

Allah and leave off 

trading. That is better 

for you if you knew.  

نُۡوِدىَّ  اِذَّا  ٰۤا  اٰمَّنُۡو ال َِّذيۡنَّ  َّي ُهَّا  ٰۤا ٰ ي
اۡۡلُُمعَِّةِ  ي َّۡوِم  ِمۡن  لٰوِة  فَّاۡسعَّۡوا لِلص َّ
َّيۡعَِّ الۡب وَّذَُّروا   ِ اّٰلله ِذۡكِر  ذٰلُِكۡم ِؕاِٰٰل   

َُّمۡونَِّ ۡۡي  ل َّـُكۡم اِۡن ُكنۡتُۡم تَّعۡل  خَّ

10.  অিঃপর নামায িমাপ্ত 
হমল ঘিামরা পসৃেিীমি 
িস়িময় প়ি এিং আল্লাহর 
অনুগ্রহ িালাশ কর ও 
আল্লাহমক অসিক স্মরণ 
কর, যামি ঘিামরা 
িফলকাম হও। 

10.  Then, when the 

prayer is concluded, 

then disperse in the land 

and seek of Allah’s 

bounty, and remember 

Allah much, that you 

may achieve success.  

لٰوُة فَّانتَِّشُرۡوا ِِفِ  َِّت الص َّ فَّاِذَّا قُِضي
 ِ اّٰلله فَّۡضِل  ِمۡن  َّغُۡوا  وَّابۡت اۡۡلَّۡرِض 

ِ كَّثِۡۡيًا   َّ اّٰلله ل َّعَّل َُّكۡمِ وَّاۡذُكُروا 
 ِِِ تُۡفلُِحۡونَِّ

11.  িারা যখন ঘকান 
িযিিাময়র িুমযাগ অেিা 
ক্রী়িামকৌিুক ঘদমখ িখন 
আপনামক দাাঁ়িামনা 
অিিায় ঘরমখ িারা 
ঘিসদমক িুমট যায়। িলুনঃ 
আল্লাহর কামি যা আমি, 

িা ক্রী়িামকৌিুক ও 
িযিিায় অমপক্ষা উৎকৃষ্ট। 
আল্লাহ িমিোত্তম 
সরসযকদািা। 

11.  And when they see 

a merchandise or an 

amusement, they   rush   

to it and leave you 

standing.   Say:  “That 

which is with Allah is 

better than amusement 

and than merchandise.  

And Allah   is the best 

of  providers.” 

ۡوَِّ ةً اَّۡو َلَّ اَّۡوا ِِتَّارَّ اِذَّا رَّ ِۡ َِ   ََِّ   ِاوَّ ٰۤا  ان ۡو ُ فَّض 
قَّٓاٮ ًِما ُكۡوكَّ   وَّتَّرَّ َّيۡهَّا  مَّاِ ِؕاِل ُقۡل    

وَِّمنَّ  الل َّهِۡو  م ِنَّ  ۡۡي   خَّ   ِ اّٰلله ِعنۡدَّ 
ةِِ ارَّ ۡۡيُ  ِ ِؕالت ِجَّ ُ خَّ ِزقِّۡيَّ ِ  وَّاّٰلله   ِِ الره

            

     
 

 


